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T.C. 

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 

ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 

 

              BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

Madde 1. Bu yönergenin amacı; Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi lisans öğrencilerinin yapmakla yükümlü oldukları 

eczacılık stajlarının düzenlenmesine ve uygulanmasına yönelik ilke ve kuralları belirlemektir.  

 

Kapsam   

Madde 2. Bu yönerge, Biruni Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 31. madde 2. 

paragrafı ve 32. madde 1. paragrafına göre, lisans öğrencilerinin eğitimleri sırasında kazandıkları teorik ve pratik bilgi, 

beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmek amacıyla yapacakları zorunlu eczacılık stajlarının planlanması, uygulanması, 

denetlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik yöntem ve kuralları düzenler. 

 

Dayanak 

Madde 3. Bu yönerge, Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 33. madde 

b bendine; 5 Mayıs 2018 tarih ve 30431 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, 

Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ gereği değişen 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 b bendi; ve 12 Nisan 2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan ‘Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in 38 inci maddesi esas alınarak hazırlanmıştır. 
 

Tanımlar 

Madde 4. Bu yönergede adı geçen terimler  

4.1. Üniversite: Biruni Üniversitesi   

4.2. Fakülte: Eczacılık Fakültesi  

4.3. Dekan: Eczacılık Fakültesi Dekanı  

4.4. Fakülte kurulu: Eczacılık Fakültesi Fakülte Kurulu  

4.5. Yönetim kurulu: Eczacılık Fakültesi Yönetim Kurulu  

4.6. Staj komisyonu: Eczacılık Fakültesi Yönetim Kurulu’nun Eczacılık Fakültesi Anabilim Dalları’ndan seçeceği, 3 yıl 

süreyle görevlendirilen, en az 3ü profesör ünvanına sahip 5 eczacı öğretim elemanından oluşan komisyon 

4.7. Staj dönemi: Öğrencilerin meslek deneyimlerini kazanması, bilgi ve becerilerini arttırması için uygulama esaslarında 

belirtilen eczane, kurum ve kuruluşlarda çalıştıkları dönem 

4.8. Serbest eczane: Eczacılık Fakültesi Staj Komisyonu’nun, öğrencinin veya bölge eczacı odasının staj için belirleyeceği 

/ onaylayacağı, asgari koşulları taşıyan serbest (kamuya açık) eczane 

4.9. Hastane: 150 yataklı,  Hastane Bilgi Sistemi’nin (HBYS) 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 sağlık kuruluşu  

4.10. İlaç sanayi: 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 sanayi kolu 
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4.11. Bitkisel ürün üretim tesisi: Bitkisel drogların tek başına veya belirli oranlarda karıştırılarak,    çeşitli ürün formlarında 

hazırlandığı tesis 

4.12. Tıbbi malzeme üretim tesisi: Bir kaza veya hastalık tedavisinin bir parçası olarak, vücuda   dışarıdan destek olacak 

şekilde ve sadece tıbbi amaçlarla kullanılan, taşınabilir,  kişiye özel   malzemelerin üretildiği tesis 

4.13. Kozmetik ürün üretim tesisi: Deri, tırnak, saç gibi vücudun dış bölgelerinin görünüşünü düzelterek bir kimseyi 

güzelleştirmek için kullanılan preparatların üretildiği tesis  

4.14. Üniversite fitoterapi merkezi: Bitkilerle tedavi konusunda üniversitede mevcut araştırma ve uygulama merkezi                                               

4.15.  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK): İlaç, tıbbi cihaz, geleneksel bitkisel, destek ve ileri tedavi tıbbi 

ürünleri ile kozmetik ürünlere yönelik düzenleyici, denetleyici, yönlendirici icraatlarla topluma hizmet etmek olan kurum 

4.16. 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 

4.17. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu: Türkiye'nin radyasyon ve nükleer enerji politikalarına yön vermek üzere kurulmuş 

kurum 

4.18. 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 hem halka hem de sağlık çalışanlarına yönelik hizmet veren merkez 

4.19. İl Sağlık Müdürlüğü: Tedavi kurumları ve birinci basamak sağlık kuruluşlarında verilecek sağlık hizmeti kalitesinin 

arttırılması ve hizmet sunan kurumların kolay ulaşılabilir olmasını sağlayan müdürlük 

