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Sevgili öğrenciler,
Hızla gelişen bilim ve teknoloji her meslekte
olduğu gibi Eczacılık alanında da pek çok değişimi
hızla devreye sokmuştur. Bu geleneksel eczacılığın
yanı sıra, meslek içinde pek çok yeni alanın da
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Toplumun
vazgeçilmez sağlık unsuru olan eczacılar bu yeni
alanlarda daha fazla söz sahibi olmak
durumundadırlar. Hızını ve dinamizmini hiç
yitirmeyen, çağdaş ve bilimsel eğitime önem veren
Biruni Üniversitesi kampüs hayatını hızla devreye sokmuş, yeni bina, derslik ve
laboratuvarlarını kullanıma açmıştır. Eczacılık Fakültesi, uluslararası kalite standartları ile
uyumlu, mesleğin getirdiği yeniliklere yön almış yeni bir eczacılık eğitim programı
hazırlamıştır. Mezunlarının Yeni ilaçlar, Jenerik ilaçlar, Farmakokinetik, Moleküler
modelleme, Yapı aktivite ilişkileri, Biyoteknolojik ilaçlar, Nanoteknoloji, Klinik Eczacılık,
Eczacılıkta yapay zeka uygulamaları, Optimizasyon teknikleri, Geleneksel Bitkisel ürünler gi bi
konularda da yetkin, hızlı karar veren, iletişimci, öğreten, yönetici, hayat boyu öğrenen, lider,
araştırıcı yapıya sahip, toplumsal sağlığın artırılmasına katkıda bulunacak Eczacılar
olmalarını hedeflemektedir. Bu nedenle teorik ve pratik çalışmalarınd a yenilikler yapmıştır.
Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi dünyada bir ilk olmak üzere “Hava ve Uzay Eczacılığı”
dersini müfredatına almıştır. Öğrencileri her konuda en üst düzeyde bilgilendirmekte ve
yetiştirmektedir. Sanayi Üniversite iş birliğini ö n plana çıkararak, öğrencilerine sanayi stajını
özendirmektedir ve öğrencilerini toplumda, mesleğinde veya konusunda en üst düzeydeki
kişilerle karşılaştırmayı amaç edinmiştir. Fakültemiz, konusunda deneyimli, pek çok
uluslararası iş birliği bulunan, yetkin öğretim üyesi kadrosu ile öğrenmeye istekli, çalışkan,
fark yaratmayı amaçlamış öğrencileri beklemektedir. Öğretim Üyeleri bilimsel projelerinde
bursiyer olarak öğrencilerden destek almaktadırlar. Böylece öğrenciler bilimin hayata
yansımasını daha iyi öğrenme ve konuyu derinlemesine özümseme fırsatı bulabilmektedirler.
Mezuniyet sonrası çeşitli etkinliklerle mezun/öğrenci buluşmalarını önemsemekteyiz. Bu
nedenle mezun olduktan sonra da buluşmaya yenilikleri öğretmeye devam edeceğiz. Eğitim
ve öğrenimde söz sahibi olacağınız, birlikte ülkemizi ve mesleğimizi daha ileri
taşıyabileceğimiz, yepyeni bilgileri beraber araştıracağımız, yeni projeler üreteceğimiz,
başarının vazgeçilmez lezzetini beraber hissedeceğimiz güzel günlerde hep beraber olmak
dileği ile.
PROF. DR. İSMAİL TUNCER DEĞİM
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1.

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ, 27.02.2014 TARİHLİ, 28926 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN,
20.02.2014 KABUL TARİHLİ VE 6525 NOLU “BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN”UN 13. MADDESI UYARINCA;
28/3/1983 TARİHLİ VE 2809 SAYILI YÜKSEKÖĞRETIM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU’NA
EKLENEN, EK MADDE 156 KAPSAMINDA KURULMUŞTUR.
TIP, ECZACILIK, ASTRONOMİ, MATEMATİK, FİZİK, COĞRAFYA VE TARİH BAŞTA OLMAK ÜZERE
BİRÇOK ALANDA ÖNEMLİ ESERLER VEREREK DÜNYA BİLİM TARİHİNE “EVRENSEL DEHA” OLARAK
ADINI YAZDIRAN TÜRK BİLİM İNSANI EBU REYHAN EL-BİRUNİ’DEN İLHAM ALARAK VAKIF
ÜNIVERSİTELERİ ARASINDA YERİNİ ALAN BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ, TAMAMI SAĞLIK ALANIYLA İLGİLİ
6 FAKÜLTE VE 1 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLE 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
İTİBARIYLE AKADEMİK FAALİYETLERİNE BAŞLAMIŞTIR.
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Ebu Reyhan el-Biruni
Ünlü Fıkıh bilgini Ebu’l-Hasan elVelvaleci anlatıyor: “Ebu Reyhan elBiruni’nin ziyaretine gitmiştim. Canı
boğazına gelmiş halde, hasta yatağında
tık nefes yatıyordu. O halde iken bana
dedi ki: Bir gün bana mirasta ninelerin
haklarının hesaplanmasıyla ilgili bir
denklemden söz etmiştin, nasıldı o?
Biraz da ona acıyarak dedim ki: Bu
durumdayken de hâlâ bana onları mı
soruyorsun? Dedi ki: Bu konuyu bilerek
bu

dünyadan

ayrılmam

mı

daha

hayırlıdır, yoksa bilmeden veda etmek
Biruni’nin hayali bir resmi, Özbekistan Halkları
Tarihi Müzesi – Taşkent. Bkz. Günay Tümer,
“Bîrûnî”, DİA, C. VI, İstanbul 1992, s. 206-2015.

mi? Bunun üzerine meseleyi tekrar
kendisine

anlattım.

ezberledi.

Sonra

Dinledi
bana

ve

yapacağı

şeylerden söz etti. Biraz sonra yanından ayrıldım. Az ilerlemiştim ki yüksek sesle ağlaşma ve
bağrışmalar duydum. Döndüm baktım, Ebu Reyhan el-Biruni vefat etmişti.”
Ebu Reyhân Muhammed b. Ahmed el-Biruni h. 3 Zilhicce 362 / m. 4 Eylül 973 tarihinde
Harezm bölgesinin merkezi olan Kas’ta dünyaya gelmiştir. el-Biruni’nin vefat tarihi ise tam
olarak bilinmemektedir. Bugün araştırmacılar tarafından h. 453 / m. 1061 tarihi Ebu Reyhan
Biruni’nin ölüm tarihi olarak kabul edilmektedir. Ayrıca Biruni eserlerinde ailesi, soyu, nisbesi
veya etnik kökeni dair detaylı bir malumat da vermemektedir.
Parlak zekâsı sebebiyle daha küçük yaşta nazar-ı dikkati çeken el-Biruni, dönemin ünlü
matematik ve astronomi bilgini Ebû Nasr Mansûr b. ‘Alî b. Irâk’ın mahiyetinde büyümüştür.
Mansûr, Biruni’nin yetişmesi ve iyi bir eğitim almasına özen göstermiştir. Nitekim el-Biruni,
el-Âsârü’l-bâkıye adlı eserinde ibn Irâk’tan “hocam” diye bahsetmektedir.
Gençlik yıllarından itibaren bilimsel çalışmalara başlayan el-Biruni, Harezm bölgesinde siyasi
ve askeri yönden birtakım karışıklıkların yaşanması münasebetiyle dolayı, 22 yaşına kadar
hayatını idame ettirdiği Harezm’i terk etmek zorunda kalmıştır. Bir süreliğine Rey bölgesinde
-6-

ikâmet eden el-Biruni daha sonra yeninden doğduğu topraklara geri dönüp, kendisini bilim
tarihinin zirvesine ulaştıracak eserlerini meydana getirmiştir.
X. ve XI. asır Ortaçağ Türk-İslam dünyasını temsil eden Ebu Reyhan el-Biruni bütün hayatını
ve varlığını bilime adamış önemli bir

Biruni’nin ayın evrelerini gösteren çizimi

şahsiyettir. Modern bilimin babası
olarak nitelendirilen Georges Sarton,
XI. yüzyıla “Biruni Asrı” adını
vermiştir. Nitekim dünyanın önde
gelen İslam Bilim Tarihçisi Prof. Dr.
Fuat Sezgin, 27 yaşındaki Biruni ile
18 yaşındaki İbn Sina’nın “Işığın
sürati ölçüsüz müdür, yani lâmütenâhî midir, yoksa ölçülebilir

mi? Yani zamanla ölçülebilir mi?” konusu üzerinde tartışmalarını bugünün Türkiye’sinde bile
olamayacağını dile getirir. Bu iki mümtaz bilim insanın sözleri esasında Biruni’nin yaşadığı
dönem içerisindeki yeri ve önemini açıkça ifade etmektedir.
Tüm hayatını bilgiye ve bilmediği şeyleri öğrenmeye adayan ve dünyada bilim sahasına
kazandırdığı ilk keşif ve buluşlarla, bilim dünyasına ışık tutan Türk-İslam alimi el-Biruni; fizik,
tıp, matematik, astronomi, trigonometri, coğrafya, jeodezi, farmakoloji, jeoloji, filoloji, din gibi
konuları incelemiş ve toplamda 113 eser meydana getirmiştir. Ne yazık ki bu eserlerden sadece
birkaçı günümüze ulaşabilmiştir.
Biruni Üniversitesi Dünya Bilim Tarihi’nin en önemli bilim adamlarından biri olan ve
UNESCO tarafından 1974 yılında Evrensel Deha ilan edilen Ebu Reyhan El-Biruni ’den
ilham alınarak kurulmuştur.
Kaynaklar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Beyrunî’ye Armağan, TTK., Ankara 2011.
Bilim Tarihçisi Fuat Sezgin, konuşan: Sefer Turan, Timaş Yay., İstanbul 2010.
el-Biruni, Kitabü’s-Saydana Fî’t-Tıb, çev. Esin Kahya, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara
2011.
Kıymetli Taşlar ve Metaller Kitabı (el-Cemâhir fî Ma‘rifeti’l-Cevahir), trc. Emine Sonnur Özcan, TTK.,
Ankara 2017.
Tahkîku Mâ Li’l-Hind: Biruni’nin Gözüyle Hindistan, çev. Kıvameddin Burslan, yay. haz.,Ali İhsan
Yitik, TTK., Ankara 2018.
Tümer, Günay, “Bîrûnî”, DİA, C. VI, İstanbul 1992, s. 206-2015.
http://www.jphogendijk.nl/biruni.html (Son Erişim Tarihi 02/07/2019)
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1.1.BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ’NİN YAPI VE ORGANİZASYONU
1.1.1. Biruni Üniversitesi Kurucu Vakıf
Dünya Eğitim Vakfı, İstanbul da özellikle eğitim, sağlık, kültür alanında topluma verimli ve
etkin düzeyde hizmet sunmak, toplumun gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet
yürütmektedir.
1.1.2. Biruni Üniversitesi Mütevelli Heyeti
Op. Dr. Bahar Sema YÜKSEL

Başkan

Prof. Dr. Ayşe KARAN

Başkan

Prof. Dr. Hacı Bekir KARLIĞA

Başkan Vekili

Prof. Dr. Adnan YÜKSEL

Rektör

Prof. Dr. Arif KAYGUSUZ

Üye

Prof. Dr. Halil KOYUNCU

Üye

Prof. Dr. Ömer Fehmi TABAK

Üye

Prof. Dr. Şafak Sahir KARAMEHMETOĞLU

Üye
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Prof. Dr. Adnan Yüksel
Rektör

Prof. Dr. Sevim Savaşer
Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Yusuf Çelik
Rektör Baş Danışmanı

Prof. Dr. Mehmet Ruşen Dündaröz
Rektör Danışmanı
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1.2.

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ MİSYONU, VİZYONU, AMAÇ VE HEDEFLERİ

1.2.1. Misyon
Eğitime kattığı farklılıklarla, bilgi üreten, eleştirel düşünebilen, kişisel ve mesleki alanda kendini
sürekli yenileyen, etik değerlere sahip, ulusal ve evrensel sorunlara duyarlı, toplumun değerlerine
ve farklılıklarına saygılı, problemlere çözüm üretebilecek yetkinlikte bireyler yetiştirmek.
1.2.2. Vizyon
Eğitim araştırma ve topluma hizmetleri ile örnek alınan, yenilikçi, girişimci ve adı gibi iz bırakan
öncü bir üniversite olmak.
1.2.3. Amaç
Sağlık alanında (disiplinler arası branşlar dahil) yüksek kalite ve özgünlüğün sağlanacağı tematik
bir üniversite olmak,
Ülkemizin sağlık sorunları üzerine araştırmalar gerçekleştirecek, katma değer oluşturabilecek,
yüksek kaliteli araştırmacılar ve akademisyenler yetiştirmek,
2023 vizyonuna hizmet edecek şekilde, sağlık alanında AR-GE’ye ağırlık verip ülkenin ihtiyaçları
çerçevesinde üretime katkı sağlamak.
1.2.4. Hedefler
Alanında en iyiler arasından seçilen bir öğretim üyesi kadrosu oluşturmak,
Öğretim elemanlarını teşvik eden bir alt yapı, ücretlendirme ve adil performans değerlendirme
sistemi oluşturmak,
Ülkemizin en nitelikli öğrencilerini üniversitemize kazandırmak, onlara destek sağlamak ve
başarılarını ödüllendirmek,
Kurumsal akreditasyonla birlikte, gerekli programlar için ulusal ve/veya uluslararası akreditasyonu
gerçekleştirmek,
Modern ve son teknolojilerle donatılmış temel bilim, araştırma ve beceri laboratuvarları kurmak,
Türkiye Sağlık İnsan Gücü Durum Raporu ve Sağlıkta İnsan Kaynakları 2023 Vizyonu’nda
belirtilen hedefler doğrultusunda birim ve bölümler açmak,
-9-

Sağlıkta İnsan Kaynakları (SAİK) 2023 hedefleri doğrultusunda, ülkemizin ihtiyacı olan tüm sağlık
mesleklerinde eğitim vermek,
Yüksek Öğretim Kurulu ile işbirliğince tahsis edilen yeni sağlık branşlarında nitelikli öğretim
elemanlarıyla en kaliteli eğitimin yapılmasını sağlamak,
Tematik üniversite olma avantajını kullanarak, yatay–dikey, kendi içinde ve paydaşlarıyla
entegrasyon gibi sağlık alanında görev geçişlerine imkân veren bir eğitim politikası yürütmek,
Güçlü bir eğitim kadrosu ile lisansüstü programlara destek vermek,
Yüksek Lisans ve Doktora programları için uluslararası bilim insanı dolaşım destek programları
oluşturmak,
Öğrencileri ilk yıldan itibaren araştırma projelerine yönlendirerek, mezun olmadan bir proje
bitirmelerini sağlamak,
Sağlık eğitimi verilen tüm fakülte / bölümlerde, öğrencilere sağlık uygulama ve araştırma
merkezlerinde aktif eğitim alma ve hizmet sunma fırsatları oluşturmak.
Kurumun misyon, vizyon ve değerlerine bağlı kalarak;


21. Yüzyıl yetkinliklerine sahip insanı yetiştirmek amacıyla bilim ve teknolojideki değişim ve
gelişmeleri eğitim öğretim aşamalarında uygulayarak Üniversiteyi öncü ve lider bir konuma
taşımak,



Bireysel yetenekleri keşfetmek için programlar hazırlamak, paydaşlarına göre fark oluşturacak
evrensel bir bakış açısı kazandırmak,



Uluslararasılaşma için başta dil ve son teknolojiyi kullanmak üzere, zamanın gereksinimleri ile
donatılmış nitelikte öğrenciler yetiştirmek,



Öğrenci odaklı yaklaşımı ile hizmet ve faaliyetleri sürekli iyileştirerek memnuniyet oranını
yükseltmek,



Çalışanlar ve diğer paydaşların memnuniyetini göz önünde bulundurmak,



Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar ile “Bilimin Geleceği” olmak,



Araştırma-Geliştirme faaliyetlerini destekleyerek “Bilim İnsanı” yetiştirmek,
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Öğrencilere geleceği okumayı öğretmek, güncel ve geleceğe yönelik projeler yapmaya
hazırlamak ve yaptırmak,



Akademik ve idari tüm süreçlerde etkililiği, etkinliği ve verimliliği ön plana alarak sürekli
iyileştirmeyle sürdürülebilirliği sağlamak.

1.3.BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM – ÖĞRETİM POLİTİKASI
Kurumumuzun misyon, vizyon ve değerlerine bağlı kalarak;


Eğitim öğretim de uygulamaya ağırlık veren dünya standartlarında bir düzeye ulaşmak,



Uygulanan ve uygulanacak olan yöntemlerle öğrencinin aktif bir öğrenim süreci geçirmesini
hedeflemek,



Akademisyenlerin öğrencilere öncülük etmelerine ve çok disiplinli çalışma uygulamalarıyla
öğrencinin çok yönlü yetişmesine olanak sağlamak,



Öğrencinin ihtiyaçlarını, değerlerini ve tercihlerini de dikkate alarak etkin ve etkili bir eğitimöğretim sağlamak,



Akademisyenlerin gelişimine katkı sağlamak,



Eğitim öğretim programlarını paydaşlarla işbirliği yaparak güncellemek.
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1.4.BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA – GELİŞTİRME POLİTİKASI


Kurumun misyon, vizyon ve değerlerine bağlı kalarak;



Nitelikli ve güncel, araştırmaların yapılmasına imkân sağlamak,



Çok disiplinli araştırma yapılmasını özendirmek ve desteklemek,



Projelerden bilimsel yayın ve fikr-i mülkiyet hakkı üretimini desteklemek,



Fikir- proje- patent / bilimsel yayın – girişimcilik – ticarileşme ekosistemini kurmak ve
sürdürebilirliğini sağlamak,



Üniversiteyi araştırma – geliştirmede daha üst sıralara taşıyarak cazibe merkezi haline getirmek.
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1.5.

ÜNİVERSİTEMİZİN OLANAKLARI

1.5.1. Biruni Derse Hazırlık (BIRDEHA)
Programı
BirDeHa program ile öğrencide bilişsel gelişim
ve performans artışına yönelik, etkileşimli, aktif
katılımlı, konunun zamanında öğrenilmesini
sağlamak amaçlanmıştır. Eğitimde Biruni Metodu
ve BirDeHa metodu ile öğrenciler dersten bir
hafta once dersle ilgili kaynaklara, materyallere
elektronik oratmada ulaşabilir, bu sayede derse
hazırlıklı gelmeleri sağlanır. Dersle ilgili tümdökümanlar dersten once dersin sorumlusu
öğretim üyesi tarafından dersi alan öğrencilerle dijital ortamda paylaşılır. Derse hazırlıklı
katılmayı sağlayan, dersin ilk on dakikasında kısa sınav yapılır ve ortalamalar başarı notuna
dahil edilir.
1.5.2. Biruni Bilginin Oluşturulması (BirBilginOl)
Bilginin aktarılması ve özümsenmesi için öğrencide bilginin kalıcılığını sağlamak üzere
oluşturulan uygulama modelidir.
1.5.3. Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (OBS)
Öğrencilerin ders seçimleri, sınav notlarınını takip edebilecekleri, danışman hocaları ile de
iletişim kurabilecekleri sistemdir.
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1.5.4. Kütüphane
Biruni Üniversitesi Kütüphanesi
akademisyenlerin
bilim

insanları

ve

geleceğin

öğrencilerin,

akademik ve kültürel ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla Türkiye’nin
en kapsamlı sağlık kütüphanesi
olmayı hedeflemektedir ve 1780
m2’lik alana kuruludur.
Bu hedef doğrultusunda; basılı kaynaklar (kitaplar-süreli yayınlar, tezler), görsel-işitsel
kaynaklar (CD-DVD) ve elektronik kaynaklar (veritabanları, e-dergiler, e-kitaplar) ile
koleksiyonu geliştirmek için çalışmalar sürdürülmektedir. TÜBİTAK-ULAKBİM kanalıyla
pek çok veritabanı hizmete sunulmuştur. Üniversite Kütüphanesinde, bütün kullanıcıların
mevcut kaynaklardan en verimli biçimde kullanılması sağlanmaktadır.
Hafta içi 8:00-22:00 saatlerinde Cumartesi günleri 9:00-20:00 saatleri arasında hizmet
vermektedir.
1.5.5.

Uluslararası İlişkiler Ofisi

İstanbul’un merkezinde yer alan dünya
üniversitesi olma vizyonu taşıyan Biruni
Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi,
üniversitenin

uluslarası

görünürlüğünü

artırmak, yeni işbirlikleri yapmak amacıyla
araştırma

ve

bilgi

paylaşımının

kültürlerarası etkileşimi artırmasının en
etkili araçlarından uluslararasılaşma stratejisine hizmet etmektedir. Biruni Üniversitesi
Avrupa Birliği Erasmus Değişim Programına dahildir ve üniversitelerle Erasmus anlaşması
yapmıştır. Anlaşmalı olduğu yirmiden fazla Avrupa üniversitelerinde öğrencilerine öğrenim
görme ve staj yapma, akademik ve idari personeline de mesleki deneyim edinme fırsatı
sunmaktadır. Ayrıca farklı coğrafyadaki ülkelerle olan ikili işbirliklerini anlaşmalarla
destekleyerek öğrencileri küresel yaklaşımlara entegre etme vizyonuyla çalışmaktadır.
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1.5.6. Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü (SKS)
Biruni Üniversitesi öğrencilerinin eğitim görürken sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif açıdan
kendisini geliştirmesine yardımcı olur. SKS Direktörlüğü, öğrencilerin bilim, sanat, kültür ve
spor alanlarında yer alan etkinlikleri için uygun ortam hazırlamak ve üniversitemizi ulusal ve
uluslarası alanlarda temsil etmeleri için desteklemektedir. Ayrıca tamamı öğrencilerimizin
girişimleri ile kurulan topluluklar, danışman öğretim elemanları ve SKS Direktörlüğü işbirliği
ile çalışmalarını sürdürmektedir. SKS Direktörlüğü bünyesinde yer alan Öğrenci İletişim
Birimi üniversitemiz öğrencilerinin ihtiyaçlarına hızlıca cevap vermek, aynı zamanda “bu
konu ile hangi birim ilgilenir?” gibi soruları olduğunda uygun birimlere gerekli
yönlendirmeleri yapar. Öğrenci İletişim Birimi ile öğrencilerimiz her türlü talepleri için yüz
yüze veya online iletişime girebilirler.
1.5.7. Spor Merkezi
Spora ilgi duyması, spor yapmaya teşvik edilmesi, düzenli spor yapma alışkanlığı
kazandırılması ve ilgi duydukları spor dalında öğrencilerin ve tüm personelin kendilerini
geliştirebilmelerine imkan sağlamak amacıyla çeşitli düzenlemeler yapar.
Üniversitemiz Üniversite Sporları Federasyonu üyesi olarak federasyonun düzenlemiş olduğu
ulusal ve uluslararası

yarışmalara ilgili branşlarda oluşturduğu takımlarla katılmasını

sağlamak amacıyla gerekli teknik yapılanmaları düzenler.Sporcu öğrencilerin sağlık ve diğer
sorunlarını yakından izler.Öğrenci ve personelimizin üniversitemizin tüm spor tesis ve
malzemelerinden sağlıklı bir şekilde yararlanabilmeleri için tesislerin planlı bir şekilde hizmet
üretmesini sağlar. 1045 m2 alanda spor salonu bulunmaktadır.

1.5.8. Bilgisayar ve Okuma Salonu
3 adet 160 m2 alana kurulu bilgisayar salonu, 4 adet 264 m2 alana kurulu okuma salonu
bulunmaktadır.
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1.5.9. Yemekhane ve Kafeteryalar
Üniversite içerisinde 1 yemekhane 4 ayrı restaurant/kafe/ fastfood hizmeti veren işletme
mevcuttur (Mado, Gusto, Öküz Burger, çaycım) Yemekhane 634 m2’de Toplam kafeterya
alanı 5000 m2 alanda hizmet vermektedir.

1.5.10. Kuaför Salonu
Biruni Üniversitesi Yerleşkesi içinde bulunan Jasmin Bay/ Bayan Kuaförü her gün 08:00 20:00 saatleri arasında Reyhan Binası 2. katta hizmet vermektedir.
1.5.11. Kırtasiye/Fotokopi Merkezleri
Öğrencilerin fotokopi, çıktı alma, tez basma, ciltleme ve benzeri tüm kırtasiye ihtiyaçlarını
karşılayabilecekleri 2 adet 60'ar m2'lik kırtasiye Biruni Üniversitesi Yerleşkesi içinde
bulunmakta olup 1 tanesi Biruni Binası Kafeterya alanında, 1 tanesi de Reyhan binası 3.katta
yer almaktadır.
1.5.12. Konferans / Seminer Salonları ve Fuaye Alanları
Reyhan ve Biruni binasında birer tane olmak üzere toplam 2 adet 850 kişilik konferans
salonumuz ve Reyhan binasında 2 adet toplam 200 kişilik seminer salonu, bulunmaktadır.
Reyhan ve Biruni Binasında toplam 2000 m2 lik fuaye alanı bulunmaktadır.

