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Senato Karar Eki 

 

T.C. 

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 

ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

Madde 1. (1) Bu Yönergenin amacı; Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

öğrencilerinin yapmakla yükümlü oldukları eczacılık stajlarının düzenlenmesine ve 

uygulanmasına yönelik ilke ve kuralları belirlemektir.  

Kapsam 

Madde 2. (1) Bu Yönerge, Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin 

müfredatları gereği yapmaları zorunlu olan eczacılık stajlarının planlanması,  

uygulanması, denetlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin ilke ve kuralları kapsar. 

Dayanak 

Madde 3. (1) Bu Yönerge, Biruni Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliği’nin 33. madde (b) bendine; 2.2.2008 tarih 26775 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan “Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, 

Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine 

Dair Yönetmelik”in 8. maddesinin e fıkrası ile 25.5.2018 tarih ve 30431 sayılı Resmi 

Gazete’de "Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık Ve 

Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim koşullarının Belirlenmesine Dair 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve 12. 4. 2014 tarih ve 28970 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik”in 38. 

maddesi esas alınarak hazırlanmıştır. AB ülkelerindeki eczacılık eğitiminde, 2005/36/EC 

numaralı direktif stajın yasal dayanak noktasını oluşturmaktadır. 

Tanımlar 

Madde 4. (1) Bu yönergede adı geçen; 

a) Dekan: Eczacılık Fakültesi Dekanını,  

b) Fakülte: Eczacılık Fakültesini, 
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c) Fakülte Kurulu: Eczacılık Fakültesi Fakülte Kurulunu,  

ç) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu, 

d) Staj başvuru formu: Öğrencinin eczacılık stajına kabul edildiğini belgeleyen, ilgili 

eczane/kurum/kuruluş sorumlusuna onaylatarak staj komisyonuna ilettiği belgeyi, 

e) Staj defteri: Staj komisyonu tarafından stajın içeriğine göre şekillendirilmiş ve öğrenci 

tarafından staj döneminde doldurulup staj yapılan eczane/kurum/kuruluş sorumlusuna 

onaylatıldıktan sonra staj komisyonuna teslim edilen defteri, 

f) Staj değerlendirme formu: Eczane/kurum/kuruluş staj sorumlusu tarafından staj 

bitiminde doldurulup, kapalı bir zarf içinde staj komisyonuna gönderilecek formu, 

g) Staj dönemi: Öğrencilerin meslek deneyim kazanma, bilgi ve becerilerini arttırma 

amacıyla yapacakları stajlarla ilgili olarak eczane/kurum/kuruluşlarda çalıştığı dönemi, 

ğ) Staj jürisi: Staj komisyonu tarafından seçilmesi için fakülte yönetim kuruluna önerilen 

ve fakülte kurulu tarafından oluşturulan staj sınavını sözlü ve/veya yazılı olarak yapacak 

ve değerlendirecek jüriyi,  

h) Staj komisyonu: Dekanın 3 yıl süre için belirleyeceği, fakültede görevli en az 2’si 

profesör unvanına sahip 4 öğretim elemanı ile kurum dışından 1 serbest eczacıdan oluşan 

5 kişilik komisyonu,    

ı) Staj sınavı: Staj dönemini tamamlayan her öğrencinin girmek zorunda olduğu, staja 

ilişkin bilgi ve beceriyi ölçen sınavı, 

i) Üniversite: Biruni Üniversitesini,  

j) Yönetim Kurulu: Eczacılık Fakültesi Yönetim Kurulunu,  

ifade eder.  

İKİNCİ BÖLÜM 

Staja ilişkin esaslar ve Staj komisyonu 

Genel hükümler 

Madde 5. (1) Öğrencilerin Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi lisans diploması 

alabilmeleri için; Staj I, Staj II, Staj III, Staj IV ve Staj V’i başarıyla tamamlamaları ve 

staj sınavında başarılı olmaları gerekir. 

Staj dönemleri ve süresi 

Madde 6. (1) Stajın başlangıç ve bitiş tarihleri her yıl fakülte kurulu tarafından 

belirlenerek öğrencilere duyurulur.   

(2) Stajlar ara dönemde yapılamaz, kendi içinde bölünemez. 
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(3) Öğrencinin belirlenen dönemler dışında staj yapılabilmesi, staj komisyonun 

onaylayacağı geçerli bir nedene bağlıdır. 

(4) Staj süresi toplam 28 hafta (140 işgünü) olup dağılımı aşağıdaki gibidir.  