4.20. Hıfzıssıhha Enstitüsü: Memleketin sıhhi şartlarını ıslah ve milletin sıhhatine zarar veren bütün hastalıklar veya sair 

muzır amillerle mücadele etmek ve müstakbel neslin sıhatli olarak yetişmesini temin ve halkı tıbbi ve içtimai muavenete 

mazhar eylemek umumi Devlet hizmetlerini yerine getiren kurum 

4.21. Adli Tıp Kurumu: Kendisine kanunla tanınmış olan adli bilirkişilik görevini her zaman bilimsel kıstas ve tespitler 

ışığında, en tarafsız ve güvenilir şekilde icra etmek; gerçeğin ortaya çıkmasına ve adaletin tecellisine mümkün olan en hızlı 

şekilde katkı sağlayan kurum 

4.22. Biyokimya Laboratuvarları: sağlık ve hastalıktaki biyokimyasal mekanizmaları hastalıkların önlenmesi, tanı, ayırıcı 

tanı, prognoz ve tedavinin izlenmesinde biyolojik materyallerde (serum, plazma, dokular ve diğer vücut sıvıları), kimyasal 

ve moleküler biyolojik yöntemler ile analizlerin gerçekleştirilmesi, uygun analizler (testler) ile organ fonksiyonlarının 

incelenmesini, testlerin seçimi ve uygulamasını, sonuçların tıbbi yorumlarını, klinisyenler ile konsültasyon birlikteliği, 

bilimsel gelişmelere ve yeniliklere uyum sağlayan ve laboratuvar tanıyı da içeren tıbba özgün laboratuvar bilimini 

gerçekleştiren laboratuvarlar 

4.23. Staj jürisi: Staj komisyonu tarafından seçilen, staj sınavını sözlü / yazılı veya sunum şeklinde yapacak ve 

değerlendirecek jüri 

4.24. Staj başvuru formu: Öğrencinin eczacılık stajına kabul edildiğini belgeleyen, ilgili eczane ve kurum sorumlusuna 

onaylatıp staj komisyonuna ilettiği belge 

4.25. Staj defteri: Staj komisyonu tarafından stajın içeriğine göre şekillendirilmiş ve öğrenci tarafından staj döneminde 

doldurulup staj yapılacak eczane veya kurum sorumlusu tarafından onaylandıktan sonra staj komisyonuna teslim edilen 

defter 

4.26. Staj değerlendirme formu: Staj komisyonunca onaylandıktan sonra kesinleşen staj yerlerine iletilecek ve staj 

bitiminde de doldurulup, kapalı bir zarf içinde staj komisyonuna geri gönderilecek form 

4.27. Staj sınavı: Staj dönemini tamamlayan her öğrencinin girmek zorunda olduğu, stajının gerektirdiği bilgi ve becerileri 

ölçen yazılı / sözlü veya sunum şeklinde uygulanan sınav 

4.28. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği: 12 Nisan 2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan ‘Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ 

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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İKİNCİ BÖLÜM 

Staja ilişkin esaslar ve Staj komisyonu 

Genel hükümler 

Madde 5. Öğrencilerin Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi lisans diploması alabilmeleri için notlarının en az CC olması; 

Staj I (ECZ 118), Staj II (ECZ 242), Staj III (ECZ 352), Staj IV (ECZ 478), seçmeli Staj V’i (ECZ 556) başarıyla 

tamamlamaları ve staj sınavında başarılı olmaları gerekir. 
 

Staj süresi 

Madde 6. Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin yapacakları zorunlu staj süresi, eczacılık mesleki 

yeterliklerinin AB ülkelerinde tanınması için zorunlu eczane ve hastane eczanesinde yapacakları altı aylık (120 iş günü) staj 

ile bir aylık seçmeli staj (Staj V) olmak üzere toplam 7 aydır.  
 

Staj dönemleri 

Madde 7. En erken dördüncü yarıyıl bitirme sınavlarının ardından başlayan, serbest eczane veya hastane eczanesinde 

yapılacak olan zorunlu 6 aylık stajın (120 iş günü) dönemleri aşağıdadır:              

İkinci yarıyıl dönem sonu sınavlarından sonra: Staj I: 4 hafta (20 iş günü); dördüncü yarıyıl dönem sonu sınavlarından 

sonra: Staj II: 6 hafta (30 iş günü); altıncı yarıyıl dönem sonu sınavlarından sonra: Staj III: 6 hafta (30 iş günü) ve sekizinci 

yarıyıl dönem sonu sınavlarından sonra: Staj IV: 8 hafta (40 iş günü), onuncu yarıyıl dönem içinde Staj V: 4 hafta (20) iş 

günü.   