Biruni Binası Konferans
Salonu

Reyhan Binası Konferans
Salonu
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Reyhan Binası Seminer
Salonu

1.5.13. Biruni Üniversitesi Araştırma Merkezleri
1.5.13.1. Biruni Üniversitesi Ar-Ge ve Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü (BIRATTO)
BIRATTO, Üniversitenin mevcut yapısı ve stratejisi ile uyumlu bir bilimsel araştırmalar ve
teknoloji transfer direktörlüğü olmayı amaçlar. Biyomedikal ve biyoteknoloji alanları
öncelikli alanlar olmak üzere, özgün bilimsel nitelikli araştırma projeleri yapılmasını teşvik
eder. Çok disiplinli çalışmaları artırmayı, böylece bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde
araştırma, geliştirme ve uygulama projeleri hazırlanmasına ve yürütülmesine destek
sağlamayı, ihtiyaç duyulan yetkin elemanları yetiştirmek üzere yeni ve mevcut akademik
personele, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermeyi, üniversitede bilimsel araştırma projeleri
ile üretilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine katkı
sağlamayı, üniversite ile sanayi arasında işbirliği oluşturulmasına destek olmayı, mevcut
işbirliklerinin geliştirilmesine yardımcı olmayı, sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve
teknolojinin üniversitede üretilmesine yardımcı olmayı, yeni proje fikirlerini ve fon
imkânlarını duyurmayı, patent başvurularının yapılması ve girişimciliğin geliştirilmesine katkı
sağlamayı, faaliyet alanlarıyla ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla ortak projeler
yürütmeyi amaçlar.

BİRATTO Web adresi: https://biratto.biruni.edu.tr

1.5.13.2. Biruni Türkçe ve Yabanci Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)
Dünyanın birçek ülkesinden gelen ve Türkçe öğrenmek isteyen yabancı uyruklu tüm ülke
vatandaşlarına eğitim vermek, onların sosyal hayata entegre olamlarını sağlamak, dil ile
birlikte Türk kültürünü de tanıtmak amacıyla kurulmuştur. Dört temel dil becerilerine
(Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma) eşit oranda ağırlık verilen kurslarımızda öğrencilerin
beklentileri dikkate alınarak interaktif bir eğitim anlayışı ile modern yöntem ve teknikler
kullanılarak eğitim verilmektedir.Çeşitli nedenlerle merkezimizde Türkçe öğrenmek isteyen
yabancı uyruklu öğrencilerimiz TÖMER derslerinde gerek sunum yaparak gerekse rol oynarak
derste aktif olarak katılmakta ve konuşma olanağı bulmaktadır.
TÖMER Web adresi: https://tomer.biruni.edu.tr/
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1.5.13.3. Biruni Üniversitesi Eleştirel Düşünme Ve Uygulama Merkezi (BEDAM)
Eleştirel Düşünce Merkezi bir uygulama ve araştırma merkezidir Eleştirel düşünme, üsr düzey
düşünme becerileri, eğitim felesefesi, felsefi danışmanlık, felsefi terapi ve çocuklar için felsefe
gibi felsefe, bilim, eğitim ve sanat alanlarında araştırma ve uygulama yapmak; üniversiteler,
araştırma ve uygulama merkezleri, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel kurumlar tarafından
eleştirel düşünce üzerine yapılacak olan araştırma ve uygulamaları deteklemek ve
koordinasyonu sağlamaktır. Merkez eleştirel düşüncenin yaygınlaştırılması yoluyla eğitim ve
toplumdaki temel değişimi ve eğitim reformunu teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda
bu merkez eleştirel düşünceye dayalı eğitim ve eğitim ve sosyal reforma katkı sağlayacak yeni
yaklaşım, yöntem, strateji ve uygulamalar geliştirmeyi amaçlamaktadır. Eleştirel Düşünce
Uygulama ve Araştırma Merkezi “Sorunlarımızın kökenine ulaşmak ve gelişmek için yola
çıkılarak kurulmuştur. Eleştirel düşünme, bireyin farklı bilinç formlarının farkına varmasını
sağlayarak entellektüel alçakgönüllülük, dürüstlük, adalet, ötekine saygı, çevreye duyarlılık
ve

sorumluluk

gibi

değerlerin

gelişmesine

katkı

sağlar.

BEDAM

Web

adresi:

https://bedam.biruni.edu.tr/tr/

1.5.13.4. Biruni Üniversitesi Kariyer Merkezi
Öğrencilerimizi ve mezunlarımızı hem üniversite hayatı
boyunca hem de mezuniyet sonrasında destekleyerek onlarda
kariyer bilinci oluşturmak bireysel, sosyal ve profesyonel
gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlar. Bu amaçla lisans, ön
lisans, lisansüstü öğrencilerimizin ve mezunlarının ilgi alanları
ve kişisel özelliklerini göz önünde bulundurarak kariyer planlamalarında gereken bilgileri
verme, onları kariyer hedefleri doğrultusunda yönlendirme gibi iş yaşamında başarılı
olmalarını sağlayacak hizmetler vermektedir. Kariyer Merkezi hizmetleri:







Kariyer Günleri
Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı
E mezun
Mezun kart
Özgeçmiş
Kariyer Planlama

Web adresi: https://kariyer.biruni.edu.tr/
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1.5.13.5. Biruni Üniversitesi Otizm Uygulama Ve Araştırma Merkezi
1.5.13.6. Biruni Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BİR-SEM)
Biruni Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi; ön lisans, lisans ve
lisansüstü öğretim programları dışında kalan üniversitenin eğitim-öğretim verdiği ve araştırma
yaptığı tüm alanlarda eğitim-öğretim programlarını düzenleyen birimdir. Sürekli Eğitim
Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde, kendini yenilemek, geliştirmek ve bilgilerini
güncellemek isteyen bireylerin ve kurumların gereksinmelerine uygun biçimde düzenlenmiş
eğitim programları mevcuttur. BİR-SEM faaliyetlerinin oluşturulmasında mesleki bilgi ve
becerilerin geliştirilmesinin yanında gerekli uzmanlık, sertifika ve katılım belgelerinin
edinilmesi amcıyla kişisel gelişim, dil eğitimi, kültür sanat, spor eğitimi ve sınava hazırlık
programları ile yetişkin, ergen ve çocuk eğitimleri yürütülmektedir.

BİR-SEM Web adresi: https://sem.biruni.edu.tr/

1.5.14. Burs İmkanları
Üniversitimizde uygulanan burs ve indirim çeşitleri; 1)YKS Bursları, 2) Üniversite Giriş
Bursu, 3) Akademik Başarı Bursu, 4) Sporcu Bursu, 5) Tercih İndirimi, 6) Personel İndirimi,
7) Mezun İndirimi, 8) Aile İndirimi, 9) Sporcu İndirimi, 10) Engelli İndirimi, 11) Şehit ve
Gazi İndirimi şeklindedir.
Verilecek burs/indirim ve oranları her yıl Mütevelli Heyet tarafından yeniden değerlendirilir
Biruni Üniversitesi tarafından sağlanan (YKS burs/indirim, tercih indirimi ile peşin indirimi
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hariç) burs/indirimlerden birden fazlasını hak kazanan öğrenciler bu burs/indirimlerden en
yüksek olanından yararlanır. Burslar/indirimler normal eğitim süresince geçerlidir.
Hırsızlık, sahtekarlık vb. yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giyen veya öğrenci disiplin
yönetmeliğine göre disiplin cezası alan öğrencinin YKS bursu/indirimi dışındaki burs ve
indirimleri kesilir. Sınıf tekrarı durumunda, öğrencilerin Mütevelli Heyet Başkanlığı
tarafından verilen burs/indirimleri kesilir. Üniversitemizde öğrenim gören bir öğrencinin,
yeniden sınava girerek aynı/farklı programa yerleşmesi durumunda, devam eden tüm burs ve
indirimleri kesilir. Öğrencinin kurum içi yatay geçiş yapması halinde, devam eden tüm burs
ve indirimleri kesilir. İlgili programın en düşük YKS indirimi uygulanır.
Burslarla ilgili olarak Biruni Üniversitesi Mütevelli Heyeti’nin 31. 12 2019 tarihli Kararı’nın
Eki olan Burs Yönergesi takip edilir. İlgili yönergeye https://www.biruni.edu.tr/wpcontent/uploads/2018/03/BursY%C3%B6nergesi.pdf linkinden ulaşabilir. Yönerge Ek- 5’ de
yer almakatdır
1.5.15. Çift Diploma, Yandal Ve Bölüm Değiştirme İmkanları
Üniversitemiz programlarında belirli başarı düzeyine ulaşmış öğrencilere bölümler arası geçiş
ile birlikte çift anadal ve yandal yapma imkanı sağlamaktadır.
Çift Anadal Diploma Programı, başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı
yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı
diploma alabilmesini sağlayan programken,

Yandal / Sertifika Programı, bir diploma

programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim
kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda
dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (Yandal Sertifikası) alabilmelerini
sağlayan programdır.
Başvurusu kabul edilen öğrencilerden, anadal eğitimleri süresince Çift Anadal ve Yandal
Programları için ilave öğretim ücreti alınmaz. Sürenin uzaması halinde öğrencinin alması
gereken kredinin 60 AKTS altında veya üstünde olmasına gore ücret alınır.
Çift anadal öğrencilerinin ikinci anadal programındaki öğrenimlerini planlamada öğrencilere
fakülte dekanlığı yardımcı olurken yandal öğrencilerine, esas anadal programlarındaki
akademik danışmanları, yardımcı olur ve programının yürütülmesini sağlamak üzere
danışmanlık yapar.
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Başvuru anında lisans anadal programında ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3,00 (100
üzerinden 76,66) ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en
üst %20’de bulunması gerekir. Başvuru anında anadal programında ağırlıklı genel not
ortalamasının en az 3,00 (100 üzerinden 76,66 ) olması ancak başarı sıralamasında en üst
%20’sinde yer almayan öğrencilerden Çift Anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban
puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da Çift Anadal Programına başvurabilirler.
Çift Anadal öğrencisinin, bir yarıyılda anadal ve ikinci anadal derslerinin toplamı 45 AKTS’yi
geçemez. Her program için ayrı düzenleme yapmak koşuluyla Çift Anadal Programına kayıtlı
lisans öğrencilerinin ortak dersler dışında, kayıtlı oldukları çift anadal programından en az 60
AKTS ders almak ve bu dersleri başarmak zorundadır.
Tüm Çift Anadal öğrenimi süresince çift anadal genel not ortalaması bir kereye mahsus olmak
üzere 2.80’ne (100 üzerinden 72) kadar düşebilir. İkinci kez 2.80 (100 üzerinden 72) altına
düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir. Çift Anadal Programından
iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.
Yandal (sertifika) Programı lisans bölümleri arasında uygulanır. Öğrenci Yandal Sertifika
Programına, kayıtlı olduğu lisans programının en erken üçüncü ve en geç altıncı yarıyılının
başında başvurabilir. Öğrencinin Yandal Sertifika Programına başvurabilmesi için; başvurusu
sırasındaki ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2,50 (100 üzerinden 65) olması gerekir.
Yandal öğrencisinin bir yarıyılda anadal ve yandal derslerinin toplamı 46 AKTS’yi geçemez.
Yandal Programına başvurusu kabul edilen öğrenciler kayıtlı oldukları programın toplam
kredisine ek olarak, ortak kabul edilen dersler dışında, Yandal Programını açan lisans
programlarından en az 30 kredilik ders almak ve bu dersleri başarmak zorundadır. Öğrencinin
Yandal Programına devam edebilmesi için anadal programındaki not ortalamasının en az 2,30
(100 üzerinden 60) olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından
kaydı silinir.
Çift Anadal ve Yandal Programları ile ilgili olarak 22.01.2019 tarihli 03 Nolu Senato Karar
Eki takip edilir. İlgili yönergeye https://www.biruni.edu.tr/wp-content/uploads/2019/03/1%C3%87ift-Anadal-ve-Yandal-Y%C3%B6nergesi-22.01.2019-03-Nolu-Karar-Eki.pdf
linkinden ulaşılabilir. Yönerge Ek-4’te yer almaktadır.

- 21 -

1.5.16. Öğrenci Toplulukları
Öğrencilerin bilimsel, mesleki, sosyal etkinliklerinde bulunmasını sağlayan öğrenci
topluluklarımız bulunmaktadır. Eczacılık Fakültesi Öğrencilerin katılabileceği bilimsel,
mesleki ve sosyal öğrenci toplulukları aşağıda yer almaktadır. Öğrenci toplulukları ile ilgili
12. 96.2018 Tarihli Senato Karar Eki olan “Biruni Üniversitesi Öğrenci Toplulukları
Yönergesi” takip edilir. İlgili yönerge Ek-6’da yer almaktadır, yine ilgili Yönergeye
https://www.biruni.edu.tr/wp-content/uploads/2018/10/%C3%96%C4%9FrenciTopluluklar%C4%B1-Y%C3%B6nergesi.pdf linkinden ulaşılabilir.

1.5.16.1. Bilim Toplulukları
1.5.16.1.1. Beyin Araştırmaları Topluluğu
Beyin Araştırmaları Topluluğu, sinirbilime ilgi duyan öğrencilerin bir araya gelip bu alanda
kendilerini geliştirmelerini sağlamayı amaçlayan bir topluluktur. Belirli aralıklarla
gerçekleştirilen toplantılarda bilgilendirici sunumlar yapılır, sinirbilim alanındaki son
gelişmeler paylaşılır ve öğrencilerin sorularına cevaplar aranır. Topluluğunun kuruluş amacı;
yapılan sunumlar ve beyin fırtınalarıyla öğrencilerin; sorgulama ve irdeleme becerileri
kazanmaları, araştırma yapmaya hevesli hale gelmeleri ve sonuç olarak ortaya yenilikçi
projeler çıkarmalarıdır. Ayrıca ulusal kongrelere aktif katılım sağlamak ve yılsonunda bir
Öğrenci Kongresi düzenlemek de topluluğunun hedefleri arasında yer almaktadır.
1.5.16.1.2. Bilim ve Araştırma Topluluğu
Bilim ve Araştırma Topluluğunun amacı; Üniversitemiz öğrencilerine inovasyon ve üretim
yönünde yeni bilgiler katarak farklı yönden düşünmelerini sağlamaktır. Bununla birlikte
projelerine uygun desteklerin bulunarak projelerinin yürütülmesini sağlamaktır.
1.5.16.1.3. Biruni Etnobotanik Topluluğu
Biruni Etnobotanik Topluluğu; kültürler ve bitkilerin kullanım amaçları/kullanım şekilleri)
arasındaki ilişkiyi, topluluk üyeleri tarafından anlaşılır ve eğlenceli bir şekilde
etkinlik/plan/proje yaparak aşılamaya amaçlar.
1.5.16.1.4. Biruni Sağlık Topluluğu
Topluluğumuzun amacı; Ebu Reyhan el Biruni’nin bilimsel görüşleri, hayat felsefesi ve
çalışma prensiplerinden ilham alarak ona yakışır bir bilim anlayışıyla disiplinler arası seminer
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ve etkinlikler düzenlemektir. Bu bağlamda üniversitemizde sağlık bölümü okuyan tüm
öğrencileri ortak bir paydada buluşturup sağlıkçı birlikteliğine katkıda bulunmak istiyoruz. Bu
amaç doğrultusunda, gerek halk sağlığı alanında, gerek akademik/mesleki alanlarda
düzenleyeceğimiz seminer ve etkinliklerle sosyal sorumluluklarının farkında, topluma yararlı,
çok boyutlu ve bağımsız düşünme yeteneğine sahip, sorgulayıcı, araştırmacı yönleriyle öne
çıkan 21.yüzyılın Birunilerinin yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz.
1.5.16.1.5. Uluslararası Sağlık Elçileri Topluluğu
Biruni Üniversitesi Uluslararası Sağlık Elçileri Topluluğu, Tıp Fakültesi öğrencilerinin
öncülük ettiği ve özellikle diğer sağlık bilimleri alanında öğrenim gören üniversitemiz
öğrencilerinin de katılımıyla öncelikle gönüllülük bilincini arttırıcı faaliyetlerde bulunarak
insani yardım ve sosyal sorumluluk bilincinin yayılmasını amaçlar.
1.5.16.1.6. Kızılay Topluluğu
Kızılay Topluluğu; Kızılay ile Biruni Üniversitesi arasında köprü oluşturarak insanlara yardım
etme amacı ile kurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda Topluluğumuz; Kan bağışı etkinlikleri
düzenlemek, Öğrencilerin güç ve kaynaklarını harekete geçirerek, insan sağlığının korunması
doğrultusunda her koşulda ve zamanda insanlara yardım etmek ve yardım desteği toplamak,
seminerler düzenlemek gibi hedef ve görevleri kendine sorumluluk bilmektedir.
1.5.16.2. Mesleki Topluluklar
1.5.16.2.1. Akademik ve Sosyal Etkinlikler Topluluğu
Akademik ve Sosyal Etkinlikler Topluluğu; Üniversitemiz öğrencilerine akademik kariyerleri
boyunca nitelik kazandıracak etkinlikler planlayarak mezuniyet sonrası için donanımlı hale
getirirken, akademik dönemleri içerisindeki etkinlik ve aktiviteleri ile üniversite dönemlerini
verimli geçirmelerini hedeflemektedir.
1.5.16.2.2. Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Topluluğu
Arama kurtarma ve doğa sporları topluluğu olarak, okulumuz öğrencilerinin yaşadığımız
çevrede ve doğa koşullarında meydana gelebilecek potansiyel afetler ve diğer acil yardım
gerektirebilecek durumlara karşı bilgilendirme misyonunu üstlenmekteyiz. Topluluğumuz;
farkındalık oluşturmak adına herhangi afet ve/veya acil durum karşısında profesyonel bir
yaklaşımla doğru arama kurtarma çalışmalarını yapmanın yanı sıra, topluluk üyelerimizi doğa
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sporlarına yönelik olarak bilgilendirmek ve amatör gruplar oluşturularak doğa sporları
faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur.
1.5.16.2.3. Biruni Üniversitesi Eczacılık Öğrencileri Birliği (BIRUPSA)
BIRUPSA; açılımı ‘Biruni University Pharmaceutical Students Association’ olan Biruni
Üniversitesi Eczacılık Öğrencileri Birliğidir. BIRUPSA, Eczacılık mesleğine yönelik bir
öğrenci organizasyonudur. Eczacılık öğrencilerinin çalışmalarını ve eğitim ilgilerini
geliştirebilmeyi, ulusal ve uluslararası yardımlaşma ile işbirliğini gerçekleştirmeyi amaçlar.
1.5.16.3. Sosyal Topluluklar
1.5.16.3.1. Biruni Gönüllülük Topluluğu
Biruni Gönüllülük Topluluğu; Üniversitemiz öğrencilerinin aracılığı ile gönüllülük esası temel
alınarak ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmeyi temel ilke edinmiştir. Özellikle “Hayata Bir İz
Bırak” projesiyle topluluk üyeleri, küçük yaşta uzun süre hastanede vakit geçirmek zorunda
olan çocuklarımızın yanında olmayı, bir bakıma onların hayatına dokunabilmeyi hedefler.
1.5.16.3.2. Bisas (Biruni Sualtı Sporları) Topluluğu
İlk başta amacımız hayatımızın çok da İçinde olmayan su sporlarını bir parçamız haline
getirmek, kendimizi geliştirip daha aktif bireylere evrilmek, belki aklımızda bile olmayan bir
kaçış alternatifi oluşturmak, aynı beklentilerde olduğumuzu bilmediğimiz insanlarla
tanışmamız için bir platforma sahip olmak; kısaca birlikte eğlenmek ve birlikte gelişmek.
1.5.16.3.3. Buz Sporları Topluluğu
Buz Sporları Topluluğunun amacı; buz sporlarına ilgi duyan öğrencilerimizi aynı çatı altında
toplayarak kurslar, etkinlikler, yarışmalar ve organizasyonlar düzenlemektir.
1.5.16.3.4. Dans Topluluğu
Dans Topluluğumuz; Biruni Üniversitesi çatısı altında dans eğitimlerini ve faaliyetlerini
üstlenerek öğrencilerimizi bu konuda bilgilendirmek, dans severlerin yeteneklerini geliştirerek
ve dans severleri bir arada toplamayı amaçlamaktadır. Ayrıca sosyal, kültürel çalışmalar
çerçevesinde öğrencilerin ders dışında faaliyet gösterebileceği ve ilgi alanlarına hitap eden
değişik türlerde dansları faaliyete geçirmeyi hedeflemektedir.
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1.5.16.3.5. Doğa Aktiviteleri Topluluğu
Doğa Aktiviteleri Topluluğunun amacı; her türlü doğa sporları kapsamında Ülkemizin doğa
güzelliklerini gezip görerek ve araştırarak korumak ve yaygınlaştırmak için çalışmalar yapmak
ve bu amaçla sosyal ve akademik etkinlikler düzenlemeyi hedeflemektedir.
1.5.16.3.6. Dövüş Sanatları Topluluğu
Topluluğumuzun amacı; okulumuz öğrencilerine savunma sanatları alanında eğitim vermek
ve dövüş sporları alanında öğrencilerimizi bilgilendirmektir. Aynı zamanda ülke çapındaki
müsabakalarda

Üniversitemizi

sporcularımızla

temsil

etmek

sorumluluğunu

da

üstenmekteyiz.
1.5.16.3.7. Engelsiz Biruni Topluluğu
Engelsiz Biruni Topluluğunun amacı; Biruni Üniversitesi öğrencilerinin; engelli bireylere
destek olarak onların toplumsal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamaktır. Ayrıca Üniversite
içinde ve dışında, Üniversitenin kurumsal kimliğini ön plana çıkararak kamuoyunda
benimsenmesine ve tanınmasına yardımcı olmak ve üniversitenin bütün öğrencilerinin
faydalanmasına imkan sağlamak üzere oluşturacakları eğitim, sağlık, sosyal, bilimsel ve
kültürel faaliyetlerle üniversite öğrencilerinin mesleki, sosyal ve kişisel gelişmesini
desteklemektir.
1.5.16.3.8. ERASMUS Topluluğu
Erasmus Topluluğunun amacı; Erasmus Programı ile Üniversitemize gelecek olan değişim
öğrencilerine ilgili süreçlerinde destek olmak, Erasmus Programı ile Üniversitemizden
yurtdışına öğrenim veya staj görmeye gidecek olan okulumuz öğrencilerine bilgi vermek ve
yardımcı olmak, sosyal etkinlikler düzenleyerek ülkemizi, şehrimizi ve üniversitemizi en iyi
şekilde tanıtmak, üniversite bünyemizde bulunan Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü ve Sağlık,
Kültür ve Spor Direktörlüğü ile koordineli bir şekilde hareket edip, üniversitemizin Erasmus
öğrenci değişimi programındaki başarısını arttırarak sürdürmektir.
1.5.16.3.9. Biruni Uni GFB
Biruni Uni GFB; Fenerbahçe Spor Topluluğu ile ilgili her branşta Öğrencilerimiz ile birlik
oluşturarak destek vermeyi temel amaç edinmiştir. Bu bağlamda spor müsabakaları, spor dışı
etkinlikler ve yardım organizasyonları düzenleyerek Öğrencilerimizle bir birlik çerçevesi
oluşturmayı amaçlamaktayız.
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1.5.16.3.10. E-Spor Topluluğu
E-Spor Topluluğu elektronik sporla ilgilenen üniversite öğrencilerini bir araya getirip, bu
amaçla etkinlik düzenlemek amacıyla kuruldu.
1.5.16.3.11. Fotoğrafçılık Topluluğu
Fotoğrafçılık topluluğu ; amatör olarak fotoğrafçılığa başlayan öğrencilerimiz ile profesyonel
olarak fotoğraf sanatıyla ilgilenen öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirebilecekleri, farklı
organizasyonlarda bir araya gelecekleri ve yılsonunda ilgilendikleri fotoğraf konusu ile ilgili
bir sergi oluşturabilecekleri çerçeveyi kurmayı amaçlar.
1.5.16.3.12. Genç Hareket Topluluğu
İslami Araştırmalar Topluluğu; Her genç insanın kendi düşünce sistemini ve yaşam tarzını
şekillendirdiği, bireysel aklın ön plana çıktığı gençlik yıllarında, aklındaki sorulara ve
sorguladığı kavramlara birlikte cevap bulmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, objektif bir bakış
açısıyla konuları değerlendirmek ve bu konuları maddi ve manevi donanım olarak kazanarak
bu yolda teşvik edici olmak topluluğumuzun temel hedefidir. Bu bağlamda; haftalık sohbetler,
seminerler, dönem sonu panelleri ve konferansları; ilmi atmosferinde almak ve muhabbeti
güçlendirmek üzere; cami gezileri kitap tahlilleri, islami ve felsefi sorulara cevap aradığımız
fikir atölyesi gibi etkinlikler düzenlemekteyiz.
1.5.16.3.13. Güreş ve Judo Topluluğu
Güreş ve Judo Topluluğunun amacı; özgüven ile yardımlaşmayı seven paylaşmayı
benimseyen bireylerin takım ruhunu en iyi şekilde yansıtarak teknik ve oyunların yapılmasını,
sosyalleşen ve güçlü yarınlar hedefleyen bireylerin kişilik kazanma yolunda attıkları bu büyük
adımı devam ettirmelerine yardımcı olarak sağlıklı düşünebilen, stresten uzak spor faaliyetleri
yapmayı hedeflemektedir. Amaçlarımız arasında insanlara güreşin ata sporumuz olduğunu ve
sahip çıkmamız gerektiğini anlatmak ve insanlara teşvik etmek, ulusal ve uluslararası
turnuvalarda okulumuzu temsil etmek yer almaktadır.
1.5.16.3.14. Hayvan Hakları Topluluğu
Hayvan Hakları Topluluğunun amacı; sokak hayvanlarını korumak, beslemek ve onlara sıcak
yuvalar yapmaktır. Sevgiye ihtiyacı olan hayvanlarla sevgimizi paylaşmak amaçlarımız
arasındadır. Faaliyet göstereceğimiz alanlar çoğunlukla parklar, sokaklar, barınaklar ve
ormanlardır.
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1.5.16.3.15. İyilikte Bir Topluluğu
İyilikte Bir Topluluğunun amacı; üniversite öğrencilerinde farkındalık düzeylerini artırmak
amacıyla sosyal sorumluluk projeleri düzenleyip gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.
1.5.17. İlk Yardım
Öğrencilerimiz Biruni Ünversitesi Yerleşkesi içerisinde bayılma, düşme, vb. acil müdahele
gerektiren sağlık şikayetleri ile karşılaştıklarında Biruni Binası ikinci kata yer alan revire
başvurabilirler. Revirde ilk müdahele için doktor ve hemşire bulunmaktadır.
1.5.18. Ulaşım
İstanbul şehir merkezinde kurulmuş, Topkapı Surları’nın karşısında İstanbul’un tarihi dokusuyla
iç içe bir kampüs hayatı sunan üniversitemiz marmaray, metrobüs, metro, tramvay, Avrasya
Tüneline yaklaşık 10-15 dakika yürüme mesafesindedir.
Üniversitemizden Kazlıçeşme/Marmaray; Cevizlibağ/Metrobüs/Marmaray; Topkapı/Metro’ya
servisler bulunmaktadır.
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2.