Staj I: 4 hafta (20 iş günü)’dır. Dönem içinde staj komisyonunun belirleyeceği zaman 

aralığında Üniversitede Fakülte Anabilim Dallarında yapılır.  

Staj II: 6 hafta (30 iş günü)’dır. Dördüncü yarıyıl dönem sonu sınavlarından sonra yapılır.  

Staj III: 6 hafta (30 iş günü)’dır. Altıncı yarıyıl dönem sonu sınavlarından sonra yapılır.  

Staj IV: 8 hafta (40 iş günü)’dır. Sekizinci yarıyıl dönem sonu sınavlarından sonra yapılır. 

Staj V: 4 hafta (20 iş günü)’dır. Onuncu yarıyıl dönem içinde yapılır.  

(5) Staj II ve Staj III serbest eczanede yapılır. 

Staj yeri 

Madde 7. (1) Eczacılık stajları, staj komisyonunun onay ile aşağıda belirtilen 

eczane/kurum/kuruluşlarda yapılabilir.      

a) Serbest eczane: Eczacılık Fakültesi Staj Komisyonu’nun, öğrencinin veya bölge 

eczacı odasının staj için belirleyeceği/onaylayacağı, asgari koşulları taşıyan serbest 

eczane.  

b) Hastane eczanesi: 150 yataklı ve en az üç yıl deneyimli eczacının bulunduğu hastalara 

yatarak veya ayakta tanı, tedavi ve bakım hizmetlerinin hekim, hemşire ve diğer sağlık 

çalışanları tarafından verildiği, Biruni Üniversitesi ile anlaşmalı özel ya da kamuya ait 

kuruluşu. 

c) İlaç endüstrisi: Beşeri ve veteriner hekimlikte; tedavi edici, koruyucu ve besleyici 

olarak kullanılan kimyasal, bitkisel, hayvansal maddelerin belirli standartlara göre 

üretimini yapan veya bu maddeleri belirli dozlarda basit veya kombine olarak farmasötik 

şekillere dönüştüren aşağıdaki tesisler ve/veya bunlarla ilgili AR-GE merkezleri. 

- Bitkisel ürün üretim tesisi: Bitkisel drogların tek başına veya belirli oranlarda 

karıştırılarak, çeşitli ürün formlarında hazırlandığı tesis. 

- Tıbbi malzeme üretim tesisi: Bir kaza veya hastalığın tedavisinin bir parçası olarak,  

vücuda dışarıdan destek olacak şekilde ve yalnız tıbbi amaçlarla kullanılan, taşınabilir, 

kişiye özel malzemelerin üretildiği tesis. 
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- Kozmetik ürün üretim tesisi: Deri, tırnak, saç gibi vücudun dış bölgelerinin görünüşünü 

düzelterek bir kimseyi güzelleştirmek için kullanılan preparatların üretildiği tesis.  

ç) Üniversite fitoterapi merkezi: Bitkilerle tedavi konusunda üniversitelerde mevcut 

araştırma ve uygulama merkezi.     

d) Halk sağlığı kurumu: Aile hekimliği hizmetlerinin düzenlenmesi ve sağlıklı 

yürütülmesi, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve tedavi edilmesi ile genel olarak halk 

sağlığını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması için gerekli denetimlerin yapılması 

gibi çalışmaları yürüten kurum. 

e) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu: Türkiye'nin radyasyon ve nükleer enerji 

politikalarına yön vermek üzere kurulmuş olan kurum. 

f) Ulusal Zehir Danışma Merkezi: Türkiye'de tedavi maksatlı kullanılan ilaçlar, böcek 

ve tarım ilaçları, mantarlar ve çeşitli bitkilerle olan zehirlenmelerden, zehirli hayvan 

ısırmalarına ve sokmalarına kadar geniş bir yelpazedeki zehirlenmelerde topluma ve 

sağlık çalışanlarına yönelik hizmet veren merkez. 

g) İl Sağlık Müdürlüğü: Tedavi kurumları ve birinci basamak sağlık kuruluşlarında 

verilecek sağlık hizmeti kalitesinin arttırılması ve hizmet sunan kurumların kolay 

ulaşılabilir olmasını sağlayan müdürlük. 