Öğrencinin bu tarihler dışında staj yapılabilmesi, staj komisyonunun onaylayacağı geçerli bir nedene bağlıdır. 

Staj I, Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde farklı Anabilim Dalları’nın her birinde 2-3 iş günü olacak şekilde 

planlanır. 

Madde 8. Stajın başlangıç ve bitiş tarihleri her yıl staj komisyonu tarafından belirlenerek öğrencilere duyurulur.  

Madde 9. Staj I, ikinci yarıyıl bitirme sınavlarının ardından, Staj II, dördüncü yarıyıl bitirme sınavlarının ardından, Staj III ve 

IV altıncı yarıyılın tamamlanmasının ardından tatil veya uygun olan zamanlarda öğretim yılı başlayana kadar zorunlu gün 

sayısının karşılamak ve Staj Komisyonunun onayı olmak koşuluyla yapılır. Devam etmek zorunda oldukları ders saati (proje 

bitirme tezi hariç) en fazla 10 saat / hafta olan öğrenciler, staj IV ve seçmeli stajlarını eğitim-öğretim sırasında da 

tamamlayabilirler. Staj V İstanbul ili sınırları içinde yapılır. 
 

Staj yeri 

Madde 10: Stajlar aşağıda belirtilen yerlerde yapılabilir:  

- Kamuya açık serbest eczane 

- ‘Hastane Bilgi Yönetim Sistemi’nin (HBYS) ve en az üç yıl deneyimli eczacının olduğu, 150 yataklı hastane eczanesi 

- İlaç sanayi (Tıbbi malzeme; ilaç, kozmetik araştırma veya ürün üretim ya da bitkisel üretim tesisi, üniversiteye bağlı 

fitoterapi merkezi)  

- İlaç dağıtım kanalları (Ecza depoları ve kooperatifleri); Eczacı Odaları 

- Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, İl Sağlık Müdürlüğü Laboratuvarı, Ulusal Zehir Danışma Merkezi, Türkiye Atom Enerjisi 

Kurumu  (TAEK)   

- Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) 

- Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Meslek Anabilim Dalları 

- Uygunluk belgesinin staj komisyonu tarafından onaylanması koşuluyla tıbbi bitki bahçeleri  

- Hıfzıssıhha Enstitüsü 

- Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) 

- Adli Tıp Kurumu 

- Biyokimya Laboratuvarları, v.b. yerler  
 

Staj yeri ile ilgili genel hükümler  

Madde 11.  

- Stajların her biri farklı eczane veya kurumlarda yapılır. Öğrencinin aynı yerde staj yapması, bu yöndeki isteğini 
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gerekçeleriyle birlikte staj komisyonuna yazılı olarak bildirmesine ve oradan onay almasına bağlıdır. 

- 10. maddede yer almayan fakat eşdeğer yerlerden de alınacak yazılı onayın staj komisyonu tarafından uygun bulunması 

halinde yurt içinde ve yurt dışında da staj (Staj I ve Staj II dışında) yapılabilir.  

- Öğrenciler stajlarını birinci derece yakın akrabalarının eczanelerinde çıkar çakışması nedeniyle yapamazlar.   

Madde 12.  Eczane stajında serbest eczacıdan beklenenler aşağıdadır: 

- Serbest eczane eczacısının en az 3 yıllık eczacılık mesleği deneyimi olmalı 

- Eczacı stajyer öğrenciye staj yaptırmaya ve bunun için zaman ayırmaya gönüllü olmalı   

- Eczacı stajyer öğrencinin devam durumunu izlemeyi kabul etmeli 
 

Devam zorunluluğu 

 Madde 13. Öğrenciler staj yaptıkları yerin kurallarına ve çalışma saatlerine uymakla yükümlüdür. Çalışma saatleri içinde en 

az toplam 6 saat devam zorunluğu vardır. Staj komisyonu geçerli bir mazeret bildirilmesi koşuluyla öğrenciye devam 

edemediği günleri telafi etme imkanı sağlar. Dönem içinde yapılacak stajlar için devam zorunluluğunun planlanmasında 

dönem dersleri ve bitirme projesinde öğrencinin danışmanının görüşü alınır.  
 