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ
Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları
Teşkilatı Kanununa ek 156. madde ile kurulan Biruni Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak
kurulmuş ve açılış kararı 27/2/2014 tarihinde 28926 sayılı resmi gazete yayınlanmıştır.
Fakültemizde müfredat, Mezuniyet Öncesi Eczacılık Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı
(ECZÇEP) ile uyumlu olacak şekilde ve Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) güncel gereklilikleri
yerine getirilerek düzenlenmiştir. Öğrencilerimiz, eğiticiler, idari personel, sektör danışmanları ve
çözüm ortakları ile iş birliği halinde, buna ek olarak müfredatı güçlendiren ve fark yaratan bilimsel
toplantılar ve etkinlikler, seminerler ve kurum içi eğitimler ile geniş katılımlı paydaş toplantıları
düzenlenmekte, böylece öğrencilerimize eğitim süreleri boyunca ihtiyaç duydukları her alanda
destek verilmektedir.
Eczacılık mesleki eğitim programı 5 yıl olup, eğitimin ilk iki yılında öğrenciler temel derslerinin
yanı sıra mesleki becerilerini geliştirici meslek derslerini almaktadırlar. Üçüncü sınıftan itibaren
temel meslek derslerine giren öğrenciler, deneyimli öğretim üyeleri eşliğinde uygulama ve pratik
tecrübelerini geliştirme imkânı bulmaktadırlar. Dördüncü ve beşinci sınıflarda klinik eczacılık
uygulamalarının da verildiği; meslek dersleri ve uygulamalarının harmanlandığı sınıflardır.
Eczacılık Fakültesi Programında yer alan tüm dersler ve uygulamalar bağımsız birer ders olarak
planlanmış, programa konmuş ve Avrupa Kredi Transfer ve Toplama Sistemine uygun şekilde
AKTS değerleri belirlenmiştir. Öğrencilerimize klinik eczacılık uygulamalarının yanında güncel
ve yeni konularda da çeşitli yeni bilgiler verilmektedir. Radyofarmasi dersinde atom altı
parçacıklarla ilgili bilgiler, modern farmasötik sistemler, nanoteknoloji ile ilgili çeşitli bilgiler
verilmektedir. Çeşitli kozmetik ürünler, kremler, şampuan, tablet, çeşitli kontrollü salım sistemleri
gibi ürünler partik çalışmalarda öğrencilere yaptırılmaktadır. Bunların yanında mikroemülsiyon ve
kuantum noktaları gibi bazı özel ürünlerde pratik çalışmalarda öğrenciler tarafından yapılmaktadır.
Çeşitli moleküllerin sentezi, yapı etki ilişkisi farmakokinetik yaklaşımlar öğretilmektedir. Tıbbi
bitkilerin teşhisi, bitkisel ekstrelerin hazırlanması ve bitkisel maddelerin teşhisi, kimyasal ayırım
teknikleri, tablet, kapsül, draje, ampül gibi farklı farmasötik formların hazırlanması öğrencilerin
yoğun olarak çalıştığı pratik uygulamalardandır.
Türkiye’nin önde gelen Sağlık Üniversitelerinden biri olan Biruni Üniversitesi’nin üyesi olması
bilinciyle Fakültemizde çok sayıda disiplinler arası araştırma faaliyeti yürütülmektedir. Mezuniyet
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sonrası önemli bir eğitim merkezi olarak doktora eğitimi verilmekte ve bunun yanı sıra Eczacıların
mezuniyet sonrası bilgilerini yenileyerek profesyonel yaşantılarında başarılı olmalarına olanak
sağlayan sürekli mesleki eğitim etkinlikleri düzenlenmektedir. Dünyanın önde gelen üniversiteleri
ile işbirliği halindeki Fakültemizde öğrenci ve akademik kadronun yararlanabileceği çok sayıda
yurt dışı çalışmalara katılma imkanları vardır.

Eczacılık Fakültemiz, mesleğin gelişen alanlarını takip eden, meslek grupları ile iş birliğine önem
veren, temel ve uygulamalı araştırmalar kapsamında eczacılık alanındaki bilimsel faaliyetleri
yürüterek bilgiyi keşfeden ve yayan, eğitim alanındaki gelişmeleri takip eden yenilikçi bir
yapılanmaya sahiptir. Fakültemiz ayrıca meslek örgütleri, tüketiciler, hastalar, politika yapıcılar,
medya, tüm sağlık sektörü çalışanları arasında eczacılık değerlerinin yapılandırılmasında ve
mezunların iş hayatına kazandırılmasında önemi roller üstlenmektedir.
Fakültemiz, güçlü akademik kadrosu ve alt yapısı ile ilaç ham maddesinin üretimi ve
geliştirilmesinden hastaya ulaştırılması aşamalarındaki tüm süreçlerde etkin rol alan ve sağlığın
gelişimine katkıda bulunan, ilacın doğru kullanımını güvence altına alan; lider, eleştirel düşünen,
yaşam boyu öğrenmeyi ve insan odaklı hizmeti ilke edinen, sorumluluk alan, evrensel ve etik
değerlere sahip 8 yıldızlı eczacılar yetiştirmeyi amaç edinmiştir.
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Fakültemizde Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) kapsamında oluşturulan dinamik ve
yenilikçi

lisans

programı

ile

hasta

okuryazarlığına

katkıda

bulunan,

mesleğin

her alanında çalışabilecek Eczacı yetiştirmek üzere gelişmiş eğitim metodlarını kullanmaktadır.
Modern ekipman ve cihazlarla donatılmış laboratuvarlarda yürütülen uygulamalı dersler ve altı
aylık zorunlu ve ilave seçmeli staj programları ile de öğrencilere mesleğe yönelik her türlü bilgi ve
beceri kazandırılmaktadır.
Ayrıca seçmeli dersler ile öğrencilerin ilgi duyacakları alanlara yönlendirilerek fakültemizden
özgün bir donanımla mezun olmalarına ve iş bulmalarına olanak sağlanmaktadır. Mezunlardan
Klinik Eczacılık Eğitimi almak isteyenlerin Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı (EUS)’nda başarılı
olabilmeleri için dördünü ve beşinci yıllarda klinik eczacılık/farmasötik bakım kavram ve
uygulamalarını içeren hasta odaklı yoğun bir eğitim programı verilmekte ve dördüncü sınıftan
baslayarak EUS sınavı, Hasta Bilgilendirme Yarısması ve Kongrelerde sunumlar yapma gibi
etkinliklere öğrencileri hazırlanmaya yönelik ücretsiz hazırlık kursları düzenlenmektedir.
Fakültemizde, Türkiyede bir ilk olan “İlaç Tasarımı ve Geliştirilmesi” doktora programı
işlenmektedir. Hava ve Uzay Eczacılığı’da yine dünyada ve Türkiye’de ilk kez Biruni Üniversitesi
Eczacılık Fakültesinde işlenmeye başlamıştır.

Fakültemiz, Tübitak destekli araştırma projeleri kapsamında gönüllü öğrencilerin çalışmasına
olanak sağlayarak da Türk İlaç Ensdüstrisine, dünya bilimine ve akademik alana katma değer
oluşturacak nitelikli araştırmacılar yetiştirmeyi hedef edinmiştir. Eczacılıkta Uzmanlık, Erasmus+
ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi de dahil olmak üzere Eczacılık eğitimine katkı sağlayan tüm
programlar

için

kalite

standartlarına

uygun

yenilenerek sürdürülmektedir.
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yapılanma

çalışmaları

her

yıl

Değişik çalışma alanlarına yönelik olarak, eczacı yetiştirmek amacıyla eğitim verilen Fakültemizde
eğitim programı, eczacılık mesleğinin ülkemizde yeni gelişmeye başlayan Klinik Eczacılık
yanında, ilaç teknolojisindeki temel bilgileri, yenilikleri de kapsayacak şekilde; zorunlu-seçmeli
teorik dersler, laboratuvar ve staj uygulamaları olarak düzenlenmiştir. Majistral ilaç hazırlama
bilgisi, doğal ve sentetik kaynaklı ilaçların üretim, kontrol ve pazarlamalarını esas alan temel teorik
ve pratik eğitimin yanında geniş çapta hasta odaklı eğitim yapılmaktadır. Ayrıca, öğrenciye
kozmetoloji, klinik eczacılık konusunda da teorik ve pratik bilgiler verilmektedir. Eczacılık eğitimi
teorik eğitim yanında çok geniş olarak uygulamaya yönelik olup, öğrenciler eczane, hastane ve ilaç
fabrikalarında meslekleri ile ilgili staj yapmaktadırlar. İnsanla çok yakın ilişkide olan eczacıların
eğitim programında, psikolojiye giriş, sosyoloji, sağlık antropolojisi, Halkla İlişkiler ve İletişim ve
diksiyon gibi dersler de yer almaktadır
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2.1.BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ VİZYON ve MİSYONU
2.1.1. Vizyon


Eczacılık alanında eğitim, araştırma, yenilikçi mesleki uygulamalar ve danışmanlık açısından bir
model olmak temel vizyonumuzdur. Bu vizyonunun tamamlayıcı bir ögesi olarak; ülkemizde ve
dünyadaki sağlık sorunları ve stratejileri konusunda farkındalık taşıyan, toplumun sağlık hizmet
kalitesinin yükseltilmesinde eczacıların rolünü ve önemini kavramış, çalışma motivasyonu yüksek
ve hayat boyu öğrenme ilkesini benimseyen mezunlar vermeyi hedeflemekteyiz.
2.1.2. Misyon



İnsan sağlığı üzerinde kullanılan ilaçların seçimi, güvenliği ve etkinliğinin kalitesini arttırmaya
yönelik olarak farmasötik bakım ve klinik eczacılık uygulamalarını ön plana çıkaran bir eğitim
programı sunmak, ilaçların dizaynı, geliştirilmesi, üretilmesi, kullanımı ve etkinliğinin doğru olarak
değerlendirilmesini sağlayan bilimsel araştırmaları yürütmek, ilaç ve eczacılıkla ilgili kurum,
kuruluş ve sağlık hizmetlerinden sorumlu profesyonellere ilaçların güvenli, etkin ve ekonomik
kullanımı konusunda danışmanlık hizmeti vermektir.
2.2.

ECZACILIK FAKÜLTESİ MEZUNLARININ İSTIHDAM OLANAKLARI

1-Eczane açabilir, 2- Hastanede Eczacı olarak çalışabilir, 3- Klinik Eczacılık Uzmanlık sınavına
girer, üç yıl uzmanlık okuduktan sonra klinik eczacı olarak çalışabilir, 4-Tıbbi Cihaz Kurumunda
çalışır, 5- Sağlık Bakanlığı'nda çalışır, 6- Sağlık Bakanlığında çalışır, 7-İlaç Endüstrisi, pazarlama,
üretim, kalite-kontrol ve AR-GE birimlerinde çalışır, 8-Hıfsısıhha’da kalite kontrol biriminde çalışır,
9-Adli tıpta çalışır, 10-İlaç Deposu Mesul Müdürlüğü yapar, 11- Akademisyen olarak çalışır, 12Kozmetik imalatı ve geliştirilmesinde çalışır, 13- Çeşitli laboratuvarlarda kalite kontrol müdürü
olarak görev yapar, 14-Klinik araştırma enstitülerinde çalışır.
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2.3.

ECZACILIK FAKÜLTESİ YÖNETİMİ
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2.4.ECZACILIK FAKÜLTESİ AKADEMİK KADRO
PROF. DR. İSMAİL TUNCER DEĞİM
Dekan - Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ DERYA DOĞANAY
Dekan Yardımcısı - Farmasötik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı
DR. ÖĞR. ÜYESİ G. VİLDAN SEYHAN
Dekan Yardımcısı - Farmakognozi Ana Bilim Dalı Başkanı
PROF. DR. ABDÜLKERİM ALPINAR
Farmasotik Botanik Ana Bilim Dalı Başkanı
PROF. DR. İZZET TOR
Analitik Kimya Ana Bilim Dalı Başkanı
PROF. DR. SÜREYYA ÖLGEN
Farmasötik Kimya Ana Bilim Dalı Başkanı
PROF. DR. ZELİHAGÜL DEĞİM
Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı Başkanı
DR. ÖĞR. ÜYESİ ENVER ÇIRACI
Biyokimya Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ ECEM FATMA KARAMAN
Farmasötik Toksikoloji Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLEN MELİKE DEMİRBOLAT
Farmasotik Teknoloji Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ İBRAHİM SERKAN AVŞAR
Farmakoloji Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ MERVE MEMİŞOĞLU
Farmakognozi Ana Bilim Dalı
DR. ÖĞR. ÜYESİ NİLAY BEĞİÇ
Analitik Kimya Ana Bilim Dalı
ARŞ. GÖR. AHMET MESUT ŞENTÜRK
Farmasötik Kimya Ana Bilim Dalı
ARŞ. GÖR. GAMZE ÇAMLIK
Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı
ARŞ. GÖR. ŞEVVAL MARAL ÖZCAN
Farmasötik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı

ARŞ. GÖR. CEREN AKTÜRK
Farmasötik Botanik Ana Bilim Dalı
ARŞ. GÖR. NİLÜFER KOÇYİĞİT
Analitik Kimya Ana Bilim Dalı
LAB. ASİSTANI PELİN
KILIÇARSLAN
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2.5.ECZACILIK FAKÜLTESİ AKADEMİK YAPI
Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin örgütlenme şeması aşağıdaki verilmiştir. Bu
örgütlenme yapısı Fakülte kaynaklarının etkili, adil ve güncel ihtiyaçlara cevap veren şekilde
planlanmasına olanak vermektedir. Bu planlamanın esası eczacılık mesleki eğitim programının
hedef ve amaçlarına uygun ve bilimsel öncelikleri destekler niteliktedir.
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2.6.ECZACILIK FAKÜLTESİ KOMİSYONLARI
Görev Tanımı

Görevli
Prof. Dr. Süreyya Ölgen
Prof. Dr. Abdülkerim ALPINAR
Prof. Dr. İ. Tuncer Değim
Dr. Öğr. Üyesi G. Vildan Seyhan
Dr. Öğr. Üyesi G. Melike Demirbolat
Arş. Gör. Ahmet Mesut Şentürk
Prof. Dr. İ. Tuncer Değim
Prof. Dr. Zelihagül Değim
Prof. Dr. Abdülkerim Alpınar
Arş. Gör. Gamze Çamlık
Arş. Gör. Büşra Kulaksız
Arş. Gör. Nilüfer Koçyiğit
Prof. Dr. İzzet TOR
Dr. Öğr. Üyesi Nilay Beğiç
Dr. Öğr. Üyesi G. Vildan Seyhan
Dr. Öğr. Üyesi Ecem Fatma Karaman
Prof. Dr. Tuncer Değim
Dr. Öğr. Üyesi Ecem Fatma Karaman
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Hanikoğlu
Prof. Dr. Süreyya Ölgen
Prof. Dr. Zelihagül Değim
Dr. Öğr. Üyesi Nilay Beğiç
Arş. Gör. Ceren Aktürk
Dr. Öğr. Üyesi Merve Memişoğlu
Arş Gör. Büşra Kulaksız
Arş. Gör. Gamze Çamlık
Arş. Gör. Ahmet Mesut Şentürk

Erasmus Koordinatörü

Eğitim-Öğretim Komisyonu

Staj Komisyonu

Yatay Geçiş/İntibak Komisyonu

Stratejik Plan/Kalite Komisyonu

Bologna Komisyonu

Sosyal İşler Sorumluları

Satın Alma ve Yapı İşleri Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Ecem Fatma Karaman
Arş Gör. Büşra Kulaksız
Arş. Gör. Gamze Çamlık
Arş. Gör. Şevval Maral Özcan
Arş. Gör. Ahmet Mesut Şentürk

Üniversite Sınav Organizasyon Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Derya Doğanay
Arş. Gör. Nilüfer Koçyiğit

Web sayfası sorumluları

Arş. Gör. Mesut Şentürk
Arş. Gör. Şevval Maral Özcan
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2.7.BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİNİ ÖNE ÇIKARAN 25 NEDEN

1-

Çağdaş Eğitim Programı: Toplum eczacılığı ile temel ve uygulamalı Farmasötik bilimleri

birleştiren yapılanmaya sahip olması
2-

Dünyada Eczacılık alanındaki yenilikleri takip eden DİNAMİK VE GÜNCEL bir

yapılanmaya sahip olması-Bologna kriterleri kapsamında müfredat yapılanması
3-

Eczacılık Eğitimindeki tüm ihtiyaçları karşılayan donanımlı laboratuvarları ve derslikleri

4-

Etkin ölçme ve değerlendirme sistemlerinin de entegre olduğu görsel eğitim metotlarının

(BirDeHa) kullanılıyor olması
5-

Birinci sınıfa entegre edilmiş hazırlık programına eşdeğer İngilizce eğitimi

6-

Seçmeli dersler ile öğrenciler mesleğin her alanına yönlendirilmesi ve tüm alanlarda

çalışmaya hazır bir donanıma sahip olmaları
7-

Mezunlara iş olanakları sağlayacak endüstri ve Kamu ile işbirliği yapan bir yönetime

sahip olması
8-

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimine Hazırlık Kursları ve Son sınıfta programa dahil edilen

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Dersinin olması
9-

Biruni Üniversitesi Eczacılık fakültesindeki klinik eczacılık uygulamaları yapılabilen bir

hastane ortamının olması
10- Erasmus işbirlikleri ile Yurt dışında staj ve öğrenim imkanının olması
11- Mezuniyet projelerinin yapılması
12- Meslek Örgütleri ve Endüstri ile işbirliğinde EĞİTİM VE STAJ olanaklarının olması
13- Güçlü akademik kadrosu ile eğitim ve araştırma yapılıyor olması
14- Öğrenci ve Öğretim Üyeleri arasında güçlü iletişim bağları oluşturan toplantılar yapılıyor
olması-Öğretim Üyelerine ve yöneticilere kolay ulaşılıyor olması
15- Yurtiçinde ve Yurtdışında çok sayıda bilimsel etkinliğe katılımın olması
16- Ulusal ve Uluslararası bilimsel toplantılar ve çalıştaylar düzenlenmesi
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17- Türkiyede bir ilk olan “İlaç Tasarımı ve Geliştirilmesi” doktora programı ile de Türk İlaç
Ensdüstrisine, dünya bilimine ve akademik alana katma değer oluşturacak nitelikli
araştırmacılar yetiştirmesi
18- Tübitak destekli araştırma projeleri kapsamında gönüllü öğrencilerin ve doktora
öğrencilerinin çalıştırılıp eğitilmesi
19- Öğrencilerle birlikte kongreler ve bilim şenlikleri düzenleniyor olması
20- Öğrencilerin

sosyal

gelişimleri

için

konferanslar,

seminerler,

çalıştaylar, Eczacılık Günleri ve Baloları, gezi vb etkinlikler düzenlenmesi
21- Yatay geçişte Fakültemize yüksek talep olması
22- Öğrencilerine staj ve mazunlarına iş imkanı sağlıyor olması
23- Sağlık Üniversitesi olması nedeni ile diğer Fakültelerle etkin bilgi alışverişi olması
24- Yeni kampüs ile daha geniş laboratuvarlar, kütüphane ve derslik imkanlarına kavuşacak
olması
25- Yakına gelecek metro ile beraber ulaşımının daha da kolaylaşması, merkezi ve tarihi bir
yerde yer alıyor olması.
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI:

2.8.

Bu Programın Başarılı Bir Şekilde Tamamlanmasıyla Öğrenciler Şunları Yapabileceklerdir:


Eczacılık Temel ve meslek bilimleri bilgileri kapsamında edindiği becerileri mesleğinin her
alanına mevcut yasalar ve etik kurallar çerçevesinde, din, dil, ırk, cinsiyet ve
sosyoekonomik ayırım gözetmeksizin, ilgili meslek örgütleri ve yasal otoriteler ile işbirliği
içinde çalışarak uygular.



Eczacılık meslek uygulamaları ve farmasötik ürünlerin kullanılışları ile ilgili bilgileri
topluma, diğer sağlık elemanlarına, ilaç politikalarından sorumlu kurum ve kuruluşlara
aktarmak için etkin iletişimde bulunur



Farmasötik bakım ve klinik uygulamalar çerçevesinde ilaç tedavisinin en uygun şekilde ve
ekonomik yapılabilmesi için değerlendirme yapar, problemleri çözer ve karar verir.

- 38 -



Doğal, sentetik ve biyoteknolojik kaynaklı ilaçların akılcı kullanımını ve hasta-odaklı
farmasötik bakım hizmetlerini en iyi şekilde uygulamak için gerekli güncel ve kanıta dayalı
bilgileri ilgili bilgi teknolojilerini kullanarak edinir, topluma, diğer sağlık çalışanları ve
kuruluşlarına be alanda eğitim, bilgi ve danışmanlık hizmeti sunar.



Doğal, sentetik ve biyoteknolojik farmasötik ürünlerin tasarımı, eldesi ve tüketimi ile ilgili
tüm süreçleri yönetebilecek temel ve mesleki bilgi birikimine ve bu süreçleri uygulama,
yönetme ve karar verme tecrübesine sahiptir.



Hasta odaklı eczacılık uygulamalarını planlayabilme, yönetebilme, ortak çalışma yapmak
suretiyle sağlık hizmetleri kalitesini artıracak bilinç ve kültüre sahiptir.



Yaşam boyu öğrenme bilinci ile çağdaş bilim ve teknolojik gelişmeleri eczacılık alanına
uygulayarak farkındalık yaratır.



Farmasötik ürünlerin araştırma-geliştirme, kalite kontrol, iyi üretim uygulamaları ve
ruhsatlandırma süreçlerini yönetecek bilgi birikimine ve uygulama tecrübesine sahiptir.



Evrensel normlara sahip bir eczacı olarak mesleği ile ilgili gelişmeleri takip edebilecek,
araştırma-geliştirme faliyetlerinde, meslektaşları ve hastalarla iletişime geçebilecek
düzeyde yabancı dil yeterliliğine sahiptir.



Hasta hikayesi alma, hasta ihtiyaçlarının ve önceliklerinin belirlenmesi, bireysel
hastalıkların önlenmesi, tedavilerin planlanması ve yönetilmesi süreçlerini bilir, tanımlar
ve uygular.

2.9.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Eczacılık Fakültesi'nde sınavlar, ara sınavlar, final, bütünleme sınavları ve mazeret
sınavlarından oluşmaktadır. Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Bir
dersten en az 50 notunu (100 üzerinden) alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ders başarı notu,
öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar ve
benzeri) ve final sınavının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Biruni Üniversitesi lisans
yönetmeliğine göre, final sınavın ders başarı notuna etkisi en az % 40, en çok % 60 olabilir.
(Biruni Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim – Öğretim Sınav Yönetmeliği)
(http://www.biruni.edu.tr/index.php/onlisans-ve-lisans-egitim-ogretim-sinav-yonetmeligi)
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2.10. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FİZİKSEL YAPISI
2.10.1. Derslikler
Eczacılık Fakültesine ait 7 adet derslik bulunmaktadır. Bu dersliklerin dört tanesi Biruni
Binası içersinde yer almaktadır (B-401, B-402, B-403, B-404). Bu dersliklerden B-404
haricindekiler eksi birinci kütün üstünde yer alan asma katta yer alırken, B-404 zemin katta
yer almaktadır. B-401 ve B-402 dersliklerinin herbiri 110 m2, B-403 ve B-404 dersliklerinin
herbiri 188 m2’dir. Reyhan Binasında ise Eczacılık Fakültesi öğrencilerine ayrılan 3 derslik
bulunmakatadır (R-403, R-404, R-407). Bu derslikler eksi ikinci katta yer almaktadır. R-403
78 m2, R-404 130 m2, R-407 ise 125 m2’dir.
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2.10.2. Laboratuvarlar
Tamamı Biruni Binasında eksi birinci katta yer alan 4 adet öğrenci laboratuvarı bulunmaktadır.
Bu laboratuvarların isimleri ve metrekare alanları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 3 adet
araştırma laboratuvarı bulunmaktadır. Araştırma laboratuvarlarından B-319 ve B-318 Biruni
Binası eksi birinci katta yer alırken İlaç Tasarım ve Geliştirme Laboratuvarı Reyhan Binasında
ikinci kata yer almaktadır. Araştırma laboratuvarlarının isimleri ve metrekareleri aşağıdaki
tabloda yer almaktadır.