ğ)  Adli Tıp Kurumu: Kendisine kanunla tanınmış olan adli bilirkişilik görevini her 

zaman bilimsel kıstas ve tespitler ışığında, en tarafsız ve güvenilir şekilde icra etme; 

gerçeğin ortaya çıkmasına ve adaletin tecellisine katkı sağlayan kurum. 

h) Biyokimya laboratuvarı: Sağlık ve hastalıktaki biyokimyasal mekanizmaları,       

hastalıkların önlenmesi, tanı, ayırıcı tanı, prognoz ve tedavinin izlenmesi için biyolojik 

materyallerde (serum, plazma, dokular ve diğer vücut sıvıları), kimyasal ve moleküler 

biyolojik yöntemler ile analizlerin gerçekleştirilmesini, uygun analizler (testler) ile organ 

fonksiyonlarının incelenmesini, testlerin seçimini ve uygulamasını, sonuçların tıbbi 

yorumunu, klinisyenler ile konsültasyonu, laboratuvar tanıyı, bilimsel gelişmelere ve 

yeniliklere uyum sağlayan ve tıbba özgün laboratuvar bilimini gerçekleştiren 

laboratuvarlardır. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0la%C3%A7
https://tr.wikipedia.org/wiki/Mantar
https://tr.wikipedia.org/wiki/Zehirlenme
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k) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) : İlaç, tıbbi cihaz, geleneksel bitkisel, 

destek ve ileri tedavi tıbbi ürünler ile kozmetik ürünlere yönelik düzenleyici, denetleyici,  

yönlendirici icraatlarla topluma  hizmet eden kurum. 

l) Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Anabilim Dalları: Staj IV ve Staj V 

yapılabilir. 

m) Tıbbi Bitkiler Bahçesi:  Tıbbi bitkileri araştırmak, üretmek, tanıtmak, tıbbi floradan 

faydalanma konusundaki çalışmalara zemin oluşturmak, tıbbi bitkileri etkin ve güvenli 

kullanımlarını teşvik etmek amacı ile oluşturulan bahçeler. 

Staj yeri ile ilgili genel hükümler 

Madde 8. (1) Stajların her biri farklı eczane veya kurumlarda yapılır. Öğrencinin aynı 

yerde staj yapması, bu yöndeki isteğini gerekçeleriyle birlikte staj komisyonuna yazılı 

olarak bildirmesi ve onay almasına bağlıdır. 

(2) Madde 7’de yer almayan fakat eşdeğer yerlerden de alınacak yazılı kabul onayının 

staj komisyonu tarafından uygun bulunması halinde Staj I dışındaki stajlar yurt içinde ve 

yurt dışında yapılabilir.  

(3) Öğrenciler, stajlarını birinci derece akrabaların eczanelerinde çıkar çakışması 

nedeniyle yapamazlar.   

(4) Fakülteye yatay veya dikey geçiş yolu ile gelen öğrencilerin geldikleri Yükseköğretim 

Kurumu’nda kayıtlı oldukları sürede yaptıkları ve başarılı sayılmış stajlarının 

hangilerinden muaf sayılacağına Eczacılık Staj Komisyonu karar verir. 

(5) Her bir staj; 2 kredi olup, toplam staj AKTS kredisi 10’dur. 

Serbest eczane stajında eczacıdan beklenenler 

Madde 9.  (1) Serbest eczane eczacısının en az 3 yıllık eczacılık mesleği deneyimi olmalı. 

(2) Öğrenciye staj yaptırmaya ve bunun için zaman ayırmaya gönüllü olmalı.   

(3) Stajyer öğrencinin devam durumunu izlemeyi kabul etmeli. 

Devam zorunluluğu 

Madde 10. (1) Çalışma saatleri için günde en az toplam 6 saat devam zorunluğu vardır.  

(2) Mazeretsiz olarak 3 kez görev yerinde bulunmadığı tutanakla saptanan öğrenci 

devamsız olarak değerlendirilir ve stajı geçersiz sayılır.  
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(3) Öğrenci geçerli bir mazeretini staj komisyonuna bildirmesi ve mazeretin kabul 

edilmesi koşuluyla staj komisyonu tarafından devam edemediği günleri telafi etme 

imkânı sağlanabilir.  

Stajların izlenmesi 

Madde 11. (1) Staj komisyonu üyeleri gerekli gördükleri durumlarda stajın amaç ve 

kurallarına uygun yürütülmesi için izleme yapabilir ve bunun için stajın yapıldığı yerin 

sorumlusu ile iletişime geçerek, staj yapan öğrenci hakkında bilgi alabilir ve öğrenciyi 

gerekirse staj yaptığı yerde denetleyebilir.  