Stajların izlenmesi 

Madde 14. Staj komisyonu üyeleri gerekli gördükleri durumlarda stajın amacı ve kurallarına uygun yürütülmesi için gerekli 

izlemeyi yapabilir ve bunun için stajın yapıldığı yerin sorumlusu ile iletişime geçip, staj yapan öğrenci hakkında bilgi alabilir 

ve öğrenciyi gerekirse staj yaptığı yerde de denetler. Mazeretsiz olarak 3 kez görev yerinde bulunmadığı tutanakla saptanan 

öğrenci devamsız olarak değerlendirilir ve stajı geçersiz sayılır. Öğrenci stajı süresince ‘Yükseköğretim Kurumları Öğrenci 

Disiplin Yönetmeliği’ne uygun hareket eder.  
 

Staj yeri değişikliği 

Madde 15. Stajlara başlandıktan sonra, staj komisyonunun bilgisi ve onayı olmaksızın staj yeri değişikliği yapılamaz. Ancak 

grev veya lokavt uygulaması, vefat, eczacı / kurum yetkilisi / öğrenci arasında karşılıklı yaşanan olumsuzluk,  doğal afet 

(deprem, yangın, sel) gibi durumda staj komisyonunun onayı ile staj başka bir eczane / hastanede /  kurumda tamamlanabilir.  

10. yarıyıl stajı için eğitim - öğretimin ilk haftası içinde staj yeri değişikliğine dair bildirim yapılabilir.  
 

Staj komisyonunun görevleri 

Madde 16. Staj komisyonu bu yönergenin kendisine yüklediği görevlere ek olarak aşağıdaki görevleri yapar:  

a) Her yıl stajlarla ilgili ön hazırlıkları yapar.  

b) Eczacılık Fakültesi Staj Kılavuzu’nu hazırlar / günceller ve web sayfası aracılığıyla öğrencilere ulaştırır. 

c) Eczacılık mesleğinin uygulamasında ortaya çıkan gelişmelere ve yeni koşullara bağlı olarak stajların standartlara uygun bir 

şekilde yapılması için gerekli önlemleri alır.  

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Staj süreci  
 

Madde 17. Staj Komisyonu tarafından hazırlanacak ‘Staj Başvuru Formu’, onaylatılmak üzere ilgili öğrenciye verilir. 

Onaylatılmayan formun geçerliliği yoktur. Madde 10’da yer alan yerlerden birinde staj yapmak isteyen öğrenciler, 

kendilerinin, kurum yetkililerinin veya Eczacılık Fakültesi Dekanlığı-Eczacı Odaları’nın işbirliği ile belirlenecek yerlerde 

yapacakları staja ait fotoğraflı staj başvuru formu, SGK beyan formu, fotoğraflı iş yeri staj sözleşmesi (ıslak imzalı 3 nüsha). 

İş Sağlığı ve Güvenliği sertifika fotokopisi ve nüfus cüzdan fotokopisini Staj I, II, III ve IV için her yıl nisan ayı sonuna kadar; 

dönem içi stajlar için ise kayıt dönemini izleyen iki hafta içinde Staj Komisyonuna verirler.    

Onaylı formlar staja başlanmadan en geç 15 gün önce Staj Komisyonu’na iletilir. Staj Komisyonu, kontrol ettiği 

formlara göre öğrencinin sigorta ödemelerinin yapılmasını temin eder. Staj başvuru formunun Staj Komisyonu’nca 

onaylanmasının ardından kesinleşen staj yerlerine, staj bitiminde doldurulup, üzerinde eczane veya kurum kaşesi / mühürü 

olan kapalı bir zarf içinde Staj Komisyonu’na iletilecek ‘Staj Değerlendirme Formu’ öğrenci ile gönderilir. Kaşe / mühür ve 

tarihler bulunmayan, üzerinde silinti, kazıntı ve usulüne uygun olmayan düzeltme yapılan staj defteri kabul edilmez.  

Öğrenci Staj Komisyonu tarafından stajın içeriğine göre şekillendirilmiş ve öğrenci tarafından staj döneminde 

doldurup stajını yaptığı eczane veya kurum sorumlusuna onaylattığı staj defterini eğitim-öğretim döneminin başlangıcından 
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itibaren en geç ikinci haftanın sonuna kadar Staj Komisyonu’na teslim eder. Bu sürede defterini teslim etmeyen öğrencinin 

stajı geçersiz sayılır.  

Staj dönemi sonunda, her öğrenciye ait staj defteri ile staj değerlendirme formu Staj Komisyonu tarafından incelenir 

ve stajın belirlenen kurallar içerisinde yapılıp yapılmadığı konusundaki görüşünü rapor halinde Fakülte Yönetim Kurulu’na, 

varsa notları ile birlikte sunar. Staj Komisyonu’nun incelemesi sonucunda çoklu benzerlik saptanan staj defteri değerlendirme 

dışında bırakılır. Raporun olumsuz olması durumunda öğrenci stajı tekrarlar. Tekrarlanacak staj süresi yasal öğretim süresi 

dışında tutulur.  
 