Öğrenci Laboratuvarları
B-313 Farmasötik Mikrobiyoloji Immunoloji Laboratuvarı

220 m2

B-315 Farmasötik Teknoloji Laboratuvarı

210 m2

B-316 Analitik Kimya/ Farmasötik ve Medisinal Kimya/ Farmasötik
Toksikoloji Laboratuvarı/

220 m2

B-317 Farmasötik Botanik/Farmakognozi Laboratuvarı

130 m2

Araştırma Laboratuvarları
B-319 Herbaryum

32 m2

B-318 Bilgisayarlı İlaç Tasarım Merkezi

32 m2

İlaç Tasarım ve Geliştirme Araştırma Laboratuvarı

152 m2

Farmasötik Teknoloji/Kozmetoloji Laboratuvarı
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Farmasötik Botanik/ Farmakognozi Laboratuvarı

Farmasötik ve Medisinal Kimya/Analitik Kimya Laboratuvarı

Farmasötik Mikrobiyoloji/Immunoloji Laboratuvarı
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2.10.3. Öğretim Görevlilerinin Odaları
Dekanlık, Eczacılık Fakültesi Sekreteryası ve Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyelerinin Odaları
ve Toplantı Salonları Reyhan Binası ikinci katta yer almaktadır.
2.11. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ’NDE EĞİTİM
Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde eğitim programının ve zorunlu stajların
tamamlanması ile eğitim süreci beş yıldır ve eğitim dili Türkçe’dir. Eğitim zorunlu ve seçmeli
derslerden oluşmaktadır. Seçmeli dersler Üniversite seçmeli ders havuzundan olabileceği gibi
Eczacılık Mesleği ile ilgili alan seçmeli dersleri de birinci sınıftan itibaren müfredattta yer
almaktadır.
Fakültemizde eğitim programı Temel Eczacılık Bilimleri, Eczacılık Meslek Bilimleri ve
Eczacılık

Teknolojisi

bölümleri

kapsamındaki

derslerin

organizasyonu

sağlanarak

yürütülecektir. Eğitimin ilk yıllarında temel bilimler kapsamında kimya, analitik kimya,
farmasötik botanik, biyoloji, biyokimya, fizyoloji, patoloji, anatomi ve diğer tıp bilimlerine
dayalı bir eğitim planı öngörülmektedir. Temel eğitimi takiben ikinci yılın ikinci yarısından
başlamak üzere üçüncü ve dördüncü yılları kapsayacak şekilde eczacılık meslek (farmakoloji,
farmasötik kimya, farmakognozi) ve teknoloji bilimlerine (farmasötik teknoloji, farmasötik
biyoteknoloji, farmakokinetik, kozmetoloji, farmasötik toksikoloji) yönelik dersle eğitim
programında yer almaktadır.
Teorik derslerle birlikte uygulama/laboratuvar ağırlıklı bir eğitimi gerektiren eczacılık
programının ilk dört yılı sonunda öğrencilerimizin eczacılık kavram ve profesyonel uygulama
yetilerini kazanması beklenmektedir. Laboratuvarlarda son derece dikkatli ve özenli
çalışılması hem kişinin kendi güvenliği hem de etrafındaki tüm çalışanların güvenliği
açısından son derece önemli olduğundan Fakültemiz öğrencileri için Laboratuvara Hazırlık el
kitabı hazırlanmıştır. Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Laboratuvarlara Hazırlık El
Kitabı Ek-9’da yer almaktadır. Beşinci yılda ise serbest eczacılık, hastane eczacılığı ve
endüstri eczacılığı alanlarında seçmeli dersler ile mesleki alan yönlendirmesi yapılacaktır.
Ayrıca dördüncü ve beşinci yıllarda klinik eczacılık/farmasötik bakım konsept ve
uygulamalarını içeren yoğun bir eğitim programı uygulanacak olup, öğrencilerimizin bu
alanda çalışmaya hazır bir altyapı ile fakültemizden mezun olacak düzeye ulaşması
hedeflenmektedir.
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Ülkemizde yasal olarak eczacılık yapma hak ve yetkilerini kazanabilmek için gereken
eczacılık diplomasını alabilmek için eğitim süresi içerisinde en az altı ay bir serbest eczanede
meslek stajı yapmak zorunluluğu bulunmaktadır. Temel aşamaları kısaca özetlenen eğitim
programımız çerçevesinde, öğrencilerimizin 5. yılda, araştırma odaklı bir bitirme projesi
hazırlayıp sunması beklenmekte olup, zorunlu mesleki stajlarının bir kısmını da bu süre
içerisinde yapmaları gerekmektedir.
Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi eğitim süreci ile ilgili detaylar aşağıda yer almaktadır.
Eğitim sürecinde Biruni Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’ne uyulur. İlgili Yönetmelik Ek-2’de yer almaktadır. İlgili Yönetmeliğe ayrıca
https://www.biruni.edu.tr/doc/yonetmelikler/egitim_sinav_y%C3%B6netmeligi.pdf
linkinden ulaşılabilir.
2.11.1. On Line Dersler
COVID-19 Pandemisi ile başlayan online eğitim sürecini başarıyla tamamlamış olan Biruni
Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin altyapısı on line eğitim sürecini gerekli durumda devam
ettirebilecek alt yapıya, deneyim ve tecrübeye, gerekli ekibe sahiptir.
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2.11.2. Kayıt Ve Ders Seçim İşleri
Üniversiteye kabul edilecek burslu ve burssuz öğrenci sayısı her yıl Senatonun önerisi üzerine
Mütevelli Heyeti onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile belirlenir. Üniversiteye bağlı
fakülte ve meslek yüksekokullarında öğrenci kabulü ÖSYM tarafından düzenlenen sınav
sonuçlarına ve YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Üniversiteye kesin kayıt
yaptırmaya hak kazanan öğrenci adayları, YÖK ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından
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belirlenen esaslara göre ilan edilen süreler içinde, ÖSYM ve Üniversite tarafından belirlenip
duyurulan belgeler ile Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bizzat başvururlar. Kendisinin
başvurması mümkün olmayan durumdaki öğrenci adayları, vekâletname ile kayıt
yaptırabilirler. Eksik veya yeterli olmayan belgelerle kayıt yapılmaz. İstenen belgelerin aslı
veya Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumunda
adayın evrak beyanına dayanılarak işlem yapılır. Yalan beyan veya sahte belge durumunda,
18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerince öğrencinin kaydı silinir. Belirlenen tarihler
arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler
Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye fotoğraflı bir kimlik kartı verilir. Mezun olan ve
ilişik kesen öğrenciler öğrenci kimlik kartlarını Öğrenci İşleri Direktörlüğüne teslim etmek
zorundadırlar.
Öğrenciler; öğrenim süreleri boyunca öğretim, ders ve sınav programlarına, başarı durumu
çizelgelerine ve diğer hususlara ilişkin olarak Üniversite tarafından yapılan yazılı duyuruları
izlemekle yükümlüdürler. Öğrenciler iletişim adreslerinde meydana gelen değişiklikleri en geç
bir hafta içerisinde Öğrenci İşleri Direktörlüğüne yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Bu
şekilde değişiklik bildiriminde bulunmamış, yanlış veya eksik adres vermiş olan öğrenciler
dosyalarında mevcut en son adreslerine, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun
35 inci maddesine göre kendilerine tebliğ edilmiş sayılır.
Her öğrenci akademik takvimde belirtilen süre içerisinde Mütevelli Heyeti tarafından
belirlenen esaslar çerçevesinde mali yükümlülüklerini yerine getirerek kaydını yaptırır.
Belirlenen süre içinde geçerli mazereti olmadan kayıt yaptırmayan öğrenciler geç kayıt ücreti
öderler. Geç kayıt ücreti her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Mazeretleri nedeniyle
kayıt yaptırmayan öğrencilerin başvuruları üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından
mazeretleri geçerli görülenlerin kayıtları yapılır. Kayıt işlemlerini tamamlamayan öğrenci
öğrencilik haklarından yararlanamaz.
Akademik yıl, her biri en az yetmiş iş günü olan güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Senato
kararıyla yarıyıl süreleri uzatılabilir. Yarıyıl sonu sınav günleri bu sürelere dâhil değildir.
Akademik takvim, akademik yıla ilişkin kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetleri kapsar.
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2.11.3. Akademik Danışman
Öğrenim gören her öğrenci için bir öğretim elemanı akademik danışman olarak atanır.
Akademik danışman, öğrencinin akademik durumunu öğrenimi süresince izler, ilgili mevzuat
ve esaslar hakkında öğrenciyi bilgilendirir, haftalık ders programının düzenlenmesi ve diğer
akademik konularda öğrenciye rehberlik eder. Öğrencilerin, ders seçme, ders ekleme-bırakma,
dersten çekilme işlemleri danışman onayı ile yapılır.
2.11.4. Derslerin Kredi Değerleri ve Eğitim-Öğretim Planları
Bir dersin kredisi, öğrencilerin, o ders için belirlenmiş olan öğrenme kazanımları için gerekli
çalışma yükünü ifade eder. Ders yükü, başarı değerlendirmesi ve benzeri hesaplamalarda
derslerin AKTS’si kullanılır.
Öğrenim süresi boyunca izlenecek ders planı ve derslerin yarıyıllara göre dağılımı eğitimöğretim planlarında mezun olmak için gerekli toplam AKTS kredisi yükü ile öngörülen
zorunlu ve seçmeli dersler, bu derslerin haftalık, teorik, uygulama ve laboratuvar saatleri ve
kredileri ile belirtilir. Dersler, zorunlu ve seçmeli dersler olmak üzere iki grupta toplanır.
Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerinin alınması zorunludur.
Seçmeli dersler, üniversite seçmeli kümesinde ve alan seçmeli kümesinde yer alabilir.
Öğrenciler seçmeli derslerini belirleyerek kayıt yaptırabilir.
2.11.5. Eğitim-Öğretim Ücreti ve Burslar
Eğitim-öğretim ücrete tabidir. Yıllık eğitim-öğretim ücretleri ve ödeme esasları, her yıl
Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenerek ilan edilir. Öğrenciler, Mütevelli Heyeti
tarafından belirlenen esaslara göre eğitim-öğretim ücretini her yıl ödemekle yükümlüdür.
Eğitim-öğretim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrenciler öğrencilik haklarından
yararlanamazlar. Yıllık eğitim-öğretim ücreti, yaz eğitim-öğretim programı ücretini kapsamaz.
Yaz öğretiminde açılacak derslerin ücreti Mütevelli Heyeti tarafından, dersin AKTS’si göz
önünde tutularak belirlenir. Bu ücret, belirlenmiş süre içinde ödenir.
Normal sürelerde mezun olamayan öğrenciler kayıt olacakları derslere ilişkin eğitim-öğretim
ücretini derslerin AKTS kredisi göz önünde tutularak ödemek zorundadırlar.
Bursların kapsamı, devam koşulları ve dağıtımı gibi konularda, Üniversitenin yetkili
organlarınca alınan kararlar uygulanır.
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2.11.6. Ders Kayıtları ve Ders Yükü
Üniversiteye karşı mali yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler, danışmanlarının yardımı
ve onayı ile güz ve bahar yarıyıllarının başında, akademik takvimde ilan edilen tarihler
arasında ders kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve
ders kaydı yapmayanlar, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Mazeretleri Rektörlük
tarafından kabul edilen öğrenciler, derslerin başlamasını takip eden ilk iki hafta içinde
gecikmeli olarak mali yükümlülüklerini yerine getirip ders kayıtlarını yaptırabilirler.
Öğrenciler eğitim-öğretim planlarında belirtilen zorunlu dersler ile eğitim-öğretim planlarında
gösterilen türde ve sayıda seçmeli derse, ilgili yarıyıllarda kayıt olmakla yükümlüdürler.
Öğrencilerin, daha önce başarısız oldukları dersleri, bu derslerin yeniden açıldığı ilk yarıyılda
öncelikli olarak tekrarlamaları gerekir. Tekrarlanacak dersler, seçmeli ise veya sonradan
eğitim-öğretim planlarından çıkartılmış ise öğrenciler bu derslerin yerine ilgili yönetim kurulu
tarafından onaylanan eşdeğer dersleri alırlar. Bu durumda; eşdeğer dersin kredisinin,
tekrarlanması gereken dersin kredisine eşit veya daha fazla olması gerekir. Öğrenciler,
tekrarlamak zorunda oldukları derslere kayıt yaptırdıktan sonra, önceki yarıyıllardan hiç
almadıkları derslere kayıt yaptırmak zorundadırlar. Önceki yarıyıl/yıl derslerinden FD alarak
devamsızlıktan başarısız olan öğrenciler, öncelikle FD aldıkları derslere kayıt yaptırıp varsa
çakışan dersi alamazlar.
Ders yükü, bir öğrencinin herhangi bir yarıyılda kayıt yaptırdığı derslerin kredilerinin
toplamıdır. AGNO’su en az 3,00 olan tüm derslerden başarılı olan bir öğrencinin, 30 AKTS
kredisi olan normal ders yükü, danışmanın onayı ile iki ders daha artırılabilir.
Ders tekrarı durumunda olan bir öğrencinin ders yükü, tekrar ettiği derslerine öncelikle
kayıtlanmak ve üst sınıftan ders almamak koşulu ile bir yarıyılda en fazla 45 AKTS kredisi
kadardır.
Yatay geçiş yapan bir öğrencinin ders yükü, bir yarıyılda en fazla 45 AKTS kredisi kadar
olabilir. Öğrencinin çift anadal veya yandal programına kayıtlı olması halinde bir yarıyılda
alabileceği azami kredi 45 AKTS’yi geçemez.
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2.11.7. Ders Ekleme-Bırakma /Devam Zorunluluğu
Öğrenciler, güz ve bahar yarıyıllarında derslerin başladığı tarihten itibaren ikinci haftanın
sonuna kadar, Senato tarafından belirlenen ders yükü kuralları çerçevesinde, kayıt
yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilir, yenilerini ekleyebilir veya aldıkları dersleri
bırakabilir.
Öğrenciler, ilk kez aldıkları veya daha önce alıp devamsızlıktan kaldıkları için
tekrarlayacakları teorik derslerin en az %70’ine ve varsa teorik ders dışındaki her türlü
uygulama çalışmasının en az %80’ine devam etmek zorundadır.
Önceki yarıyıllarda alınmış ve devam koşulu sağlanmış olan teorik dersler tekrar edileceği
zaman yeniden devam şartı aranmaz. AGNO hesaplamasında, tekrar edilen dersten alınan en
son harf notu geçerlidir.
Öğrencilerin derse devam durumu, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve her hafta
öğrenci bilgi sistemi üzerinden ilan edilir. Bir dersin devam yükümlülüğünü yerine
getirmeyen, devamsızlıktan kalan öğrenci ilgili dersten devamsız sayılır ve o dersin sınavlarına
alınmaz.
Mazereti veya sağlık sorunu nedeni ile devamsızlık yapılması durumunda raporları
fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca uygun görülmesi halinde geçerli kabul edilir.
Öğrencinin raporlu ve diğer devamsızlık günlerinin toplamı, yıllık/dönemlik toplam ders
saatinin yarısını aşması durumunda devamsızlıktan kalmış sayılır. Öğrenciler, rapor süresince
derslere devam edemezler ve sınavlara giremezler.
2.11.8. Sınavlar
Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yılsonu sınavı, not yükseltme sınavı, bütünleme sınavı, mazeret
sınavı ve tek ders sınavından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü
ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir.
Sınavlara girmeyen bir öğrenci sınav hakkını kullanmış ve girmediği sınavlardan başarısız
sayılır.
Niteliği gereği sınav gerektirmeyen dersler dışındaki tüm dersler için en az bir ara sınav, bir
yarıyıl/yılsonu sınavı, bir de bütünleme sınavı yapılır. Bütünleme sınavına yarıyıl sonu
sınavında başarısız olan öğrenciler dışında yarıyıl sonunda başarı notu DD, DC olan
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öğrencilerin de not yükseltmek amacı ile akademik takvimde ilan edilen sürede Öğrenci Bilgi
Sistemi üzerinden başvuru yapması gerekir. Başarı notu hesabında son sınavda alınan not
geçerlidir.
Ara sınav yerine yapılan sınav ise mazeret sınavıdır. Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle
ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin bitimini izleyen en geç beş iş günü içinde
durumlarını yazılı olarak ilgili dekanlığa/yüksekokul müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.
Durumları dekanlık/yüksekokul müdürlüğü tarafından uygun görülmesi durumunda
katılamadıkları her sınav için mazeret sınav hakkı verilir. Mazeretleri uygun görülmeyen
öğrenciler o sınavdan başarısız sayılırlar. Yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavına girme hakkı
elde ettiği halde sınava girmeyen öğrenci için mazeret sınavı düzenlenmez ve bu sınavlar için
rapor kabul edilmez. Raporlu olunan süre içinde sınavlara girilmez.
Tek ders sınavı ise mezuniyet aşamasında olan bütünleme sınavları sonucunda başarısızlıktan
kaldığı tek bir ders için yapılan sınavdır. Bu sınavda alınan not ders başarı notu yerine geçer.
Tek ders sınavında başarısız olan öğrencilere takip eden yarıyılın bütünleme sınavlarının
sonrasındaki bir ay içinde tekrar tek ders sınav hakkı verilir. Bir öğrenci bir dönemde sadece
bir defa tek ders sınavına girebilir. Bitirme projesi dersi için tek ders sınavı yapılmaz. Daha
önce alınmamış bir ders veya devamsızlıktan kalınan bir ders için tek ders sınavına girilemez.
Tek ders sınav hakkı tanınan öğrencinin sınava girememesi durumunda, mazereti kabul
edilmez.
Öğrenciler, ilan edilen yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınav sonuçlarının ilanından itibaren en
geç beş iş günü içinde ilgili fakülte dekanlığına dilekçe ile başvurarak itiraz edebilirler.
Biruni Üniversitesi’nde kayıtlı öğrencilerin sınavlarda uyması gereken kuralları ilişkin esasları
ve sınav süreçleri ile ilgili genel kuralları 25.12.2018 tarihli 32 No’lu Senato Karar Eki olan
Sınav Uygulama Yönergesi ile belirlenmiştir. İlgili Yönergeye https://www.biruni.edu.tr/wpcontent/uploads/2019/01/SINAV-UYGULAMA-Y%C3%96NERGES%C4%B0.pdf
linlinden ulaşılabilir. Yönerge Ek- 3’de yer almaktadır.
2.11.9. Ders Notları ve Başarı Durumu
Bir dersin başarı notunun hesaplanabilmesi için final/bütünleme sınavından yüz üzerinden en
az 40 puan alınması zorunludur. Final ve bütünleme sınavından 40 puan altında alınması
durumunda başarı notu hesaplanmaz ve öğrencinin harf başarı notu FF olarak sonuçlanır.
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Her dersin ölçme, değerlendirme yöntemi ve ders planı kapsamındaki çalışmaların ders
başarısının ölçümünde ne oranda etkili olduğu, ders izlencesinde belirtilir ve dersin öğretim
elemanı tarafından akademik yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.
Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından
dönem sonu ders notu olarak takdir olunur:
Harf Notu

Katkı Sayısı

Puan

AA

4,00

90-100

BA

3,50

85-89

BB

3,00

75-84

CB

2,50

70-74

CC

2,00

60-69

DC

1,50

55-59

DD

1,00

50-54

FF

0,00

0-49

FD

0,00

FG

0,00

FD notu; derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için sınava
girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. Bu not, not ortalaması hesabında FF işlemi görür. FD alınan
dersin açıldığı ilk yarıyılda alınması ve devam edilmesi zorunludur.
FG notu; sınava girmedi (Başarısız).
Bir dersten FF alan öğrenci o dersten başarısız olmuş sayılır.

2.11.9 Ders Muafiyeti
ÖSYM sınavına girerek Üniversitenin bir bölümüne/programına yerleştirilmiş olan, herhangi
bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı, mezun veya herhangi bir nedenle ayrılmış olan
öğrenciler ders muafiyet talebinde bulunması halinde, eskiden okumuş olduğu derslerin
hangilerinden muaf sayılabileceği bölüm veya program tarafından Biruni Üniversitesi
Muafiyet ve İntibak Yönergesine göre değerlendirilerek fakülte yönetim kurulunca karara
bağlanır ve öğrencinin muafiyeti işlenir.
Ancak kayıt olduğu programında her yıl kayıt yenilemek şartı ile lisans öğrencileri en az 6
yarıyıl, ön lisans öğrencileri en az 2 yarıyıl öğrenim görmek zorundadır.
Bu dersler başarı durum belgesindeki açıklama kısmında T işareti ile gösterilir ve ortalamaya
katılır.
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Ders muafiyet talebinde bulunan öğrenci fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca muaf edilen
derslerden kendi isteği ile muafiyetinin iptali yapılamaz.
2.11. MEZUNİYET KOŞULLARI
Beş yıllık, 300 AKTS’lik zorunlu ve seçmeli teorik dersleri ve pratik uygulamaları içeren
programın başarıyla tamamlanmış ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.
Başarısız dersi bulunmamakla beraber mezuniyet için gerekli 2.00 AGNO’sunu sağlayamayan
öğrencilere ilgili yönetim kurulu kararı ile bütünleme sınavlarını takip eden bir ay içinde daha
önce almış oldukları derslerden kendi seçtikleri sadece bir ders için not yükseltme sınavı açılır.
Not yükseltme sınavı sonucunda AGNO’sunu 2.00 yapamayan öğrenci takip eden dönemde
ders tekrarı yapmak zorundadır.
Zorunlu stajını tamamlamamış öğrenciler, stajları tamamlanıncaya kadar mezun olamaz ve her
kayıt dönemi için kayıtlarını yenilemek zorundadır.
Disiplin cezası almamış olmak kaydıyla mezuniyet ağırlıklı genel not ortalaması 3.00-3.49
arasında olan öğrencilere onur, 3.50 ve üzerinde olan öğrencilere ise yüksek onur belgesi
verilir.
2.12. DİSİPLİN
Öğrencilerin disiplin işlemlerinde, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
hükümleri (Bkz. Ek- 1) uygulanır.
Herhangi bir sebeple yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, bu süre
içerisinde eğitimöğretime ve sosyal faaliyetlere katılamaz ve Üniversitenin tesislerine
giremezler.
2.13. STAJLAR
Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi çekirdek eğitim programında yer alan stajların mezun
olmak için tamamlanması gereklidir. Eczacılık Fakültesi öğrencileri kamuya açık bir eczanede
ya da hastanede bir eczacının denetiminde, ilaç üretim tesisi, tıbbi malzeme üretim tesisi,
kozmetik imalathanesi ve/veya bu üretim alanlarıyla ilgili AR-GE merkezlerinde zorunlu staj
yapılır.
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Fakültemizde stajlar, Eczacılık mesleki yeterliklerinin Avrupa Birliği Ülkelerde tanınması için
zorunlu olan altı aylık (120 iş günü) eczane veya hastane eczanesi Eczacılık Stajlarına ilave
bir aylık Seçmeli Staj V ile birlikte en fazla toplam yedi ay olarak uygulanır. Staj dönemleri;
ikinci 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 şeklindedir. Staj I, Biruni Üniversitesi
Eczacılık Fakültesinde farklı Anabilim Dalları’nın her birinde 2-3 iş günü olacak şekilde planlanır.
Eczacılık Stajı başlangıç ve bitiş tarihleri her yıl fakülte kurulu tarafından belirlenerek öğrencilere
duyurulur. Öğrencinin bu süreler dışında Eczacılık Stajı yapabilmesi için Fakülte Yönetim Kurulunun
onayladığı geçerli bir sebebinin olması gerekir.
Öğrenciler staja başlamadan once aşağıdaki belgeleri Dekanlığa iletmekle yükümlüdürler





staj başvuru formunu,
nüfus cüzdanı fotokopilerini
SGK beyan Formunu
staj yapacağı kurum ile karşılıklı imzalanmış staj sözleşmesini,
 İş Güvenliği ve Sağlığı Sertifikasını/Katılım Belgesi
Eğer staj hastanede yapılacaksa
 stajı yapacak öğrencilere ait sabıka kaydı,
 sağlık raporu (biruni üniversitesi hastanesinden de alınabilir),
 ikametgah kaydı
dekanlığa teslim edilecek evraklar arasında yer alır.

Öğrenci staj yapacağı yere staj başvuru belgelerini kendi teslim eder. Öğrenci staj evraklarını
teslim etmeden önce tüm evraklar staj komisyonu tarafından incelenip, onaylanır.
Öğrenciler Eczacılık Staj defterini doldurarak Eczacılık Staj raporu hazırlamak zorundadır. Ayrıca bu
defterin ilgili tüm yerlerinin Eczacılık Stajı yapılan eczane veya kurum yetkilisi tarafından onaylanması ve
doldurulması gerekmektedir. Defterler Eczacılık Staj bitimini takip eden ilk ders kayıt döneminde öğrenci
tarafından Dekanlığa teslim edilir. Eczane veya kurum sorumlusu tarafından değerlendirme yapılan ve

imzalanan Eczacılık Staj İzleme formu da Eczacılık Stajı bitiminde kapalı bir zarf içerisinde stajın
yapıldığı yerin sorumlu eczacısı tarafından onaylanmış olarak Dekanlığa gönderilir.
Öğrencilerin Eczacılık Stajı yaptıkları eczanenin, kurum veya kuruluşun çalışma saatleri içerisinde
en az 6 saat devam zorunlukları vardır. Geçerli bir mazeret bildirmek koşuluyla en fazla üç iş günü
mazeret izni kullanabilir.
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Staj Komisyonu stajla ilgili belgeleri, staj değerlendirme formu ile birlikte inceler, gereğinde sözlü ve
yazılı sınav ve sunum değerlendirmesi yaparak öğrenciye Staj notu verir. Biruni Üniversitesi Eczacılık

Fakültesi lisans diploması alabilmek için öğrencilerin bu staj uygulama esasları ile düzenlenen
Eczacılık Stajlarını başarı ile tamamlamaları gereklidir. Eczacılık Stajlarından öğrencilerin başarılı
sayılabilmeleri için notlarının en az CC olması gerekmektedir.
Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin yapacağı stajlarla ilgili detaylar “Biruni
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Staj Uygulama Esasları” nda yer almaktadır., İlgili esaslar(Ek-7) ‘de
yer almaktadır. İlgili esalara https://eczacilik.biruni.edu.tr/index.php/egitimin-icerigi-ve-stajlar/
linkinden de ulaşılabilir

2.14. BİTİRME PROJELERİ
Fakültemizde her öğrenci 9. yarıyılda, meslek alanında yetkinleşmek ve belli bir konuda bilgi
birikimi oluşturmak amacıyla bir akademik danışman denetiminde bitirme projesi yapmak
zorundadır. Öğrenciler bitirme projelerine devam etmekle yükümlüdürler ve danışman
öğretim üyelerinin eşliğinde, seçilen konularda literatür taramalarını yapıp, çeşitli kaynakları
toplarlar, gerekliyse pratik çalışmalarını da yürütürler. Danışman öğretim üyesi ile birlikte
yapılan çalışmalar sonucunda proje, öğrenci tarafından lisansüstü tez yazım kurallarına uygun
olarak yazılarak 10. Yarıyılda tamamlanır ve bir örneği Dekanlığa teslim edilir. Tamamlanan
projelerin değerlendirilip başarı notu verilir. 10. Yarıyıl sonunda her öğrenci tamamladığı
araştırma projesinin özetini içeren bir poster hazırlar. Proje Bitirme Tezi Esasları ve Proje
Bitirme

Tezi

Yazım

Kılavuzu

Ek-8’de

yer

almaktadır.