(2) Öğrenci stajı süresince staj yaptığı eczane/kurum/kuruluşun kurallarına ve 

“Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği”ne uygun hareket etmek 

zorundadır.  

Staj yeri değişikliği 

Madde 12. (1) Staja başladıktan sonra, staj komisyonunun bilgisi ve onayı olmaksızın 

staj yeri değişikliği yapılamaz. Ancak grev veya lokavt uygulaması, vefat, 

eczacı/kurum/kuruluş yetkilisi ile öğrenci arasında karşılıklı yaşanan olumsuzluk,  doğal 

afet (deprem, yangın, sel) gibi durumlarda staj komisyonunun onayı ile kalan staj süresi 

başka bir eczane/kurum/kuruluşta tamamlanabilir.  

(2) Staj V stajı için talep edilmesi halinde eğitim - öğretimin ilk haftası içinde staj yeri 

değişikliği yapılabilir.  

Staj komisyonunun görevleri 

Madde 13. (1) Staj komisyonu bu yönergenin kendisine yüklediği görevlere ek olarak 

aşağıdaki görevleri yapar:  

a) Her yıl stajlarla ilgili ön hazırlıkları yapmak. 

b) Eczacılık staj kılavuzunu hazırlamak ve web sayfası aracılığıyla öğrencilere 

ulaştırmak. 

c) Eczacılık mesleğinin uygulamasında ortaya çıkan gelişmelere ve yeni koşullara bağlı 

olarak stajların standartlara uygun bir şekilde yapılması için gerekli önlemleri almak.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Staj; başvuru, kabul ve tamamlama süreci 

Staj; başvuru, kabul ve tamamlama süreci 
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Madde 14. (1) Madde 7’de yer alan staj alanlarından birinde staj yapacak öğrenciler, 

kendilerinin veya fakülte dekanlığı/eczacı odalarının işbirliği ile belirleyecekleri staj 

yerlerinin sorumlusuna onaylatacakları staj başvuru formunu, staj sözleşmesini ve 

fotoğraflı özgeçmişlerini Staj I, II, III için her yıl nisan ayının ilk haftasında; Staj IV için 

ise kayıt yenileme dönemini izleyen iki hafta içinde staj komisyonuna verirler. 

(2) Öğrenciler 6331 Sayılı Kanun ve Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince iş sağlığı ve güvenliği konusunda 

gerekli eğitimi alır ve belgesini Fakülte sekreterliğine iletir.  

(3) Öğrencilerin zorunlu stajları ile ilgili SGK girişleri Üniversite tarafından yapılır. 

(4) Hastane stajı yapacak öğrencilerden hastaneler ayrıca sabıka kaydı, sağlık raporu 

(Biruni Üniversitesi Hastanesinden de alınabilir), ikametgah kaydı gibi belgeler talep 

edilebilir, bu belgelerin staj yapılacak birime teslimi öğrencinin kendi 

sorumluluğundadır.  

(5) Staj komisyonu, bir sonra yapılacak olan staja ilişkin staj başvuru formunu, SGK 

beyan formunu gözden geçirir.  

(6) Öğrenciler 30 Nisan tarihine kadar Web sayfasında yer alan ilgili formları doldurup 

staj yapmak istediği kurumun ilgili sorumlusuna onaylatır. 

(7) Staj Komisyonu bahar yarıyılı son haftasına kadar öğrencinin staj yapacağı yeri 

değerlendirir ve uygun bulması halinde onaylar.   

(8) Staj komisyonu staj ile ilgili listeyi ve tarih aralıklarını 30 Mayıs mesai bitimine kadar 

Üniversitenin İnsan Kaynakları Direktörlüğüne iletir.  

(9) Staj bitiminde staj yapılan eczane/kurum/kuruluşun yetkilisi tarafından doldurularak 

staj komisyonuna iletilecek olan “staj değerlendirme formu”, mühürlü, imzalı kapalı bir 

zarf içinde öğrenci ile staj yapılacak birime iletilir.  

(10) Öğrenciler, A-4 delikli çıt çıt evrak zarfta yer alacak şekilde hazırladığı ve staj 

döneminde doldurarak stajını yaptığı eczane/kurum/kuruluş sorumlusuna onaylattığı, staj 

defteri ile staj değerlendirme formunu, staj dönemi sonunda staj komisyonuna teslim 

eder. Staj defteri staj komisyonu tarafından incelenir ve stajını başarıyla tamamlayan 

öğrencilerin staj defterlerindeki fotoğraflarının üzerine kaşe basılır.  