Staj sınavına kabul 

Madde 18. Devamsızlığı olmayan, Staj Komisyonu tarafından staj değerlendirme formu ve staj defterleri incelenerek yeterli 

eğitim ve becerileri kazanmış oldukları belirlenen öğrenciler ilgili stajın sınavına girmeye hak kazanırlar.  
 

Staj sınavının zamanı  

Madde 19. Stajları, Staj Komisyonu tarafından kabul edilen öğrenciler Staj IV’ten önce Dekanlık tarafından, ilan edilen tarihte 

sınava alınırlar.  

Staj sınav tarihi her yıl Staj Komisyonu tarafından belirlenir ve Dekanlık tarafından sınavdan 15 gün önce ilan edilir. Staj V 

ve dönem içinde yapılan diğer stajlar için sınav tarihi finallerle birlikte ilan edilir. 
 

Staj sınav jürisi 

Madde 20. Staj sınav sorularının hazırlanması ve planlanmasını yapan Staj Komisyonu ‘Staj Değerlendirme Jürisi’nde görev 

alacak hepsi eczacı ve biri mesleğinde 10 yıl ve üzeri deneyimi olan üç öğretim üyesini Fakülte Yönetim Kurulu’na önerir. 

Staj Değerlendirme Jürisi’ne ilgili meslek kuruluşlarından bir eczacı temsilci davet edilebilir.  
 

Stajların değerlendirilmesi ve staj sınavları  

Madde 21. Staj sınavı yazılı sınav şeklinde olacaksa sorular, Staj Komisyonu tarafından anabilim dalları katkısı ile oluşturulan 

soru bankasından seçilerek hazırlanır. Sınavdan başarısız olan öğrenciler için  on (10) gün içinde telafi sınavı yapılır. 

Öğrencinin herhangi bir stajdan başarısız olması durumunda stajını ilgili dönemi takip eden dönemlerde tekrarlar. 
 

Staj sınavının şekli 

Madde 22. Staj sınavı öğrencinin staj döneminde öğrendiği mesleki konulara yönelik olmak koşuluyla ve sorun çözme 

yeteneklerini değerlendirmek amacıyla sözlü veya sunum şeklinde olabilir.  

     Öğrencilerin başarı durumu Biruni Üniversitesi Lisans Yönetmeliği, Sınav Uygulama esaslarına göre 

değerlendirilir. Hazırlanan öğrenci başarı listeleri stajlar tamamlandığında öğrenci işlerine iletilir.   

    Staj değerlendirmesi yapıldıktan sonra stajlarla ilgili her türlü belge, arşivlenmek üzere Fakülte sekreterliğine teslim 

edilir.  
 

Staj çalışmalarında iş güvenliği, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası 

Madde 23. Öğrenciler staj yapmadan önce “İş sağlığı ve güvenliği (İSG)” eğitimi almaları, katılım belgelerini ibraz etmeleri 

zorunludur. İSG sertifika programının bir kez tamamlanması yeterlidir. 

Madde 24. Öğrenciler staj yaptıkları eczane ve kurumların 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.  

Madde 25. Yurtdışında yapılacak stajlarda “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası” öğrencinin sorumluluğundadır. Yurt 

içinde yapılacak Eczacılık Stajlarında ise “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası” Biruni Üniversitesi tarafından yapılır.  

Madde 26. Biruni Üniversitesi eczacılık stajları süresince öğrencilere herhangi bir ücret ödemesi yapmaz. Öğrencilerin 

stajlarını yaptıkları kurumlar ile aralarındaki mali ilişkiler, hiçbir biçimde Biruni Üniversitesini bağlamaz.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yürürlük ve yürütme  

 

Madde 27. Bu usul ve esaslarda hüküm bulunmayan durumlarda, ‘Biruni Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim 

Yönetmeliği’ hükümleri ve ‘Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Yönergesi’ doğrultusunda Eczacılık 

Fakültesi Staj Komisyonu ve ‘Fakülte Yönetim Kurulu’ kararları uygulanır.  

Madde 28. Bu yönerge Biruni Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.  

Madde 29. Bu yönerge hükümlerini Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi dekanı yürütür.  

 

 

 