Ayrıca

bu

esaslara

https://eczacilik.biruni.edu.tr/index.php/egitimin-icerigi-ve-stajlar/ linkinden ulaşılabilir
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2.15. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ BEŞ YILLIK EĞİTİM
PLANI
ECZACILIK FAKÜLTESİ
2020-2021 - BEŞ (5) YILLIK EĞİTİM PLANI
1. Yarıyıl (Güz)
Kodu

Dersin Adı

Türü T

ECZ119

Tıbbi Biyoloji ve Genetik

Z

ECZ113

Fizik

ECZ121

U

L

K

AKTS

2

0

0

2

3

Z

2

0

0

2

2

Genel Kimya

Z

2

0

0

2

3

ECZ117

Eczacılığa Giriş

Z

1

0

0

1

2

GAN003

Genel Anatomi

Z

2

2

0

3

5

BIL003

Sağlık Bilişimi ve Bilgisayar Uygulamaları I

Z

2

0

0

2

4

KAR001

Kariyer Planlama

Z

1

0

0

1

2

TDI101

Türk Dili I

Z

2

0

0

2

2

ATA101

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I

Z

2

0

0

2

2

ING111

İngilizce I

Z

2

0

0

2

2

Alan Seçmeli Dersler/Üniversite Seçmeli

S

3

Toplam Kredi

30

1. Yarıyıl Alan Seçmeli Ders Listesi
Kodu

Dersin Adı

Türü

T

U

L

K

AKTS

ECZ123

Galenik Farmasi

S

2

0

0

2

3

ECZ125

Eczacılıkta Yönlendirme

S

2

0

0

2

3

ECZ127

Günlük Hayatta Kimya

S

2

0

0

2

3

Türü

T

U

L

K

AKTS

2. Yarıyıl (Bahar)
Kodu

Dersin Adı

ECZ112

Eczacılık Tarihi

Z

1

0

0

1

2

ECZ114

Biyokimya I

Z

3

0

0

3

5

ECZ116

Eczacılıkta Uygulamalı Matematik

Z

2

0

0

2

4

BIL004

Sağlık Bilişimi ve Bilgisayar Uygulamaları II

Z

0

2

0

1

4
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GFZ003

Genel Fizyoloji

Z

3

0

0

3

5

TDI102

Türk Dili II

Z

2

0

0

2

2

ATA102

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II

Z

2

0

0

2

2

ING112

İngilizce II

Z

2

0

0

2

2

ECZ118

Eczane Stajı I

Z

0

6

0

3

2

Alan Seçmeli Dersler/Üniversite Seçmeli

S

2

Toplam Kredi

30

2. Yarıyıl Alan Seçmeli Ders Listesi
Kodu

Dersin Adı

Türü

T

U

L

K

AKTS

ECZ120

Farmasötik Teknoloji ve Kariyer İmkanları

S

2

0

0

2

2

ECZ122

Laboratuvar Güvenliği ve Atık Yönetimi

S

2

0

0

2

2

ECZ124

Botanik Latincesi

S

2

0

0

2

2

Türü

T

U

L

K

AKTS

3. Yarıyıl (Güz)
Kodu

Dersin Adı

ECZ221

Farmasötik Botanik I

Z

2

0

0

2

2

ECZ223

Farmasötik Botanik Laboratuvar I

Z

0

0

3

2

2

ECZ225

Biyokimya II

Z

2

0

0

2

4

ECZ227

Biyokimya II Laboratuvar

Z

0

0

2

1

2

ECZ235

Organik Kimya

Z

4

0

0

4

5

ECZ231

Eczacılıkta Yasal Düzenlemeler ve Mesleki
Etik

Z

2

0

0

2

3

ECZ233

Mesleki İngilizce I

Z

2

0

0

2

2

IST003

Biyoistatistik

Z

2

0

0

2

4

Alan Seçmeli Dersler/Üniversite Seçmeli

S

6

Toplam Kredi

30

3. Yarıyıl Alan Seçmeli Ders Listesi
Kodu

Dersin Adı

Türü

T

U

L

K

AKTS

ECZ237

Farmasötik Teknolojiye Giriş

S

2

0

0

2

3

ECZ239

Reçete Dışı Ürünler

S

2

0

0

2

3
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ECZ241

Drogların ve Bitkisel Preparatların Güvenli
Kullanımı

S

2

0

0

2

2

ECZ243

Analitik Kimyaya Giriş

S

2

0

0

2

2

Türü

T

U

L

K

AKTS

4. Yarıyıl (Bahar)
Kodu

Dersin Adı

ECZ222

Farmasötik Botanik II

Z

2

0

0

2

2

ECZ224

Farmasötik Botanik Laboratuvar II

Z

0

0

3

2

2

ECZ226

Farmasötik Mikrobiyoloji/İmmunoloji

Z

3

0

0

3

4

ECZ228

Farmasötik Mikrobiyoloji/İmmunoloji
Laboratuvar

Z

0

0

3

2

2

ECZ230

Analitik Kimya

Z

4

0

0

4

4

ECZ232

Analitik Kimya Laboratuvar

Z

0

0

3

2

4

ECZ234

Eczacılıkta Halk Sağlığı

Z

2

0

0

2

2

ECZ240

Mesleki İngilizce II

Z

2

0

0

2

2

ECZ242

Eczane Stajı II

Z

0

6

0

3

2

Alan Seçmeli Dersler/Üniversite Seçmeli

S

6

Toplam Kredi

30

4. Yarıyıl Alan Seçmeli Ders Listesi
Kodu
ECZ244

Dersin Adı
Farmasötik Teknolojideki Temel
Hesaplamalar

Türü T

U

L

K

AKTS

S

2

0

0

2

3

ECZ246

Klinik Farmakolojiye Giriş

S

2

0

0

2

3

ECZ248

Etnobotaniğe giriş

S

2

0

0

2

2

ECZ250

Tıbbi Çaylar

Türü

T

U

L

K

AKTS

5. Yarıyıl (Güz)
Kodu

Dersin Adı

ECZ331

Farmakognozi I

Z

3

0

0

3

3

ECZ333

Farmakognozi Laboratuvar I

Z

0

0

3

2

2

ECZ335

Farmasötik ve Medisinal Kimya I

Z

4

0

0

4

4

ECZ337

Farmasötik ve Medisinal Kimya Laboratuvar I

Z

0

0

3

2

2

ECZ339

Farmakoloji I

Z

4

0

0

4

4
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ECZ341

Farmasötik Teknoloji I

Z

3

0

0

3

3

ECZ343

Farmasötik Teknoloji Laboratuvar I

Z

0

0

3

2

2

ECZ345

Biyokimya III

Z

2

0

0

2

3

Alan Seçmeli Dersler/Üniversite Seçmeli

S

7

Toplam Kredi

30

5. Yarıyıl Alan Seçmeli Ders Listesi
Kodu

Dersin Adı

Türü

T

U

L

K

AKTS

ECZ349

Bitkisel kozmetikler

S

2

0

0

2

3

ECZ351

Enfeksiyondan Korunma Yolları

S

2

0

0

2

4

ECZ353

Geleceğin Eczacısı

S

2

0

0

2

3

ECZ355

Eczacılıkta Yeni Gelişen Alanlar

S

2

0

0

2

3

Türü

T

U

L

K

AKTS

6. Yarıyıl (Bahar)
Kodu

Dersin Adı

ECZ332

Farmakognozi II

Z

3

0

0

3

3

ECZ334

Farmakognozi Laboratuvar II

Z

0

0

3

2

2

ECZ336

Farmasötik ve Medisinal Kimya II

Z

4

0

0

4

4

ECZ338

Farmasötik ve Medisinal Kimya Laboratuvar
II

Z

0

0

3

2

2

ECZ340

Farmakoloji II

Z

4

0

0

4

4

ECZ342

Farmasötik Teknoloji II

Z

3

0

0

3

3

ECZ344

Farmasötik Teknoloji Laboratuvar II

Z

0

0

3

2

2

ECZ346

Biyofarmasötik ve Farmakokinetik

Z

2

0

0

2

2

ECZ352

Eczane Stajı III

Z

0

6

0

3

2

Alan Seçmeli Dersler/Üniversite Seçmeli

S

6

Toplam Kredi

30

6. Yarıyıl Alan Seçmeli Ders Listesi
Kodu

Dersin Adı

Türü

T

U

L

K

AKTS

ECZ354

Moleküler Biyoloji ve Yöntemler

S

2

0

0

2

4

ECZ356

Psikoaktif ve Zehirli Bitkiler

S

2

0

0

2

2

ECZ358

İlaç Keşfi

S

2

0

0

2

4
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ECZ360

Yapay Zeka Uygulamaları ve Eczacılık

S

2

0

0

2

2

Türü

T

U

L

K

AKTS

7. Yarıyıl (Güz)
Kodu

Dersin Adı

ECZ467

Farmakoterapi I

Z

3

0

0

3

4

ECZ443

Farmasötik Bakım

Z

2

2

0

3

4

ECZ445

Kozmetoloji

Z

2

0

0

2

3

ECZ447

Kozmetoloji Laboratuvar

Z

0

0

3

2

2

ECZ449

Eczacılık İşletmeciliği ve Muhasebe

Z

2

0

0

2

2

ECZ451

Tıbbi İlk Yardım

Z

2

0

0

2

2

ECZ469

Klinik Eczacılık Uygulamaları I

Z

0

6

0

3

5

Alan Seçmeli Dersler/Üniversite Seçmeli

S

8

Toplam Kredi

30

7. Yarıyıl Alan Seçmeli Ders Listesi
Kodu

Dersin Adı

Türü

T

U

L

K

AKTS

ECZ455

Fitoterapi

S

2

0

0

2

2

ECZ457

Akılcı İlaç Kullanımı

S

2

0

0

2

2

ECZ459

Radyofarmasötikler

S

2

0

0

2

2

ECZ461

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Proje
Yazımı

S

1

0

0

1

2

ECZ463

İlaç Endüstrisine Genel Bakış

S

2

0

0

2

4

ECZ465

İlaç Endüstrisi ve Farmasötik Ürün
Mikrobiyolojisi

S

2

0

0

2

4

Türü

T

U

L

K

AKTS

8. Yarıyıl (Bahar)
Kodu

Dersin Adı

ECZ442

Farmakoterapi II

Z

3

0

0

3

3

ECZ444

Farmasötik Biyoteknoloji

Z

2

0

0

2

2

ECZ446

Farmasötik Teknoloji III

Z

2

0

0

2

2

ECZ448

Farmasötik Analiz Laboratuvar

Z

0

0

3

2

2

ECZ450

Farmasötik Toksikoloji

Z

2

0

0

2

2

ECZ452

Farmasötik Toksikoloji Laboratuvar

Z

0

0

3

2

2
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ECZ454

Klinik Eczacılık Uygulamaları II

Z

0

8

0

4

6

ECZ478

Eczane Stajı IV

Z

0

6

0

3

2

Alan Seçmeli Dersler/Üniversite Seçmeli

S

9

Toplam Kredi

30

8. Yarıyıl Alan Seçmeli Ders Listesi
Kodu
ECZ458

Dersin Adı
Hasta Değerlendirme Yöntemleri ve Hasta
Güvenliği

Türü

T

U

L

K

AKTS

S

2

0

0

2

3

ECZ472

Profesyonel Yönetim ve Liderlik

S

2

0

0

2

2

ECZ474

Gerontoloji

S

2

0

0

2

2

ECZ464

Madde ve İlaç Suistimali

S

2

0

0

2

3

ECZ466

İlaç Endüstrisinde Araştırma ve Geliştirme
(AR-GE)

S

2

0

0

2

3

ECZ476

Vitaminler ve Koenzimler

S

2

0

0

2

2

ECZ470

Eczacılık Meslek Uygulamalarında Uzlaştırma
ve Müzakere

S

2

0

0

2

3

9. Yarıyıl (Güz)
Kodu

Dersin Adı

Türü

T

U

L

K

AKTS

ECZ551

Proje-Bitirme Tezi I

Z

2

8

0

6

10

Alan Seçmeli Dersler/Üniversite Seçmeli

S

20

Toplam Kredi

30

9. Yarıyıl Alan Seçmeli Ders Listesi
Kodu

Dersin Adı

Türü

T

U

L

K

AKTS

ECZ553

Farmasötik Teknolojide Temel İşlemler

S

2

0

0

2

5

ECZ555

Stabilite

S

2

0

0

2

5

ECZ557

Yarı Katı İlaç Şekilleri Teknolojisi

S

2

0

0

2

5

ECZ559

Klinik Araştırma Yöntemleri

S

2

0

0

2

5

ECZ561

Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlik için
Kimyasal Analiz

S

2

0

0

2

5

ECZ563

Enstrümental Analiz Yöntemleri

S

2

0

0

2

5

ECZ565

Hava ve Uzay Eczacılığı

S

2

0

0

2

5
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ECZ567

Veteriner İlaçları

S

2

0

0

2

5

ECZ569

Bilgisayar Destekli İlaç Tasarım Metodları

S

1

2

0

2

5

ECZ571

Tarım İlaçları

S

2

0

0

2

5

ECZ573

Farmakoekonomi

S

2

0

0

2

5

ECZ575

Farmakogenomik

S

2

0

0

2

5

ECZ577

Proje Yönetimi

S

2

0

0

2

5

ECZ579

Gıda Toksikolojisi

S

2

0

0

2

5

ECZ581

Majistral Reçeteler

S

2

0

0

2

5

Türü

T

U

L

K

AKTS

10. Yarıyıl (Bahar)
Kodu

Dersin Adı

ECZ552

Proje-Bitirme Tezi II

Z

1

8

0

5

5

ECZ556

Seçmeli Staj V

S

0

6

0

3

5

Alan Seçmeli Dersler/Üniversite Seçmeli

S

20
Toplam Kredi

30

10. Yarıyıl Alan Seçmeli Ders Listesi
Kodu

Dersin Adı

ECZ558

Uygulamalı Etik ve Sosyal Sorumluluk

ECZ560
ECZ562

İlaç Tasarımı: Güncel Trendler ve Gelecek
Yönelimler
Transdermal ve Transmukozal İlaç Taşıyıcı
Sistemleri

Türü

T

U

L

K

AKTS

S

2

0

0

2

5

S

2

0

0

2

5

S

2

0

0

2

5

ECZ564

Farmasötik Nanoteknoloji

S

2

0

0

2

5

ECZ566

İlaç Hedefleme ve İlaç Taşıyıcı Sistemler

S

2

0

0

2

5

ECZ568

Aromaterapi

S

2

0

0

2

5

ECZ570

Nutrasötikler ve Fonksiyonel Gıdalar

S

2

0

0

2

5

ECZ572

İlaçta Fikri Mülkiyet Hakları

S

2

0

0

2

5

ECZ574

İlaç Pazarlama İletişimi

S

2

0

0

2

5

ECZ576

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Sınavına
Hazırlık

S

2

0

0

2

5

ECZ578

Serbest Radikaller ve Antioksidanlar

S

2

0

0

2

5

ECZ580

Eczane Tasarımı

S

2

0

0

2

5
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2.16. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ZORUNLU DERSLERİ
AMAÇ VE İÇERİKLERİ

ECZ117 ECZACILIĞA GİRİŞ
Eczacılık eğitimi ve eczacının sağlık sistemi içindeki rolü hakkında bilgi vermek ve bu alandaki
kariyer olanaklarını göstermek amaçlanmıştır. Öğrenciler, eczacılık mesleğindeki kariyer
seçenekleri, akılcı ilaç kullanımı, temel ilaç ve eczacılık terminolojisi, ilaç bilgi kaynaklarını
kullanma, ulusal meslek birlikleri ve meslek odaları hakkında hakkında bilgi kazanır.
ECZ 119 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK
Tıbbi Biyoloji ve Genetik dersinin amacı ve hedefi bir
canlı organizmanın üremesini ve genetik yapısını
incelemek,

Mendel

geneteği,

genel

genetik,

moleküler genetik ve insan genetiği hakkında bilgi
sahibi olmaktır.
ECZ112 ECZACILIK TARİHİ
Tıp ve Eczacılığın kökenini, eski çağlarda, İlk ve Orta
Çağlarda, Eski Roma, Yunan, Bizans Döneminde Tıp ve
Eczacılığın anlatılması, Yeniçağda Eczacılığın gelişimi ve
uygulamaları hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır. Osmanlı
Saray Eczacığı ve Saray’da kullanılan ilaçlar, Eczacılık
Eğitiminin tarihçesi, Cumhuriyet Döneminde Eczaneler,
Eczacılık ve İlaç Sanayinin gelişimi anlatılır.
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ECZ121 GENEL KİMYA
Eczacılık öğrencilerine temel kimyanın
önemli ilke ve kavramlarını öğretmeyi
amaçlar. Bu bağlamda atomun yapısı,
kimyasal

bağlar,

denge,

kinetik,

çözünürlük ve asit-baz kavramları gibi bir
eczacılık öğrencisinin bilmesi gereken
konular hakkında bilgi verilir, mantık yürütme becerisi kazanmaları hedeflenir.
GAN003 GENEL ANATOMİ
Bu dersin amacı, insan vücudunu meydana getiren
sistemleri, bu sistemlere ait organları ve bu
organların

yerleşimlerini

ve

fonksiyonlarını

öğretmektir. İnsan vücudunu oluşturan yapı ve
organların sistematik bakış açısıyla ele alınır:
Lokomotor sistem, Dolaşım sistemi, Solunum
sistemi, Sindirim sistemi, Ürogenital sistem, Sinir
sistemi, Endokrin sistem ve Topografik bakış açısıyla insan vücudu anlatılır.
GFZ003 GENEL FİZYOLOJİ
Bu dersin amacı sağlıklı bireylerde vücut hücre, doku, organ ve sistemlerin normal çalışma
prensiplerinin öğretilmesidir.
ECZ114 BİYOKİMYA I
ECZ225 BİYOKİMYA II
ECZ345 BİYOKİMYA III
Biyokimya, yaşamın kimyasal temelini ele alan bir bilim dalı olarak tanımlanır. Bu tanımlama ile
insan organizmasında bulunan organik maddeleri ve elementleri, bunların metabolizmalarını,
enerji üretimini ve bu metabolizmaları kontrol eden sistemler arası bağlantıları öğretmeyi amaçlar.
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ECZ227 BİYOKİMYA II LABORATUVAR
Protein, karbohidrat, lipid, nükleik asit vitaminler, idrar ve kan
analizleriyle ile ilgili özellikler incelenir
ECZ221 FARMASÖTİK BOTANİK I
ECZ222 FARMASÖTİK BOTANİK II
Bu ders, tedavi alanında bilimsel ve geleneksel
olarak kullanılan bitkileri eczacı adaylarına
tanıtmayı amaçlar, söz konusu bitkiler iç ve dış
morfolojik

özellikleriyle

ele

alınır.

Tıbbi

droglarla birlikte elde edildiği bitkiler, yetiştiği
yerler, teşhislerinin ne şekilde yapıldığı, etken
maddeleri, kullanıldığı hastalıklar, sınıflandırılmaları, adlandırılma kuralları, sistematik sıra içinde
öğretilir. Türkiye’nin florası ve biyoçeşitllik açıdan zenginliği, tıbbi öneme sahip bitkilerin ticareti
ve korunması konuları da ders kapsamındadır.
ECZ223 FARMASÖTİK BOTANİK LABORATUVAR I
ECZ224 FARMASÖTİK BOTANİK LABORATUVAR II
Bu ders, tedavi alanında bilimsel ve geleneksel olarak kullanılan
bitkilerin yanısıra zehirli ve besin olarak kullanılan mantarlar ve yabani
bitkiler de, iç ve dış morfolojik özellikleriyle uygulamalı olarak ele alınır.

ECZ231 ECZACILIKTA YASAL DÜZENLEMELER VE
MESLEKİ ETİK
Bu ders kapsamında, etiğin genel prensipleri, ilaç endüstrisinde
etik, eczacılıkta etik ve iyi eczacılık uygulamalarının
öğretilmesi ve Türkiye’de eczacılık ve ilaçla ilgili tüm kanun
ve

yönetmelikler

amaçlanmıştır.
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konusunda

detaylı

bilgi

verilmesi

ECZ235 ORGANİK KİMYA
Öğrenciye organik kimyanın temel kavramlarını,
organik bileşiklerin yapısal özelliklerini, sentezlerini
ve temel reaksiyonlarını öğretmek temel amaçtır.
Öğrencilere organik bileşiklerin adlandırılması ve
fonksiyonel gruplar hakkında bilgi verilip, temel
tepkimelerin öğretilmesi ile organik bileşiklerin
sentezi hakkında fikir sahibi olmaları amaçlanır.
Ayrıca ilaç etken maddelerinin hedef reseptörlerle etkileşiminde önemli rol oynayan moleküller
arası etkileşimler hakkında da bilgi verilir.
ECZ226 FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ/
IMMUNOLOJİ
Bu dersin amacı; mikroorganizmaları (bakteri,
virus, protozoon, viroid, prion, alg, fungus vb.)
tanıtmak,

mikrobiyal

yaşamın

önemli

özellikleri üzerinde temel bilgi vermek ve
mikroorganizmaların

yaşamımızın

her

alanındaki (olumlu, olumsuz) rollerini anlatmaktır. Mikrobiyolojiye giriş, tarihçe, bakterilerin
sınıflandırmadaki yeri, infeksiyöz hastalıklara neden olan mikroorganizmaların özellikleri ve
bunlardan korunma yöntemleri anlatılır.
ECZ228 FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ/
IMMUNOLOJİ LABORATUVAR
Mikrobiyoloji laboratuvarında analiz, kalite
kontrol ve mikroorganizma/ hastalık tanısına
yönelik

tekniklerin

uygulanması

yapılır.

Laboratuvar araç ve gereçlerinin tanıtımı,
mikroskop kullanımı, mikrobiyal beslenme ve
besiyeri

hazırlama,

dezenfeksiyon,
mikroorganizma
mikroorganizmaların biyokimyasal özelliklerinin tespiti öğretilir.
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sterilizasyon

ve

mikrobiyal

kültürasyon,

boyama

yöntemleri,

ECZ230 ANALİTİK KİMYA
Öğrencilere

kalitatif

ve

kantitatif

analiz,

çözeltiler ve konsantrasyon, asit ve bazların
özellikleri,

çözeltilerde

pH

tampon çözeltiler, titrimetri,
titrasyonları,

redoks

hesaplamaları,
nötralizasyon

reaksiyonları

ve

titrasyonları, çözünürlük, kompleksleşme ve
gravimetri,

susuz

ortam

titrasyonları,

elektroanalitik yöntemler ve spektroskopik yöntemler, anlamlı sayılar, yuvarlama, doğruluk,
kesinlik, standart sapma, % RSD hakkınd a bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
ECZ232 ANALİTİK KİMYA
LABORATUVAR
Analitik kimya laboratuvar dersi bir
numunede

ayırma,

teşhis

ve

miktar

tayinine dayalı analizleri inceler. Analitik
kimya laboratuvar dersi bir numunede ayırma, teşhis ve miktar tayinine dayalı analizleri inceler.
Bu kapsamda öğrencilere katyon ve anyon analizi, çözelti hazırlama ve ayarlama, nötralizasyon
titrasyonları, redoks titrasyonları, kompleksometrik titrasyonlar ve UV spektrofotometreye dayalı
analizlerle ilgili uygulama becerisi kazandırılması hedeflenmektedir.
ECZ234 ECZACILIKTA HALK SAĞLIĞI
Halk sağlığı yaklaşımını, çalışma alanlarını, sağlık sorunlarına
halk sağlığı bakış açısını tartışabilmektir.