(11) Kaşe / mühür ve tarih bulunmayan, kurşun kalemle yazılmış, üzerinde silinti, kazıntı, 

düzeltme yapılan ve usulüne uygun olmayan staj defteri kabul edilmez.  

(12) Belirtilen sürede defterini teslim etmeyen öğrencinin stajı geçersiz sayılır.   

(13) Stajı kabul edilen veya edilmeyen öğrenci listesi staj komisyonunca ilan edilir.  
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(14) Stajı kabul edilmeyen öğrenci stajı tekrarlar.  

(15) Staj değerlendirme formları staj komisyonunca arşivlenir.  

Staj çalışmalarında iş güvenliği, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası 

Madde 15. (1) Öğrenciler staj yaptıkları eczane/kurum/kuruluşların çalışma ve güvenlik 

kurallarına, düzen ve disiplinine uymak ve işyerinde kullandığı her türlü mekân, alet, 

malzeme, makine, araç ve gereçleri özenle kullanmakla sorumludur. İhmal sonucu 

oluşacak her türlü sorumluluk öğrenciye ait olup, gerekli hallerde Yüksek Öğretim 

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca işlem yapılır.  

(2) Yurt içinde yapılacak Eczacılık Stajlarında “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası” 

Üniversite tarafından yapılır. 

(3) Yurtdışında yapılacak stajlarda “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası” öğrencinin 

sorumluluğundadır.  

(4) Biruni Üniversitesi eczacılık stajları ile ilgili öğrencilere herhangi bir ücret ödemesi 

yapmaz. Öğrencilerin staj yaptıkları kurumlar ile aralarındaki mali ilişkiler, Biruni 

Üniversitesini hiçbir şekilde bağlamaz. 

Stajların Değerlendirilmesi 

Madde 16. (1) Devamsızlığı olmayan, staj komisyonunca staj değerlendirme formu ve 

staj defterleri incelenerek yeterli eğitim ve becerileri kazanmış oldukları belirlenen 

öğrencilere staj komisyonu tarafından not verilir.  

(2) Herhangi bir stajdan başarısız olan öğrenciler ilgili dönemi takip eden dönemlerde 

stajını tekrarlarlar. 

(2) Yaz döneminde yapılan stajlara ilişkin öğrencilerin başarı durumları her yılın Kasım 

ayı sonunda öğrenci işlerine teslim edilir.   

(3) Staj değerlendirmesinde, öğrencinin staja devamı esas alınır stajına devam eden, staj 

defterini tamamlayarak staj komisyonuna süresinde teslim eden öğrenci başarılı, stajına 

devam etmeyen ve/veya staj defterini eksik teslim eden, süresinde teslim etmeyen 

öğrenciler başarısız olarak değerlendirilir.  

Staj sınav jürisinin oluşumu ve sınav şekli 

Madde 17. (1) Staj değerlendirme jürisi, staj komisyonun önerdiği tümü eczacı ve biri 

mesleğinde 10 yıl ve üzeri deneyimi olan üç öğretim elemanı Fakülte Yönetim Kurulu 
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tarafından onaylanması ile oluşur. Staj değerlendirme jürisine ilgili meslek 

kuruluşlarından bir eczacı davet edilebilir.  

(2) Staj sınavı öğrencinin öğrendiği mesleki konulara yönelik olmak koşuluyla ve sorun 

çözme yeteneklerini değerlendirmek amacıyla yazılı, sözlü veya sunum şeklinde olabilir. 

 Staj sınavı ve zamanı 

Madde 18. (1) Staj sınavı Staj IV’ün sonunda finallerle birlikte ilan edilir ve sınav sonucu 

not giriş zamanında sisteme girilir.  

(2) Sınavdan başarısız olan öğrenciler için 15 gün içinde telafi sınavı yapılır. Bu sınavda 

da başarısız olan öğrenciler stajı tekrar ederler. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yürürlük ve yürütme 

Yürürlük  

Madde 19. (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan durumlarda, ‘Biruni Üniversitesi 

Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ hükümleri, Üniversite Senato 

kararları uygulanır.  

Yürütme  

Madde 20. (1) Bu yönerge Biruni Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte 

yürürlüğe girer.  

(2) Bu yönerge hükümlerini Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı yürütür.  

 