Halk sağlığı

yaklaşımını, çalışma alanlarını, sağlık sorunlarına halk sağlığı
bakış açısını tartışabilmektir. Epidemiyoloji ve demografi
kavramlarını tanımlar. Toplum için öncelikli/önemli sağlık
sorunu kavramını açıklayabilir. Üreme sağlığı kavramını
tanımlar. Aile Planlaması yöntemlerini açıklar. Çocuk, genç ve
yaşlı sağlığının iyileştirilmesine yönelik programları tanımlar
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ECZ331 FARMAKOGNOZİ I
ECZ332 FARMAKOGNOZİ II
Bitki, mikroorganizma, hayvan gibi
doğal kaynaklardan elde edilen ve drog
dediğimiz biyolojik kökenli ilaç hammadeleri
Farmakognozinin konusudur. Tıbbi bitkiler ve diğer doğal ürünlerde bulunan biyolojik aktif
kimyasal madde grupları ve bunların etkileri öğretilir. Ayrıca doğal kaynaklı tıbbi ürünler için
izolasyon yöntemleri, farmakope analizleri, teşhis ve miktar tayini yöntemleri verilir.
ECZ333 FARMAKOGNOZİ
LABORATUVAR I
ECZ334 FARMAKOGNOZİ
LABORATUVAR II
Farmakognozi

Laboratuvarlarında

öğrencilere drog teşhis ve drog kontrolü
yapılması ile beraber doğal aktif bileşiklerin tüketilmesi, izolasyonu, miktar tayini ve teşhisi
hakkında uygulamalı bilgi sağlanır.
ECZ335 FARMASÖTİK VE MEDİSİNAL KİMYA I
ECZ336 FARMASÖTİK VE MEDİSİNAL KİMYA II
Bu ders kapsamında, ilaç tasarım ve keşif metodları,
hastalıkları tedavi etmek üzere kullanılan farmakolojik
aktif moleküllerin yapı - aktiviteleri, farmakokinetik
aktiviteleri ve metabolizmaları arasındaki ilişkilerin
değerlendirilmesi ve reseptör ve enzimlerle ilaçların etkileşimi, reseptör ve enzimlere yönelik yeni
ilaçların moleküler tasarlama yöntemleri, ilaçların ADME dahil farmakokinetik özellikleri, ilaç
metabolizması, farmakogenomik, genomik, proteomik, metabolimik, transkriptomik kavramları ve
biyoteknolojik tıbbi ürünler hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.
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ECZ337 FARMASÖTİK
LABORATUVAR I

VE

MEDİSİNAL

KİMYA

Bilgisayar destekli 2D ve 3D molekül çizimi ve çeşitli
moleküler özelliklerin hesaplanması, ayırma ve saflaştırma
yöntemleri

(distilasyon,

ektsraksiyon,

kristalizasyon,

kromatografik saflaştırma), kalitatif analiz yöntemlerinden
fonksiyonel grup analizi, elementel analiz, UV, IR, NMR ve
Mass enstrümental analiz yöntemleri ile yapı aydınlatma ve
spektrum yorumlaması konularında bilgi verilmesi ve uygulama becerileri kazandırılması
amaçlanmaktadır.
ECZ338 FARMASÖTİK VE MEDİSİNAL KİMYA LABORATUVAR II
Öğrenciler ilaçların farmakopede yer alan tanıma ve miktar tayini
analizleri hakkında bilgi sahibi olur ve bu metotları pratik olarak uygulama
becerisi kazanır. İlaçların farmasötik analiz sonuçlarının uluslararası
standartlara uygunluğunu yorumlar, standart ve örnek çözeltilerin,
reajanların hazırlanışı hakkında bilgi sahibi olur ve pratik olarak
deneyimler. İlaçların sentezi, saflaştırma yöntemleri, yapı analizleri ve
etken madde miktar tayini ve verim hesaplamalarını uygular.
ECZ339 FARMAKOLOJİ I
Bu ders kapsamında, Öğrencilerin farmakoloji ile ilgili temel
kavramlar, farmasötik şekiller, ilaç uygulama yolları, temel
farmakokinetik ve farmakodinamik kavramlar konusunda
bilgilendirilmesi, otonom sinir sisteminin nörokimyasal
özellikleri, adrenerjik ve kolinerjik sistem ilaçları hakkında gerekli bilginin öğrenciye aktarılması,
öğrencilerin kalp-damar sistemi çalışmasını düzenleyen temel mekanizmalar ve bu sistemleri
etkileyen ilaçlar hakkında bilgilendirilmesi, kemoterapinin prensipleri, çeşitli antibakteriyel,
antiviral, antifungal ve antiparazit ilaçlar ve kanser kemoterapisinde kullanılan ilaçların etki
mekanizmaları, kullanıldıkları haller ve istenmeyen etkileri konusunda öğrenciyi bilgilendirmek,
kemoterapötik ajanlarla yapılan tedavi sırasında dikkat edilmesi gereken hususların öğrencilere
aktarılması amaçlanmıştır.
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ECZ340 FARMAKOLOJİ II
Bu

ders

kapsamında,

Santral

sinir

sisteminin

çalışmasını düzenleyen mekanizmalar ve bunların
bozukluğu halinde oluşan hastalıkların tedavisinde
kullanılan ilaçlar, solunum, endokrin ve gastrointestinal sistem çalışmalarını düzenleyen temel
mekanizmalar ile bu mekanizmalar üzerine etki gösteren ilaçlar, otakoitlerin çeşitli fizyolojik ve
patolojik olaylardaki rolleri ile bunların etkinliğini değiştiren ilaç gruplarının temel farmakolojik
özelliklerinin öğrencilere aktarılması amaçlanmıştır.
ECZ341 FARMASÖTİK TEKNOLOJİ I
Öğrencilerin Farmasötik Teknolojinin temel uğraşı alanlarını öğrenmesini
sağlamak ve genel çözücü olan sudan başlayarak diğer çözücülerle nasıl
çözelti hazırlanacağını göstermek, çözünme, çözünme hızı kavramlarını
göstererek çözünme hızı tayinlerinin nasıl yapılacağını öğretmek,
vizkozluğun anlatılması ve Farmasötik Teknoloji’deki öneminin
verilmesi, karıştırma, öğütme, kurutma, ayırma ve süzme hakkında bilgi
verilmesi, difüzyon, osmoz, faz kuralının anlatılması, kolloidler, nano sistemler, adsorpsiyon,
emülsiyon, süspansiyon, areresoller ile yarı katıların anlatılması, merhemler ve perkutan emilim
anlatılarak supoızituvarlarla ilgili bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır.
ECZ342 FARMASÖTİK TEKNOLOJİ II
Oftalmik,

steril

ve

parenteral

ürünlerin

isotonik

solüsyonların hazırlanmaları, kontrolleri ve uygulama
yolları anlatılması, steril alan tasarımı, sterilizasyon
yöntemlerinin anlatılması, tozlar ve toz ilaçlar hakkında bilgi sahibi olunması, katı ilaç şekillerinin
hazırlanmasında kullanılan temel işlemler, formülasyonları ve kalite kontrolleri, uzun etkili,
modifiye salım yapan ilaçlar, modern terapötik ilaç sistemleri, veteriner ve zirai ilaçlara ait
bilgilerin verilmesi, etkin madde ve ürün stabilitesi ve stabilite regülasyonları ilaçlarda geçimsizlik,
ile ilgili güncel bilgilerin öğretilmesi. izotonik çözeltiler , hakkında bilgi verilmesi, ambalaj
malzemeleri ve kontrollerinin anlatılması amaçlanmıştır
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ECZ343 FARMASÖTİK TEKNOLOJİ LABORATUVAR I
Eczacılıkta kullanılan su kontrolu, çözünürlük, çözünme hızı ile ilgili
deneylerin yapılması, çözelti şeklindeki ilaç şekillerinin hazırlanmasının,
iki fazlı sıvı ilaç şekillerinin süspansiyon, emülsiyon hazırlanması ve
kontrolünün yapılması, yarı katı ilaç şekillerinin merhemlerin, jellerin
hazırlanması ve kontrollerinin yapılmasının uygulamalı olarak öğretilmesi
amaçlanmıştır.
ECZ344 FARMASÖTİK TEKNOLOJİ
LABORATUVAR II
Oftalmik, parenteral ürünler hazırlanmaları, kontrolleri,
isotonik solüsyonların hazırlanması, tozlar, tozların
özellikleri ve partikül dağılımı kontrolü, katı ilaç
şekillerinin

hazırlanması,

formülasyonları

ve

kontrollerinin uygulaması, tablet, kapsül dolum ve
tablet kaplama ile ilgili uygulamalar, ürün stabilitesi ile
ilgili uygulama yapılması, ambalaj malzemelerinin kontrollerinin öğretilmesi amaçlanmıştır.
ECZ346 BİYOFARMASÖTİK VE FARMAKOKİNETİK

Farmakokinetik ve biyofarmasötik alanındaki temel konuların öğrenilmesi ve uygulanması
amaçlanmıştır. Farmakokinetik ve biyofarmasötikteki temel kavramlar, absorpsiyon, dağılma ve
metabolizmasının incelenmesini, ilaç geliştirilmesinde biyoyararlanım/biyoeşdeğerlik testlerinin
tasarımı ve değerlendirilmesini, in vitro çözünme profillerinin değerlendirilmesini, çözünme hızı
ve çözünme hızı kinetikleri ile ilgili temel kavramlar, çözünme hızı profillerinin karşılaştırılmasını
öğrenir.
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ECZ467 FARMAKOTERAPİ I
ECZ442 FARMAKOTERAPİ II
Hastalıklarda

kullanılacak

ilaçları

seçmek,

hastalıkların belirtileri, teşhisi ve tedavisi konularında
bilgi sahibi olmak amaçlanır. Hastalığa göre ilaç
seçimleri ve polifarmaside kullanımları öğrenilir.
Öğrenciler hastanın ve hastalığın durumuna göre kullanılabilecek ilaç ya da ilaç kombinasyonlarını
değerlendirip yorumlayabilir.
ECZ443 FARMASÖTİK BAKIM
Bu dersin amacı klinik eczacılığın temel
prensiplerini kavratmak ve vaka takdimi ile
uygulamada nasıl olabileceğini göstermektir.
Öğrenciler mesleki hayatlarında karşılaştıkları
sağlık

problemleri

ve

uygulanabilecek

tedaviler hakkında bilgi edinir. Öğrenciler
profesyonel hayatlarında sık karşılaşacakları
olgularda hasta ile iletişimleri ve durumu yönetme konularında gerekli bilgiyi elde ederler.
ECZ445 KOZMETOLOJİ
ECZ447 KOZMETOLOJİ LABORATUVAR
Bu dersin amacı öğrencilerin kozmetik, kozmesötik ve dermokozmetik
tanımını yapabilmesi, kozmetoloji ile ilgili genel kavramlar ile yasal
düzenlemeler, kozmetik ürün formülasyonlarında yer alan aktif bileşenler,
deriye ve deri eklerine uygulanan kozmetik ürün formülasyonu tasarımı ve
hazırlanması

hakkında

bilgi

sahibi

olmasını

ve

kozmetik

ürün

spesifikasyonlarının belirlenmesi ve bitmiş ürün kalite kontrol testleri ile
kozmetik preparatlara uygulanan stabilite testlerini kavramasını sağlamak
ve uygulamada bunları üretmektir
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ECZ449

ECZACILIK

İŞLETMECİLİĞİ

VE

MUHASEBE
Bu ders kapsamında, işletme yönetimi ve muhasebenin
genel prensipleri ile ilgili bilgi vermek ve etkin eczane
yönetiminin detaylandırılarak öğretilmesi amaçlanmıştır.
Öğrenciler, pazarlama,

satış, finans

yönetimi

ve

muhasebe, insan kaynakları ve motivasyon konusunda
bilgi kazanır, liderlik ve iletişim becerilerini geliştirir.
ECZ451 TIBBİ İLK YARDIM
Öğrencilerin ilkyardım konusunda bilgi sahibi
olmalarını sağlamak, ilkyardım gerektiren bir
durumda nasıl davranacaklarını öğretmek
amaçlanmıştır. Bu ders; temel yaşam desteği,
hava

yolu

tıkanıklıkları,

yaralanmalarda,

ısı

hazarlarda(donmalar/yanmalar),
bozukluklarında,

kanama

ve

kaynaklı
bilinç

kırık-çıkık-burkulmalarda,

zehirlenmelerde, boğulmalarda, hasta taşıma teknikleri konularında gerekli ilkyardım
uygulamalarının öğretilmesini içermektedir.
ECZ469 KLİNİK ECZACILIK UYGULAMALARI I
ECZ454 KLİNİK ECZACILIK UYGULAMALARI II
Hastane

eczanesi

ve

hastane

servislerinde

gerçekleştirilecek olan uygulamalar süresince öğrencilerin
bulundukları alanla ilgili olarak eczacının rollerini
görmelerini sağlamak, meslek hayatına atılmadan önce
gerekli deneyim ve vizyonu kazanmalarına yardımcı
olmak.Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri
Biruni Üniversitesi Hastanesinde her hafta uygulamalarını
yapabilmektedir.
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ECZ444 FARMASÖTİK BİYOTEKNOLOJİ
Farmasötik
hakkında

biyoteknolojinin
bilgi

temel

verilmesi

konuları

amaçlanmıştır.

Farmasötik biyoteknoloji tanımları; rekombinant
DNA teknolojisinin eczacılıktaki uygulamaları;
peptit ve proteinlerin fizikokimyasal özellikleri ve
stabilitesi; biyoteknoloji ürünü terapötik protein
ürünler; biyoteknoloji ürünü aşılar; monoklonal
antikorlar ve eczacılıktaki uygulamaları; biyoteknoloji ürünü farmasötiklerin formülasyonu:
sorunlar ve çözümler; nükleik asitler, gen tedavisi, viral ve viral olmayan gen ilaçlar;
biyofarmasötiklerin üretiminde transgenik bitki ve hayvanlardan yararlanım; farmasötik
biyoteknolojide

kullanılan

analitik

yöntemler;

biyoteknoloji

ürünlerinin

dağıtımı

ve

uygulamasında eczacının rolü anlatılır.
ECZ446 FARMASÖTİK TEKNOLOJİ III
Öğrencinin

sanayindeki

ilaçların

üretim

koşullarını öğrenerek, yetkin, sorumluluk alabilir
ve sanayide çalışabilir hale getirilmesi için yeterli
bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Öğrencinin GMP
ve validasyonda temel kavramları ve bilgileri
tartışarak öğrenmesini sağlanır. Kalite güvenliği,
üretim alanları, personel, dokümentasyon, fason üretim ve geri çekme hakkında bilgi verilir, İyi
Laboratuvar Uygulamaları (GLP) ve analitik validasyon hakkında öğrenci yetiştirilir.
ECZ448 FARMASÖTİK ANALİZ LABORATUVAR
Öğrencilere farmasötik ilaç analizlerinde çoğunlukla
endüstride sıklıkla kullanılan gelişmiş

ayrırım

teknikleri hakkında bilgi verilmesi ve bu laboratuvar
dersi kapsamında farklı entrümental yöntemlerle
farmasötik analiz yapabilme becerisi kazandırılması
amaçlanmıştır.
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ECZ450 FARMASÖTİK TOKSİKOLOJİ
Toksikolojiye giriş ve temel kavramlar, toksik
maddelerin

absorbsiyon,

dağılım,

atılım

ve

metabolizması, toksik etki mekanizmaları, akut
zehirlenmelerde ilk yardım ve alınması gerekli
önlemler,

sistematik

toksikolojik

analiz,

çeşitli

ksenobiyotiklerin toksisitesi hakkında yeterli bilgiye
sahip bireylar yetiştirmek amaçlanmıştır.
ECZ452 FARMASÖTİK TOKSİKOLOJİ
LABORATUVAR
Bu dersin amacı Eczacılık Fakültesi öğrencilerine
toksikolojinin temel kavramlarını; toksisiteyi etkileyen
faktörleri; ksenobiyotiklerin vücuttaki yazgısını; ilaçlar
ile kimyasal, biyolojik ve fiziksel etkenlerin biyolojik sisteme verdiği zararları ve bu zararların
makro ve moleküler düzeyde araştırılmasını, toksikolojik risk değerlendirmesi yaparak zararsızlık
limitleri belirlemeyi öğrenebilmeleri için yeterli teorik ve deneysel bilgiyi sunmaktır.
ECZ 551 PROJE BİTİRME TEZİ I
ECZ552 PROJE BİTİRME TEZİ II
Öğrencilerin tez sürecini yönetmek ve yönlendirmektir.
Öğrenciler ilgilendikleri konuları belirler, bununla ilgili
alanyazın taraması yapar, araştırma sürecini planlar, veri toplar,
analiz eder, yorumlar, sonuçlar çıkarır, bulguları düzenler ve
rapor haline getirir.
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2.17. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK
FAKÜLTESİ ETKİNLİKLERİNDEN BAZILARI
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Bilgisayar Destekli İlaç Tasarımı Kursu (Uygulamalı)

Eczacılık Fakültesi öğrencilerimiz, hocalarımız
Dr. Öğr. Üyesi G. Vildan SEYHAN ve Arş. Gör.
Büşra KULAKSIZ’ın destekleri ile sağlıklı ve
lezzetli tıbbi çaylar hazırladılar.

- 76 -

Eczacılık
Fakültesi
öğrencilerimiz,
hocalarımız Prof. Dr. İsmail Tuncer DEĞİM,
Prof. Dr. Zelihagül DEĞİM, Arş. Gör. Gamze
ÇAMLIK
ve
lab
asistanı
Pelin
KILIÇARSLAN’ın destekleri ile beraber
limon esanslı kolonyalar hazırladılar.

İlaç Sanatı, Bilim ve Teknoloji Şenliği

Tübitak 4007 kapsamında eczacılık fakülteleri arasında ilk proje özelliği taşıyan “İlaç Sanatı Bilim ve Teknoloji
Şenliği” proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Merve Memişoğlu liderliğinde, 11-13 Ekim 2019’da gerçekleştirilmiştir.
Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin organizasyonda aktif görev aldığı etkinlikte eş zamanlı atölyeler,
eğitimler ve konuşmalar öğrencilerin interaktif katılımıyla yapılmıştır. Tüm Türkiye’den 952 öğrenci şenliğe aktif
katılım göstermiştir. “İlaç Sanatı Bilim ve Teknoloji Şenliği” eczacılık fakülteleri arasında Tübitak 4007 kapsamında
desteklenen ilk proje özelliği taşımaktadır.
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Eczane Eczacılığı Semineri- Dr. Ecz Selen Söylemez
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Servier İlaç Ruhsatlandırma Direktörü Ecz.
Dicle Balbay “İlaç Sektöründe Eczacılık”
başlıklı bir seminer

Adli Eczacılık Semineri- Prof. Dr. Göknur Akatay
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İlaç Endüstrisinde Eczacılık ve Mesul Müdürlük Semineri

Türk Eczcılar Birliği Semineri
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İlaç Fabrikası Gezilerimiz…..
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3.
EKLER
EK-1: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
EK-2: BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV
YÖNETMELİĞİ
EK-3: T.C. BiRUNİ ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ
EK-4: T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI
YÖNERGESİ
EK-5: T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ
EK-6: T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ
EK-7: T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ UYGALAMA
ESASLARI
EK-8: T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ PROJE BİTİRME TEZİ
YÖNERGESİ
EK-9: T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ LABORATUVARLARA
HAZIRLIK EL KİTABI

- 86 -

EK-1: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
Resmî Gazete Tarihi: 18.08.2012 Resmî Gazete Sayısı: 28388
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yükseköğretim kurumları öğrencilerine verilecek
disiplin cezaları ile soruşturma usul ve esaslarını düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik yükseköğretim kurumlarındaki tüm öğrencileri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
54 üncü maddesi ile 65 inci maddesinin (a) fıkrasının (9) numaralı bendine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Öğrenci: Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta
uzmanlık veya sanatta yeterlilik öğrenimi gören kişileri,
b) Kınama: Öğrenciye öğrencilikle ilgili kusurlu davranışlarından dolayı kınandığının yazılı
olarak bildirilmesini,
c) Uyarma: Öğrencinin, öğrencilikle ilgili davranışlarında daha dikkatli olması gerektiği
hususunda yazılı olarak ikaz edilmesini,
ç) Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler, yüksek teknoloji enstitüleri ile bunların
bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, meslek yüksekokulları
ile uygulama ve araştırma merkezlerini,
d) Yükseköğretim Kurumundan Bir Haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma: Öğrenciye,
yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırıldığının ve bu süre içerisinde
derslere ve sınavlara katılamayacağının yazı ile bildirilmesini,
e) Yükseköğretim Kurumundan Bir Yarıyıl İçin Uzaklaştırma: Öğrenciye, yükseköğretim
kurumundan bir yarıyıl uzaklaştırıldığının ve bu sürede öğrencilik haklarından
yararlanamayacağının yazı ile bildirilmesini,
f) Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma: Öğrenciye, bir daha çıkarıldığı yükseköğretim
kurumuna alınmamak üzere öğrencilikten çıkarıldığının yazı ile bildirilmesini,
g) Yükseköğretim Kurumundan İki Yarıyıl İçin Uzaklaştırma: Öğrenciye, yükseköğretim
kurumundan iki yarıyıl uzaklaştırıldığının ve bu sürede öğrencilik haklarından
yararlanamayacağının yazı ile bildirilmesini ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Disiplin Cezaları ve Disiplin Cezalarını Gerektiren Disiplin Suçları
Uyarma cezasını gerektiren disiplin suçları
MADDE 4 – (1) Uyarma cezasını gerektiren eylemler şunlardır;
a) Yükseköğretim kurumu yetkililerince sorulan hususları haklı bir sebep olmadan
zamanında cevaplandırmamak,
b) Yükseköğretim kurumu yetkililerince tesbit edilen yerler dışında ilan asmak,
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c) Yükseköğretim kurumunun izniyle asılmış duyuruları, program ve benzerlerini koparmak,
yırtmak, değiştirmek, karalamak veya kirletmek.
Kınama cezasını gerektiren disiplin suçları
MADDE 5 – (1) Kınama cezasını gerektiren eylemler şunlardır;
a) Yükseköğretim kurumu yetkililerince istenilen bilgileri eksik veya yanlış bildirmek,
b) Ders, seminer, uygulama, laboratuvar, atölye çalışması, bilimsel toplantı ve konferans gibi
çalışmaların düzenini bozmak,
c) (Değişik:RG-7/11/2013-28814)2 Yükseköğretim kurumu içinde izinsiz olarak bildiri
dağıtmak, afiş ve pankart asmak,
ç) Yükseköğretim kurumunca asılmış duyuruları, program ve benzerlerini koparmak,
yırtmak, değiştirmek, karalamak veya kirletmek,
d) Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek.
Yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezasını
gerektiren disiplin suçları
MADDE 6 – (1) Yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma
cezasını gerektiren eylemler şunlardır;
a) (Değişik:RG-23/12/2016-29927) Öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici veya
yükseköğretim kurumlarının işleyiş ve huzurunu bozucu eylemlerde bulunmak,
b) Disiplin soruşturmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engellemek,
c) Yükseköğretim kurumundan aldığı kendine hak sağlayan bir belgeyi başkasına vererek
kullandırmak veya başkasına ait bir belgeyi kullanmak,
ç) Yükseköğretim kurumunda kişilerin şeref ve haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı
eylemlerde bulunmak,
d) Yükseköğretim kurumu personelinin, kurum içinde ya da dışında, şeref ve haysiyetini
zedeleyen sözlü veya yazılı eylemlerde bulunmak,
e) Yükseköğretim kurumunda alkollü içki içmek,
f) Yükseköğretim kurumuna ait kapalı ve açık mahallerde yetkililerden izin almadan
toplantılar düzenlemek.
Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin
suçları
MADDE 7 – (1) Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını
gerektiren eylemler şunlardır;
a) Yükseköğretim kurumu personeli ve öğrencilerini tehdit etmek,
b) Yükseköğretim kurumlarında işgal ve benzeri fiillerle yükseköğretim kurumunun
hizmetlerini engelleyici eylemlerde bulunmak,
c) Kurum personeli ve öğrencilerine fiili saldırıda bulunmak,
ç) Yükseköğretim kurumlarında hırsızlık yapmak,
d) Yükseköğretim kurumu bünyesinde mevcut bina, demirbaş eşya ve benzeri malzemeyi
tahrip etmek veya bilişim sistemine zarar vermek,
e) Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek,
f) Seminer, tez ve yayınlarında intihal yapmak.
g) (Ek:RG-23/12/2016-29927) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası almış
olmasına rağmen, bu karara uymamak.
Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin
suçları
MADDE 8 – (1) Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını
gerektiren eylemler şunlardır;
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a) Yükseköğretim kurumu görevlilerine karşı cebir ve şiddet kullanarak görevin yapılmasına
engel olmak,
b) Öğrencilere karşı cebir ve şiddet kullanarak yükseköğretim hizmetlerinden
yararlanmalarını engellemek,
c) (Değişik:RG-7/11/2013-28814) Suç sayılan eylemleri işlemek(1) veya bir kimseyi veya
grubu, cebir veya tehditle suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle bir eyleme katılmaya
zorlamak,
ç) Yükseköğretim kurumları içerisinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, taşımak,
bulundurmak,
d) Sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin sınav salonundan
çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava
girmek,
e) Yükseköğretim kurumlarında cinsel tacizde bulunmak,
f) Yükseköğretim kurumlarında 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar
ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna aykırı olarak ateşli silahlarla mermilerini ve bıçaklarla saldırı
ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri
taşımak ve bulundurmak,
g) Yükseköğretim kurumunun bilişim sistemine girerek kendisine veya başkasının yararına
haksız bir çıkar sağlamak.
ğ) (Ek:RG-23/12/2016-29927) Soruşturma ile görevlendirilenleri tehdit etmek.
Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasını gerektiren disiplin suçları
MADDE 9 – (1) Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasını gerektiren eylemler
şunlardır;
a) Mahkeme kararıyla kesinleşmiş olmak kaydıyla, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,
böyle bir örgütü yönetmek veya bu amaçla kurulan örgüte üye olmak, üye olmamakla birlikte örgüt
adına faaliyette bulunmak veya yardım etmek,
b) Yükseköğretim kurumlarında uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri satmak, satın almak,
başkalarına vermek ve ticaretini yapmak,
c) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna aykırı olarak
ateşli silahlarla, mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak
yapılmış bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri kullanmak,
ç) Kişilerin vücudu üzerinde cinsel davranışlarda bulunmak suretiyle cinsel
dokunulmazlıklarını ihlal etmek.
Öngörülmemiş disiplin suçları
MADDE 10 – (1) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma ve çıkarma cezasını gerektiren
disiplin suçları dışında, uyarma ve kınama cezası verilmesini gerektiren eylemlere nitelik ve
ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezaları verilir.
Disiplin suçunun tekerrürü
MADDE 11 – (1) Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir eylemin tekerrüründe bir
derece ağır ceza uygulanır.
(2) Disiplin suçunun tekerrürü halinde yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası
verilemez.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Disiplin Soruşturması
Soruşturma açmaya yetkili amirler
MADDE 12 – (1) Disiplin soruşturması açmaya yetkili amirler şunlardır;
a) Fakülte öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı dekan,
b) Enstitü öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı enstitü müdürü,
c) Yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından
dolayı müdür,
ç) Konservatuvar öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı konservatuvar
müdürü,
d) Müşterek alan veya mekanlarda toplu öğrenci eylemleri ile ilgili olarak üniversite
rektörleri.
(2) (Değişik:RG-23/12/2016-29927) Soruşturma açmaya yetkili amirler, soruşturmayı
bizzat yapabilecekleri gibi soruşturmacı veya soruşturmacılar tayini suretiyle de yaptırabilirler;
gerekli gördükleri takdirde başka bir yükseköğretim kurumundan soruşturmacı görevlendirilmesini
de talep edebilirler.
Soruşturmanın süresi ve zamanaşımı
MADDE 13 – (1) Disiplin soruşturmasına olayın öğrenilmesini müteakip derhal başlanır.
Soruşturma, onay tarihinden itibaren onbeş gün içinde sonuçlandırılır. Soruşturmanın bu süre
içerisinde bitirilememesi halinde soruşturmacı, gerekçeli olarak ek süre verilmesi talebinde
bulunur. Soruşturma açmaya yetkili disiplin amiri, uygun bulduğu taktirde soruşturma süresini
uzatabilir. (3)
(2) Bu Yönetmelikte sayılan disiplin suçu niteliğindeki eylemleri işleyen öğrenciler
hakkında, bu eylemlerin işlenildiğinin soruşturma açmaya yetkili amirlerce öğrenildiği tarihten
itibaren;
a) Uyarma, kınama, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma
cezalarında bir ay içinde,
b) Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma ile yükseköğretim
kurumundan çıkarma cezalarında üç ay içinde, disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde,
disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar.
(3) Disiplin cezasını gerektiren eylemlerin işlendiği tarihten itibaren, en geç iki yıl içinde
disiplin cezası verilmediği takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. Ancak,
disiplin amir veya kurulunun, bir adli yargı hükmüne ihtiyaç duyduğu hallerde; zamanaşımı süresi
adli yargı hükmünün kesinleştiği günden itibaren başlar. Söz konusu ihtiyaç, yetkili disiplin amir
veya kurulunun alacağı bir karar ile tespit edilir.
Soruşturmanın yapılış şekli
MADDE 14 – (1) Soruşturmanın gizliliği esastır.
(2) Soruşturmacı tanık dinleyebilir, keşif yapabilir ve bilirkişiye başvurabilir. Soruşturma
işlemleri bir tutanakla tespit olunur. Tutanak; işlemin nerede ve ne zaman yapıldığı, işlemin
mahiyeti, kimlerin katıldığı, ifade alınmış ise soruları ve cevapları belirtecek şekilde düzenlenir ve
soruşturmacı, katip, ifade sahibi ve varsa keşif sırasında hazır bulunanlarca imzalanır. İfade
alınırken tanığa ve bilirkişi tayini durumunda bilirkişiye yemin ettirilir; tanığın hüviyeti, adresi ve
benzeri açıklayıcı bilgiler belirtilir.
(3) Yükseköğretim kurumlarının personeli, soruşturmacıların istedikleri her türlü bilgi, dosya
ve başka belgeleri hiçbir gecikmeye mahal bırakmaksızın verirler ve istenecek yardımları yerine
getirirler.
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(4) Soruşturmacı, hakkında soruşturma açılan kişi ve eylemlerle sınırlı olmak üzere
soruşturmayı yürütür ve tamamlar. Soruşturma esnasında soruşturulan eylemin dışında başka
disiplin suçlarının işlendiğini veya aynı suç kapsamında başka kişilerin soruşturmaya dahil
edilmesi gerektiğini tespit eden soruşturmacı, durumu yetkili mercie bildirir.
(5) Öğrencinin, disiplin suçunu işledikten sonra yükseköğretim kurumu içinde yer
değiştirmesi veya yükseköğretim kurumunu değiştirmiş bulunması veya yükseköğretim
kurumundan her ne sebeple olursa olsun ayrılmış olması, soruşturma açılmasına, devamına ve
gerekli kararların alınmasına engel teşkil etmez.
(6) (Ek:RG-7/11/2013-28814)2 Soruşturmacılar; zaruri gördükleri takdirde soruşturma
süresince, soruşturulan öğrencilerin yükseköğretim kurumu binalarına girmesinin yasaklanması
hususunda karar verilmesini disiplin soruşturmasını açmaya yetkili merciden isteyebilirler.
Savunma hakkı
MADDE 15 – (1) Hakkında disiplin soruşturması açılan öğrenciye isnat edilen suçun neden
ibaret olduğu, savunmasını yapacağı tarihten en az yedi gün önce yazılı olarak bildirilir. Bu yazıda;
öğrenciden belirtilen gün, saat ve yerde savunmasını yapmak üzere hazır bulunması istenilir.
(2) (Değişik:RG-23/12/2016-29927) Savunma yapmak üzere gelen kişi, savunmasını sözlü
olarak yapabileceği gibi yazılı olarak da sunabilir. Yazılı savunma sunulduktan sonra soruşturmacı
öğrenciye ek sorular yöneltebilir.
(3) Öğrenciye gönderilecek davetiyede; çağrıya özürsüz olduğu halde uymadığı veya özrünü
zamanında bildirmediği takdirde, savunmadan vazgeçmiş sayılacağı ve diğer delillere dayanılmak
suretiyle hakkında gerekli kararın verileceği belirtilir.
(4) Geçerli bir özür bildiren veya mücbir sebep dolayısıyla davete uymadığı anlaşılan
öğrenciye uygun bir süre verilir. Tutuklu öğrencilere savunmalarını yazılı olarak
gönderebilecekleri bildirilir.
(5) Soruşturma öğrencinin kendini gereği gibi savunmasına imkân verecek şekilde yürütülür.
Soruşturma raporu
MADDE 16 – (1) Soruşturma sonuçlandığında bir rapor düzenlenir. Raporda soruşturma
onayı, soruşturmaya başlama tarihi, soruşturulanın kimliği, isnat edilen suç konuları,
soruşturmanın safhaları, deliller ve alınan savunma özetlenir. İsnat edilen suçun sabit olup olmadığı
tartışılır ve gerekli disiplin cezası teklif edilir. Soruşturmayla ilgili belgelerin asıl veya suretleri bir
dizi pusulasına bağlanarak rapora eklenir. Soruşturma raporu, dosya ile birlikte soruşturmayı açan
mercie tevdi edilir.
Ceza kovuşturması ile disiplin soruşturmasının birarada yürütülmesi
MADDE 17 – (1) Aynı olaydan dolayı, öğrenci hakkında ceza kovuşturmasının başlamış
olması, disiplin soruşturmasını geciktirmez. Öğrenci hakkında ceza kovuşturması açılmış olması,
kanuna göre mahkûm olması veya olmaması disiplin cezasının verilmesine engel teşkil etmez.
Soruşturmanın sonuçlandırılması
MADDE 18 – (1) Uyarma, kınama ve yükseköğretim kurumlarından bir haftadan bir aya
kadar uzaklaştırma cezaları ilgili fakülte dekanı, enstitü, konservatuvar, yüksekokul veya meslek
yüksekokulu müdürünce verilir.
(2) Müşterek mekanlarda işlenen disiplin suçlarından dolayı uyarma, kınama ve
yükseköğretim kurumlarından bir aya kadar uzaklaştırma cezası verme yetkisi rektöre aittir.
(3) Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma cezası ile
yükseköğretim kurumundan çıkarma cezaları, yetkili disiplin kurulunca verilir.
(4) Fakülte, enstitü, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokulunca yürütülen
soruşturmalarda bu birimlerin yönetim kurulları, rektörlük tarafından yürütülen soruşturmalarda
ise üniversite yönetim kurulu disiplin kurulu görevini yerine getirir.
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(5) Soruşturma dosyasını inceleyen rektör, dekan, müdür veya disiplin kurulu, gerekli
görürse noksan saydığı belirli soruşturma işlemlerinin tamamlanmasını aynı soruşturmacıdan veya
disiplin kurulunun bir üyesinden isteyebilir.
Disiplin kurulunun çalışma usulü
MADDE 19 – (1) Disiplin kurulu, başkanın çağrısı üzerine belirlenecek yer, gün ve saatte
toplanır.
(2) Toplantı gündeminin hazırlanması, ilgililere duyurulması, kurul çalışmalarının düzenli
yürütülmesi, başkan tarafından sağlanır.
(3) Disiplin kurulu olarak yönetim kurulunun toplantı nisabı, kurul üye tam sayısının salt
çoğunluğudur.
Raportörlük ve görüşme usulü
MADDE 20 – (1) Disiplin Kurullarında raportörlük görevi, başkanın görevlendireceği üye
tarafından yürütülür. Raportör üye, havale edilecek dosyanın incelenmesini en geç iki gün içinde
tamamlar ve hazırlayacağı raporu başkana sunar.
(2) Kurulda öncelikle raportörün açıklamaları dinlenir. Kurul gerek görürse soruşturmacıları
da dinleyebilir. Görüşmelerin bitiminde oylama yapılır ve karar başkan tarafından açıklanır.
Oylama ve karar
MADDE 21 – (1) Disiplin cezası vermeye yetkili amir veya disiplin kurulu, soruşturma
raporunda önerilen cezayı kabul edip etmemekte serbesttir; gerekçelerini göstermek kaydıyla başka
bir disiplin cezası da verebilir.
(2) Disiplin kurullarında kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların
eşitliği halinde, başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
(3) Soruşturmacı disiplin kurulu üyesi ise soruşturmasını yürüttüğü dosyanın toplantılarına
katılamaz ve oy kullanamaz.
Karar süresi
MADDE 22 – (1) Disiplin cezası vermeye yetkili amirler uyarma, kınama, yükseköğretim
kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezalarına, soruşturmanın tamamlandığı
günden itibaren engeç on gün içinde karar vermek zorundadırlar.
(2) Diğer disiplin cezalarının verilmesini gerektiren hallerde, dosya derhal disiplin kuruluna
havale edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren en geç on gün içinde karar vermek
zorundadır.
Disiplin cezası verilirken dikkat edilecek hususlar
MADDE 23 – (1) Disiplin cezalarını vermeye yetkili amirler ile disiplin kurulları bu
cezalardan birini verirken, disiplin suçunu oluşturan eylemlerin ağırlığını, soruşturulan öğrencinin
daha önce bir disiplin cezası alıp almadığını, davranış, tavır ve hareketlerini, işlediği fiil ve yaptığı
hareket dolayısıyla pişmanlık duyup duymadığını dikkate alırlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uygulama ve itiraz
Cezaların bildirilmesi
MADDE 24 – (1) Disiplin soruşturması sonunda verilen disiplin cezası, soruşturma açmaya
yetkili amir tarafından;
a) Hakkında disiplin soruşturması yapılan öğrenciye,
b) Öğrenciye burs veya kredi veren kuruluşa ve yükseköğretim kurumuna,
c) Üniversiteden çıkarma cezası verildiği takdirde, yukarıdakilere ilaveten bütün
yükseköğretim kurumlarına Yükseköğretim Kuruluna, ÖSYM’ye, emniyet makamlarına ve ilgili
askerlik şubelerine bildirilir.
Disiplin cezalarının uygulanması
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MADDE 25 – (1) Disiplin cezası vermeye yetkili amir veya kurul kararlarında hangi tarihten
itibaren uygulanacağı belirtilmediği takdirde, disiplin cezaları verildikleri tarihten itibaren
uygulanırlar.
Disiplin cezalarına karşı başvuru yolları
MADDE 26 – (1) Disiplin amirleri ve kurullarınca verilen disiplin cezalarına karşı onbeş
gün içinde üniversite yönetim kuruluna itiraz edilebilir.
(2) İtiraz halinde, itiraz mercii olan üniversite yönetim kurulu, itirazı onbeş gün içinde kesin
olarak karara bağlar. İtiraz halinde, itiraz mercii olan üniversite yönetim kurulu kararı inceleyerek
verilen cezayı aynen kabul veya reddeder. Red halinde, disiplin kurulu veya yetkili disiplin amiri
red gerekçesini göz önünde bulundurarak itirazı karara bağlar.
(3) Bu Yönetmeliğe göre verilen cezalara karşı, itiraz hakkı kullanılmadan da idari yargı
yoluna başvurulabilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Tebligat ve adres bildirme
MADDE 27 – (1) Disiplin soruşturması dolayısıyla her türlü tebligat, imza karşılığı elden
teslim veya öğrencinin yükseköğretim kurumuna bildirdiği adrese yazılı olarak veya tebligata
elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye elektronik yolla
tebligat yapılır. Bu yollarla tebliğin mümkün olmadığı durumlarda tebliğ varakası ilgili
yükseköğretim kurumunda ilan edilmek suretiyle tebligat tamamlanmış sayılır.
(2) Yükseköğretim kurumuna kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu
mensubu bulundukları kurumlara kaydettirmemiş bulunan veya yanlış veya eksik adres vermiş olan
öğrenciler, yükseköğretim kurumunda mevcut adreslerine tebligatın yapılmış olması halinde,
kendilerine tebligat yapılmış sayılır.
Dosya teslimi
MADDE 28 – (1) Disiplin soruşturmasına ait dosyalar dizi pusulasıyla birlikte teslim edilir
ve alınır. Dizi pusulasının altında teslim eden ve alanın imzaları bulunur.
Yazışma şekli
MADDE 29 – (1) Kişilerle olan yazışmalarda 28 inci maddedeki tebliğ şekli saklı kalmak
üzere, diğer hususlarda 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.
(2) Evrakın elden verilmesi halinde de imzalı belge soruşturma dosyasında saklanır.
Devam eden disiplin soruşturmaları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce soruşturmasına
başlanmış ancak tamamlanmamış bulunan disiplin soruşturmalarında bu Yönetmelik hükümleri
uygulanır.
Devam eden disiplin soruşturmaları
GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-23/12/2016-29927)
(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce soruşturmasına başlanmış ancak
tamamlanmamış bulunan disiplin soruşturmalarında, bu Yönetmeliğin değiştirilen 15 inci
maddesinin ikinci fıkrasının değişiklikten önceki hükmü uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik
MADDE 30 – (1) 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.
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___________________
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 3/11/2014 tarihli ve YD İtiraz No: 2014/843
sayılı Kararı ile 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “ …Suç sayılan eylemleri
işlemek…” ibaresinin yürütülmesi durdurulmuştur. Daha sonra Danıştay Sekizinci Dairesinin
29/11/2018 tarihli ve Esas No: 2013/11920; Karar No: 2018/7538 sayılı kararı ile 8 inci
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Suç sayılan eylemleri işlemek” ifadesinin
iptaline karar verilmiştir.
2
Danıştay Sekizinci Dairesinin 30/4/2014 tarihli ve E.: 2013/11920 sayılı Kararıyla Bu
değişikliklerin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiş, Daha sonra Danıştay İdari Dava
Daireleri Kurulunun 3/11/2014 tarihli ve YD İtiraz No: 2014/843 sayılı Kararı ile bu Karara
yapılan itiraz ret edilmiştir.
3
Danıştay Sekizinci Dairesinin Esas No:2012/9483 , Karar No:2016/4594 sayılı kararı ile
Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinin iptaline karar verilmiştir.
1

1.
2.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
18/8/2012
28388
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi
Sayısı
7/11/2013
28814
23/12/2016
29927
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EK-2: BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV
YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Biruni Üniversitesine bağlı fakülte ve meslek
yüksekokullarında yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Biruni Üniversitesine bağlı fakülte ve meslek
yüksekokullarında yürütülen eğitimöğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO): Her bir dersten elde edilen başarı notu katsayısının
AKTS kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun toplam AKTS kredisine bölünmesi yolu ile
bulunacak değeri,
b) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında aldıkları
ve başarılı oldukları ders kredilerinin ve notlarının bir yükseköğretim kurumundan diğerine
transferini sağlayan iş yüküne dayalı sistemi,
c) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte ve meslek yüksekokulunu,
ç) HBP: Harf başarı puanını,
d) İlgili kurul: Üniversiteye bağlı fakültelerde, fakülte kurulunu ve meslek yüksekokullarında
meslek yüksekokulu kurulunu,
e) Mütevelli Heyeti: Biruni Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
f) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
g) Rektör: Biruni Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Senato: Biruni Üniversitesi Senatosunu,
h) Üniversite: Biruni Üniversitesini,
ı) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt ve Kabul Esasları
Kontenjanlar
MADDE 5 – (1) Üniversiteye kabul edilecek burslu ve burssuz öğrenci sayısı her yıl
Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile
belirlenir. Öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte ve meslek yüksekokullarında öğrenci kabulü
ÖSYM tarafından düzenlenen sınav sonuçlarına ve YÖK tarafından belirlenen esaslara göre
yapılır. Kesin kayıt
MADDE 7 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci adayları, YÖK ve
Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre ilan edilen süreler içinde,
ÖSYM ve Üniversite tarafından belirlenip duyurulan belgeler ile Öğrenci İşleri
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Direktörlüğüne bizzat başvururlar. Kendisinin başvurması mümkün olmayan durumdaki
öğrenci adayları, vekâletname ile kayıt yaptırabilirler.
(2) Eksik veya yeterli olmayan belgelerle kayıt yapılmaz. İstenen belgelerin aslı veya Öğrenci
İşleri Direktörlüğü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumunda adayın evrak
beyanına dayanılarak işlem yapılır. Yalan beyan veya sahte belge durumunda, 18/8/2012
tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci
Disiplin Yönetmeliği hükümlerince öğrencinin kaydı silinir. Belirlenen tarihler arasında kesin
kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.
Yabancı uyruklu öğrenci
MADDE 8 – (1) Üniversiteye yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin esaslar, Senatonun
belirlemiş olduğu Biruni Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru,
Kabul ve Kayıt Yönergesi çerçevesi kapsamında yürütülür.
Özel öğrenciler
MADDE 9 – (1) Özel öğrenciler, yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna
kayıtlı olup, Üniversitenin bazı derslerini almalarına izin verilen öğrencilerdir. Özel
öğrenciler, Üniversite öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
(2) Özel öğrenci olmak amacı ile Üniversiteye başvuranlar, başka bir üniversitenin kayıtlı
öğrencisi olduklarını kanıtlamak zorundadır ve kayıtlı olduğu üniversitenin ders alması için
öğrenciye izin vermiş olması gerekir.
(3) Özel öğrencilerin herhangi bir yarıyıl için başvuruları, ilgili bölümün görüşü alınarak ilgili
yönetim kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır.
(4) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, kayıtlı oldukları dersleri ve varsa
aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Özel öğrencilerin Mütevelli Heyeti tarafından
belirlenen öğretim ücretini ödemeleri gerekir.
(5) Öğrencinin özel öğrencilikte ve değişim programında geçirdiği süre, öğretim süresine
dâhildir.
(6) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin öğretim dili yabancı
dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu
belgelemeleri gerekir. İlgili belgelerin geçerliliği Senatoca değerlendirilir.
(7) Özel öğrenci kabulü, YÖK’ün konuya ilişkin kararı doğrultusunda yapılır.
Yatay geçiş yolu ile kayıt
MADDE 10 – (1) Kurum içi ya da kurumlar arası yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve
27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi
Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre
yapılır.
Dikey geçiş yolu ile kayıt
MADDE 11 – (1) Üniversite içinden ya da diğer yükseköğretim kurumlarından yapılacak
dikey geçişler,19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek
Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine
Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre yapılır.
Çift anadal ve yan dal programlarına kayıt
MADDE 12 – (1) Çift anadal ve yan dal programlarında, Yükseköğretim Kurumlarında
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile
Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve
Senato kararlarına göre yapılır.
Kimlik kartı
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MADDE 13 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye fotoğraflı bir kimlik kartı verilir.
Mezun olan ve ilişik kesen öğrenciler öğrenci kimlik kartlarını Öğrenci İşleri Direktörlüğüne
teslim etmek zorundadırlar.
Tebligat ve adres bildirme
MADDE 14 – (1) Öğrenciler; öğrenim süreleri boyunca öğretim, ders ve sınav programlarına,
başarı durumu çizelgelerine ve diğer hususlara ilişkin olarak Üniversite tarafından yapılan
yazılı duyuruları izlemekle yükümlüdürler. Öğrenciler iletişim adreslerinde meydana gelen
değişiklikleri en geç bir hafta içerisinde Öğrenci İşleri Direktörlüğüne yazılı olarak bildirmek
zorundadırlar. Bu şekilde değişiklik bildiriminde bulunmamış, yanlış veya eksik adres vermiş
olan öğrenciler dosyalarında mevcut en son adreslerine, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı
Tebligat Kanununun 35 inci maddesine göre kendilerine tebliğ edilmiş sayılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretim
Öğretim dili
MADDE 15 – (1) Yabancı dil zorunluluğu olduğu belirtilen programların dışında,
Üniversitede öğretim dili Türkçedir. Senatonun önerisi, Mütevelli Heyetin kararı ve YÖK
onayı ile Üniversitenin bazı diploma programlarında kısmen veya tamamen yabancı dille
eğitim-öğretim yapılmasına karar verilebilir. Hangi programların yabancı dille yapılabileceği
ÖSYM kılavuzunda belirtilir.
(2) Eğitim-öğretim dili Türkçe olan programlarda yabancı dille ya da eğitim-öğretim dili
yabancı dil olan programlarda Türkçe ders açılmasına 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille
Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Senatoda
karar verilir.
Yabancı dil seviye tespit sınavı ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı
MADDE 16 – (1) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan diploma programlarına kayıt yaptıran
öğrenciler, kayıt yaptırdıkları diploma programının öğretim diline ilişkin yabancı dil seviye
tespit sınavına tabi tutulurlar.
(2) Yabancı dil seviye tespit sınavının sonucuna göre; yabancı dil seviyesi yeterli bulunanlar
ile sınavdan muaf tutulanlar, doğrudan birinci sınıfa başlar. Yabancı dil seviye tespit sınavına
katılmayan veya bu sınavın sonucuna göre yabancı dil düzeyi yeterli bulunmayanlar zorunlu
yabancı dil hazırlık sınıfına devam eder.
(3) Yabancı dil seviye tespit sınavından muaf olma şartları, sınavın niteliği ve uygulanma
şekli, başarı ölçütleri ile yabancı dil öğretimine ilişkin diğer konular Yükseköğretim
Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak
Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Senato tarafından belirlenir.
Akademik yıl
MADDE 17 – (1) Akademik yıl, her biri en az yetmiş iş günü olan güz ve bahar yarıyıllarından
oluşur. Senato kararıyla yarıyıl süreleri uzatılabilir. Yarıyıl sonu sınav günleri bu sürelere dâhil
değildir.
(2) Akademik yıl kapsamında yaz öğretimi açılabilir ve öğrenciler bu öğretim süresinde de
ders alabilirler. Yaz öğretimi, Senato kararlarına göre düzenlenir.
Akademik takvim
MADDE 18 – (1) Akademik takvim, akademik yıla ilişkin kayıt, ders, sınav ve benzeri
faaliyetleri kapsar ve akademik birimlerin görüşleri alınmak suretiyle Rektörlük tarafından
hazırlanır ve Senatonun onayıyla uygulamaya konur.
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Eğitim-öğretim planı
MADDE 19 – (1) Eğitim-öğretim programı, ilgili bölüm tarafından düzenlenir ve ilgili fakülte
veya meslek yüksekokul kurulu kararından sonra Senato onayı ile kesinleşir.
(2) Öğretim programlarında haftalık dersler, ders saatleri, uygulama/laboratuvar saatleri ile
AKTS kredileri belirtilir.
(3) Ön lisans ve lisans programlarında uygun görülen dersler, Senato kararıyla, uzaktan
öğretim yöntemiyle verilebilir.
Akademik kayıt süresi
MADDE 20 – (1) Her öğrenci kayıtlı bulunduğu akademik programa akademik takvimde
belirtilen süre içerisinde Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde mali
yükümlülüklerini yerine getirerek kaydını yaptırır. Belirlenen süre içinde geçerli mazereti
olmadan kayıt yaptırmayan öğrenciler geç kayıt ücreti öderler. Geç kayıt ücreti her yıl
Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Mazeretleri nedeniyle kayıt yaptırmayan öğrencilerin
başvuruları üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından mazeretleri geçerli görülenlerin
kayıtları yapılır. Kayıt işlemlerini tamamlamayan öğrenci öğrencilik haklarından
yararlanamaz.
Akademik danışmanlık
MADDE 21 – (1) Üniversitede öğrenim gören her öğrenci için bir öğretim elemanı, ilgili
yönetim kurulu tarafından akademik danışman olarak atanır.
(2) Akademik danışman, öğrencinin akademik durumunu öğrenimi süresince izler, ilgili
mevzuat ve esaslar hakkında öğrenciyi bilgilendirir, haftalık ders programının düzenlenmesi
ve diğer akademik konularda öğrenciye rehberlik eder. Öğrencilerin, ders seçme, ders eklemebırakma, dersten çekilme işlemleri danışman onayı ile yapılır.
Derslerin kredi değerleri ve eğitim-öğretim planları
MADDE 22 – (1) Bir dersin kredisi, öğrencilerin, o ders için belirlenmiş olan öğrenme
kazanımları için gerekli çalışma yükünü ifade eder. Öğrencinin her tür eğitim- öğretim
faaliyeti kredilendirilerek derslerin AKTS değerleri belirlenir.
(2) Üniversitede ders yükü, başarı değerlendirmesi ve benzeri hesaplamalarda derslerin
AKTS’si kullanılır.
(3) Öğrenim süresi boyunca izlenecek ders planı ve derslerin yarıyıllara göre dağılımı, ilgili
bölüm/program başkanlığınca düzenlenir, ilgili yönetim kurullarının kararı ve Senatonun
onayı ile kesinleşir.
(4) Eğitim-öğretim planlarında ilgili diploma programından mezun olmak için gerekli toplam
AKTS kredisi yükü ile öngörülen zorunlu ve seçmeli dersler, bu derslerin haftalık, teorik,
uygulama ve laboratuvar saatleri ve kredileri ile varsa ön koşulları belirtilir. Ders ve
uygulamaların toplam AKTS’si, her bir yarıyıl için 30 veya her bir yıl için 60 olacak şekilde
belirlenir.
(5) Eğitim-öğretim planlarında ve derslerde yapılacak değişiklikler, öğrencilerin bu
değişiklikten nasıl etkilenecekleri de göz önünde bulundurularak, akademik takvimde
belirtilen tarihlerde, ilgili yönetim kurullarının önerisi üzerine Senato kararıyla yapılır.
Değişikliklerden etkilenen öğrencilerin yeni eğitim-öğretim planına denklik ve intibaklarının
ne şekilde yapılacağı ilgili yönetim kurulu kararında belirtilir. Değişiklikler Senato kararını
takip eden ilk yarıyılın başından itibaren uygulamaya alınır.
(6) Dersler, zorunlu ve seçmeli dersler olmak üzere iki grupta toplanır. Eğitim-öğretim
planlarında Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerinin bulunması
zorunludur.
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(7) Seçmeli dersler, ilgili kurullar tarafından bölümlerin ve programların özelliği göz önünde
tutularak belirlenir. Senato, seçmeli dersleri niteliklerine göre Üniversite seçmeli, alan
seçmeli, bölüm seçmeli dersler olarak gruplandırabilir. Bir bölümün/programın aynı isimli ve
aynı kodlu seçmeli dersi yalnız bir seçmeli ders kümesinde yer alır. Öğrenciler seçmeli
derslerini belirleyerek kayıt yaptırabilir.
a) Üniversite seçmeli kümesindeki dersler, ilgili bölümün/programın yer aldığı fakülte
dışındaki derslerden oluşur.
b) Alan seçmeli kümesindeki dersler, bölümle/programla ilgili olabileceği gibi, başka
bölümlerin/programların öğretim programlarında yer alan dersleri de içerebilir.
c) Bölüm seçmeli ders kümesi, bir bölümün/programın açtığı derslerden oluşur. Eğitimöğretim ücreti ve burslar
MADDE 23 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücrete tabidir. Yıllık eğitim-öğretim ücretleri
ve ödeme esasları, her yıl Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenerek ilan edilir.
(2) Öğrenciler, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen esaslara göre eğitim-öğretim ücretini
her yıl ödemekle yükümlüdür. Eğitim-öğretim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrenciler
öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
(3) Yıllık eğitim-öğretim ücreti, yaz eğitim-öğretim programı ücretini kapsamaz. Yaz
öğretiminde açılacak derslerin ücreti Mütevelli Heyeti tarafından, dersin AKTS’si göz önünde
tutularak belirlenir. Bu ücret, belirlenmiş süre içinde ödenir.
(4) Normal sürelerde mezun olamayan öğrenciler kayıt olacakları derslere ilişkin eğitimöğretim ücretini derslerin AKTS kredisi göz önünde tutularak ödemek zorundadırlar.
(5) Üniversitede sağlanan bursların kapsamı, devam koşulları ve dağıtımı gibi konularda,
Üniversitenin yetkili organlarınca alınan kararlar uygulanır.
Ders kayıtları ve ders yükü
MADDE 24 – (1) Üniversiteye karşı mali yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler,
danışmanlarının yardımı ve onayı ile güz ve bahar yarıyıllarının başında, akademik takvimde
ilan edilen tarihler arasında ders kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde mali yükümlülüklerini
yerine getirmeyen ve ders kaydı yapmayanlar, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
Mazeretleri Rektörlük tarafından kabul edilen öğrenciler, derslerin başlamasını takip eden ilk
iki hafta içinde gecikmeli olarak mali yükümlülüklerini yerine getirip ders kayıtlarını
yaptırabilirler.
(2) Ön koşullu dersler, derslerin verildiği birimlerin ilgili yönetim kurullarının kararı ve
Senatonun onayı ile belirlenir. Ön koşullu olarak kabul edilen derslerde, bir ön koşullu derse
kayıt olabilmek için bu derse ön koşul olarak belirlenmiş derslerin alınmış ve başarılmış
olması gerekir.
(3) Öğrenciler ilgili diploma programının eğitim-öğretim planlarında belirtilen zorunlu dersler
ile eğitim-öğretim planlarında gösterilen türde ve sayıda seçmeli derse, ilgili yarıyıllarda kayıt
olmakla yükümlüdürler.
(4) Öğrencilerin, daha önce başarısız oldukları dersleri, bu derslerin yeniden açıldığı ilk
yarıyılda öncelikli olarak tekrarlamaları gerekir. Tekrarlanacak dersler, seçmeli ise veya
sonradan eğitim-öğretim planlarından çıkartılmış ise öğrenciler bu derslerin yerine ilgili
yönetim kurulu tarafından onaylanan eşdeğer dersleri alırlar. Bu durumda; eşdeğer dersin
kredisinin, tekrarlanması gereken dersin kredisine eşit veya daha fazla olması gerekir.
Öğrenciler, tekrarlamak zorunda oldukları derslere kayıt yaptırdıktan sonra, ön koşullarını ve
varsa eğitim-öğretim planlarında belirtilen diğer koşulları sağlamış olmak şartıyla, önceki
yarıyıllardan hiç almadıkları derslere kayıt yaptırmak zorundadırlar.
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(5) Önceki yarıyıl/yıl derslerinden FD alarak devamsızlıktan başarısız olan öğrenciler,
öncelikle FD aldıkları derslere kayıt yaptırıp varsa çakışan dersi alamazlar.
(6) Ders yükü, bir öğrencinin herhangi bir yarıyılda kayıt yaptırdığı derslerin kredilerinin
toplamıdır.
(7) AGNO’su en az 3,00 olan tüm derslerden başarılı olan bir öğrencinin, 30 AKTS kredisi
olan normal ders yükü, danışmanın onayı ile iki ders daha artırılabilir.
(8) Ders tekrarı durumunda olan bir öğrencinin ders yükü, tekrar ettiği derslerine öncelikle
kayıtlanmak ve üst sınıftan ders almamak koşulu ile bir yarıyılda en fazla 45 AKTS kredisi
kadardır.
(9) (Değişik: RG-25/8/2019 - 30869) Yatay geçiş yapan bir öğrencinin ders yükü, ilgili
fakülte/meslek yüksekokulu yönetim kurulunun kararı doğrultusunda bir yarıyılda en fazla 45
AKTS kredisi kadar olabilir.
(10) Öğrencinin çift anadal veya yandal programına kayıtlı olması halinde bir yarıyılda
alabileceği azami kredi 45 AKTS’yi geçemez.
Ders ekleme-bırakma
MADDE 25 – (1) Öğrenciler, güz ve bahar yarıyıllarında derslerin başladığı tarihten itibaren
ikinci haftanın sonuna kadar, Senato tarafından belirlenen ders yükü kuralları çerçevesinde,
kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilir, yenilerini ekleyebilir veya aldıkları dersleri
bırakabilir.
Devam
MADDE 26 – (1) Öğrenciler, ilk kez aldıkları veya daha önce alıp devamsızlıktan kaldıkları
için tekrarlayacakları teorik derslerin en az %70’ine ve varsa teorik ders dışındaki her türlü
uygulama çalışmasının en az %80’ine devam etmek zorundadır.
(2) Önceki yarıyıllarda alınmış ve devam koşulu sağlanmış olan teorik dersler tekrar edileceği
zaman yeniden devam şartı aranmaz. AGNO hesaplamasında, tekrar edilen dersten alınan en
son harf notu geçerlidir.
(3) Öğrencilerin derse devam durumu, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve her hafta
öğrenci bilgi sistemi üzerinden ilan edilir. Bir dersin devam yükümlülüğünü yerine
getirmeyen, devamsızlıktan kalan öğrenci ilgili dersten devamsız sayılır ve o dersin sınavlarına
alınmaz.
(4) Mazereti veya sağlık sorunu nedeni ile devamsızlık yapılması durumunda raporları
fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca uygun görülmesi halinde geçerli kabul edilir.
Öğrencinin raporlu ve diğer devamsızlık günlerinin toplamı, yıllık/dönemlik toplam ders
saatinin yarısını aşması durumunda devamsızlıktan kalmış sayılır. Öğrenciler, rapor süresince
derslere devam edemezler ve sınavlara giremezler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Notlar ve Başarı Değerlendirilmesi
Sınavlar
MADDE 27 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yılsonu sınavı, not yükseltme sınavı, bütünleme
sınavı, mazeret sınavı ve tek ders sınavından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı
hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. İlgili birimce sınav tarihleri sınavlardan en
az iki hafta önce ilân edilir. Sınavlara girmeyen bir öğrenci sınav hakkını kullanmış ve
girmediği sınavlardan başarısız sayılır. Gerekli hallerde ilgili yönetim kurulu kararı ve
Rektörlük onayı ile cumartesi ve pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir.
(2) Niteliği gereği sınav gerektirmeyen dersler, ilgili yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato
tarafından belirlenir. Bu tür derslere ilişkin başarı notları, öğrencilerin yarıyıl/yıl içi
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çalışmaları göz önünde tutularak verilir. Bu derslerin dışındaki tüm dersler için en az bir ara
sınav, bir yarıyıl/yılsonu sınavı, bir de bütünleme sınavı yapılır.
(3) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Ara sınav: Her bir dersten, en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav sonuçları yarıyıl/yılsonu
sınavından önce ilân edilir.
b) Yarıyıl/yılsonu sınavı: Bir dersin yarıyıl/yılsonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl veya
yılsonunda yapılır. Ders kaydı yaptırarak devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler,
yarıyıl/yılsonu sınavına girerler.
c) Bütünleme sınavı: Yarıyıl/yılsonunda başarısız olunan dersler için yapılan sınavdır. Ayrıca
yarıyıl/yılsonunda başarı notu DD, DC olan öğrencilerin de not yükseltmek amacı ile
akademik takvimde ilan edilen sürede Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yapması
gerekir. Başarı notu hesabında son sınavda alınan not geçerlidir.
ç) Mazeret sınavı: Mazeret sınavı, ara sınav yerine yapılan sınavdır. Haklı ve geçerli
mazeretleri nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin bitimini izleyen en
geç beş iş günü içinde durumlarını yazılı olarak ilgili dekanlığa/yüksekokul müdürlüğüne
bildirmek zorundadırlar. Durumları dekanlık/yüksekokul müdürlüğü tarafından uygun
görülmesi durumunda katılamadıkları her sınav için mazeret sınav hakkı verilir. Mazeretleri
uygun görülmeyen öğrenciler o sınavdan başarısız sayılırlar. Yarıyıl/yılsonu ve bütünleme
sınavına girme hakkı elde ettiği halde sınava girmeyen öğrenci için mazeret sınavı
düzenlenmez ve bu sınavlar için rapor kabul edilmez. Raporlu olunan süre içinde sınavlara
girilmez.
d) Tek ders sınavı: Mezuniyet aşamasında olan bütünleme sınavları sonucunda başarısızlıktan
kaldığı tek bir ders için yapılan sınavdır. Bu sınavda alınan not ders başarı notu yerine geçer.
Tek ders sınavında başarısız olan öğrencilere takip eden yarıyılın bütünleme sınavlarının
sonrasındaki bir ay içinde tekrar tek ders sınav hakkı verilir. Bir öğrenci bir dönemde sadece
bir defa tek ders sınavına girebilir. Yarıyıl/yılsonu sınavı uygulanmayan laboratuvar,
uygulama, klinik uygulama, atölye, proje ve bitirme projeleri gibi dersler için tek ders sınavı
yapılmaz. Daha önce alınmamış bir ders veya devamsızlıktan kalınan bir ders için tek ders
sınavına girilemez. Tek ders sınavı ile mezuniyet için gerekli AGNO’yu sağlayan öğrenciler
izleyen yarıyıl/yılda birden fazla derse kayıt yaptırırlar. Tek ders sınav hakkı tanınan
öğrencinin sınava girememesi durumunda, mazereti kabul edilmez.
Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz
MADDE 28 – (1) Öğrenciler, ilan edilen yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınav sonuçlarının
ilanından itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne
dilekçe ile başvurarak itiraz edebilirler.
(2) Notlarla ilgili herhangi bir maddi hatadan kaynaklanan düzeltme talepleri öncelikle dersin
sorumlu öğretim elemanı tarafından incelenir ve karara bağlanır. İtirazın devamı halinde ilgili
birim tarafından oluşturulan komisyon itirazı inceler. Sınav sonucunda düzeltme var ise sınav
sonucu yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
Ders notları ve başarı durumu
MADDE 29 – (1) Bir dersin başarı notunun hesaplanabilmesi için final/bütünleme sınavından
yüz üzerinden en az 40 puan alınması zorunludur. Final ve bütünleme sınavından 40 puan
altında alınması durumunda başarı notu hesaplanmaz ve öğrencinin harf başarı notu FF olarak
sonuçlanır.
(2) Ders başarı notunun hesaplanmasında ara sınav ve yarıyıl/yılsonu sınavı sonuçlarının
katkısı %40’tan az, %60’tan fazla olamaz.
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(3) Her dersin ölçme, değerlendirme yöntemi ve ders planı kapsamındaki çalışmaların ders
başarısının ölçümünde ne oranda etkili olduğu, ders izlencesinde belirtilir ve dersin öğretim
elemanı tarafından akademik yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.
(4) Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı
tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur:
a) Harf Notları:
Harf Notu
Katkı Sayısı
Puan
AA
4,00
90-100
BA
3,50
85-89
BB
3,00
75-84
CB
2,50
70-74
CC
2,00
60-69
DC
1,50
55-59
DD
1,00
50-54
FF
0,00
0-49
FD
0,00
FG
0,00
b) Harf notlarının ve diğer işaretlerin anlamları;
1) FD notu; derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine
getirmediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. Bu not, not ortalaması
hesabında FF işlemi görür. FD alınan dersin açıldığı ilk yarıyılda alınması ve devam edilmesi
zorunludur.
2) FG notu; sınava girmedi (Başarısız).
3) KM işareti; eğitim-öğretim planından kaldırılan dersleri daha önce alıp başarısız olan
öğrenciler için muafiyet durumunda verilir.
4) ÖD işareti; öğrenci değişim programı sırasında alınan dersi gösterir. 5) ERA işareti;
Erasmus programı sırasında alınan dersi gösterir.
6) R işareti; tekrar alınan dersi gösterir.
7) Bir dersten FF alan öğrenci o dersten başarısız olmuş sayılır.
Ders muafiyeti
MADDE 30 – (1) ÖSYM sınavına girerek Üniversitenin bir bölümüne/programına
yerleştirilmiş olan, herhangi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı, mezun veya herhangi bir
nedenle ayrılmış olan öğrenciler ders muafiyet talebinde bulunması halinde, eskiden okumuş
olduğu derslerin hangilerinden muaf sayılabileceği bölüm veya program tarafından Biruni
Üniversitesi Muafiyet ve İntibak Yönergesine göre değerlendirilerek fakülte/yüksekokul
yönetim kurulunca karara bağlanır ve öğrencinin muafiyeti işlenir. Ancak kayıt olduğu
programında her yıl kayıt yenilemek şartı ile lisans öğrencileri en az 6 yarıyıl, ön lisans
öğrencileri en az 2 yarıyıl öğrenim görmek zorundadır.
(2) Bu dersler başarı durum belgesindeki açıklama kısmında T işareti ile gösterilir ve
ortalamaya katılır.
(3) Ders muafiyet talebinde bulunan öğrenci fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca muaf
edilen derslerden kendi isteği ile muafiyetinin iptali yapılamaz.
Mezuniyet
MADDE 31 – (1) Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için ilgili
programın tüm derslerini ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamış olması ve ağırlıklı
genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.
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(2) Başarısız dersi bulunmamakla beraber mezuniyet için gerekli 2.00 AGNO’sunu
sağlayamayan öğrencilere ilgili yönetim kurulu kararı ile bütünleme sınavlarını takip eden bir
ay içinde daha önce almış oldukları derslerden kendi seçtikleri sadece bir ders için not
yükseltme sınavı açılır. Not yükseltme sınavı sonucunda AGNO’sunu 2.00 yapamayan
öğrenci takip eden dönemde ders tekrarı yapmak zorundadır.
(3) Zorunlu stajını tamamlamamış öğrenciler, stajları tamamlanıncaya kadar mezun olamaz ve
her kayıt dönemi için kayıtlarını yenilemek zorundadır.
(4) Disiplin cezası almamış olmak kaydıyla mezuniyet ağırlıklı genel not ortalaması 3.00-3.49
arasında olan öğrencilere onur, 3.50 ve üzerinde olan öğrencilere ise yüksek onur belgesi
verilir.
Diploma
MADDE 32 – (1) Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm
gereklerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve AGNO’su 2.00 veya
daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.
(2) Diplomalarda yer alacak unvanlar Senato kararıyla belirlenir. Lisans diplomalarında dekan
ve Rektörün, ön lisans diplomalarında meslek yüksekokulu müdürü ve Rektörün imzası
bulunur.
(3) Lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler, hazırlık hariç ilgili programın ilk dört
yarıyılının tüm derslerini ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamış olmaları ve ağırlıklı
genel not ortalamalarının en az 2.00 olması halinde, talep ettikleri takdirde, ilgili yönetim
kurulu kararı ile YÖK tarafından belirlenen esaslara göre, ön lisans diploması alabilirler.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Disiplin
MADDE 33 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemlerinde, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci
Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(2) Herhangi bir sebeple yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, bu
süre içerisinde eğitimöğretime ve sosyal faaliyetlere katılamaz ve Üniversitenin tesislerine
giremezler.
Kayıt dondurma
MADDE 34 – (1) Öğrenciler belgelemek koşuluyla; sağlık, askerlik, ailevi, yurt dışında
öğrenim görme gibi nedenlerle, bağlı bulundukları birimlere kayıt dondurma için başvuru
yapabilir. İlgili yönetim kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin kaydı dondurulabilir.
Kayıt dondurulan süreler öğrenim sürelerine katılmaz ve bu süreler arasında öğrenci izinli
sayılır.
(2) Derslerin başlama tarihini takip eden dördüncü haftanın son iş gününden sonra yapılan
kayıt dondurma talepleri değerlendirmeye alınmaz.
(3) Bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere, toplamda normal öğrenim süresinin en çok yarısı
kadar kayıt dondurulabilir. Askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet hallerinde ise kayıt dondurma
süresi, bu hallerin süresi kadardır.
(4) Kayıt dondurma başvurusu onaylanan ve mali yükümlülüklerini yerine getiren
öğrencilerin, ilgili yarıyılda aldıkları dersler dönem kayıtlarından düşürülür.
(5) Kayıt donduran öğrenciler, izin süresince Üniversitenin sağladığı imkânlardan ve
öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
(6) Öğrenciler, izinlerinin bitimini izleyen yarıyılda, eğitim-öğretim ücretlerini ödeyerek ve
ders kayıtlarını yaparak öğrenimlerine devam ederler. İzin bitiş tarihinden önce Üniversiteye
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dönmek isteyen öğrencilerin, bağlı bulundukları fakültelere dilekçeyle başvuru yapmaları
gerekmektedir.
(7) Kayıt dondurulan yarıyıllara ait eğitim-öğretim ücretinin yarısı ödenir.
İlişik kesme
MADDE 35 – (1) Merkezi yerleştirme ile yapılan kayıtlar, kayıt sayılarının ÖSYM’ye
bildirim tarihinden sonra kaydının silinmesini talep etmesi durumunda eğitim-öğretim
ücretinin tamamını ödemek şartı ile kayıt sildirme işlemini gerçekleştirebilir.
(2) Mevcut öğrenci; kaydının silinmesini talep etmesi durumunda akademik yıl başladıktan
sonra eğitim-öğretim ücretinin tamamını ödemek şartı ile kayıt sildirme işlemini
gerçekleştirebilir.
(3) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olan
öğrencinin kaydı silinir.
(4) Dört yıl üst üstte öğrenim ücretini ödemeyen ya da ders kaydını yenilemeyen öğrencinin
YÖK kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri,
YÖK, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 37 – (1) 12/10/2016 tarihli ve 29855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Biruni
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Biruni Üniversitesi Rektörü yürütür.
1
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
20/9/2018
30541
Mükerrer Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı
Gazetelerin
Tarihi
Sayısı
25/08/2019
30869
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Resmî

EK-3: 25.12.2018 TARİHLİ, 32 NOLU SENATO KARAR EKİ, T.C. BiRUNİ
ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ
T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ
Amaç
Madde 1- Bu yönergenin amacı, Biruni Üniversitesi’nde kayıtlı öğrencilerin sınavlarda
uyması gereken kuralları, öğretim elemanlarının /sınav salon gözetmen(ler)inin sınavların
uygulanması ile ilgili sorumluluklarına ilişkin esasları ve sınav süreçleri ile ilgili genel
kuralları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu yönerge, Biruni Üniversitesi’ne kayıtlı tüm öğrenciler ile sınav sürecinin
yürütülmesinden sorumlu öğretim elemanlarını /sınav salon gözetmen(ler)ini kapsar.
Dayanak Madde 3- Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14 üncü maddesi ile
44 üncü maddesi ve 20.09.2018 tarihli 30541 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren Biruni Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 27 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu yönergede geçen;
a) Birim: Biruni Üniversitesine bağlı fakülte ve meslek yüksekokulunu,
b) Dekan: Biruni Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanlarını,
c) Fakülte: Biruni Üniversitesine bağlı fakülteleri,
ç) İlgili yönetim kurulu: Biruni Üniversitesine bağlı fakülte ve meslek yüksekokulu yönetim
kurulunu,
d) Meslek Yüksekokulu: Biruni Üniversitesine bağlı meslek yüksekokulunu,
e) Müdür: Meslek yüksekokulu müdürünü,
f) Rektör: Biruni Üniversitesi Rektörünü,
g) Senato: Biruni Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Üniversite: Biruni Üniversitesini,
h) Biruni Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini, ifade
eder.
Sınavlar
MADDE 5 - (1) Sınavlar; ara sınavı, yarıyıl /yıl sonu sınavı, tek ders sınavı, ek sınav, mazeret
sınavı ve muafiyet sınavlarından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü
ve /veya uygulamalı olarak çeşitli türlerde yapılabilir. Sınavların türleri, ilgili öğretim elemanı
tarafından dönem başında duyurulur.
(2) Her yarıyıl /yıl açılan ders için en az bir ara sınav ve bir yarıyıl/yıl sonu sınavı yapılır.
Öğretim elemanları ara sınavlara ek olarak; ders saatinin bir bölümünü ayırarak haberli küçük
sınavlar ile sayı ve zamanını önceden duyurmadıkları kısa süreli sınavları da yapabilirler.
(3) Dersin sorumlu öğretim elemanı ders kapsamında yapılan; proje, ödev, kısa süreli sınav ve
benzeri çalışmaları ara sınav yerine sayabilir.
(4) Bir öğretim programında aynı yarıyıl /yıl içerisinde yer alan derslerden, alttan alınan
derslerin sınavları hariç olmak üzere, aynı gün en çok iki sınav yapılabilir. Sınavlardan
bazıları, Yönetmeliğin 27 inci maddesinde belirtildiği şekilde cumartesi ve pazar günleri de
yapılabilir.
Sınavlarda Mazeret Hali
MADDE 6 - (1) Haklı ve geçerli nedenlerle ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerini
mazeretlerinin bitimini izleyen en geç beş iş günü içinde ilgili birime yazılı olarak bildirirler.
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Mazeretleri uygun görülmeyen öğrenciler o sınava giremezler ve sıfır (0) not almış sayılırlar.
Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler, ara sınav hakkını ilgili birim tarafından
akademik takvime uygun olarak belirlenmiş olan mazeret sınav döneminde kullanırlar. Yarıyıl
/yılsonu ve bütünleme sınavına girme hakkı elde ettiği halde sınava girmeyen öğrenci için
mazeret sınavı düzenlenmez.
(2) Rektörün onayı ile Türkiye’yi veya üniversiteyi ulusal ve /veya uluslararası folklorik,
sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda temsil eden etkinliklere katılan öğrenciler
mazeret sınavlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde girer. Mazeret
sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.
Sınav Sorularının Çoğaltılması
Madde 7- (1) Sorular, soru kâğıdının basıldığı yerlere e-mail ile gönderilmez.
(2) Kurul sistemi uygulanan programlarda sınav soruları koordinatörlere, sadece taşınabilir
bellek ile elden teslim edilir. Soru kâğıdı sınıf koordinatörü tarafından düzenlenerek güvenli
ortamda bastırılır.
(3) Ders geçme sistemi uygulanan programlarda sınav kâğıdı ilgili kişi tarafından güvenli bir
şekilde bastırılır.
(4) Koordinatör ya da dersin sorumlu öğretim elemanı, sınav evrakını zarf içerisinde sınav
salonu görevlisine, gözetmen(lere) teslim eder.
Dersin Sorumlu Öğretim Elemanının Sınavda ve Sonrasında Sorumlulukları
MADDE 8 - (1) Sınavların hiç bir şaibeye meydan verilmeden yapılması için fakültelerde
dekan /bölüm başkanları ve meslek yüksekokulunda müdür /program başkanları tarafından her
türlü tedbir (fiziki imkân, teknik ihtiyaçlar, gözetmen, yedek gözetmen, tebligat işlemleri vb.)
alınır.
(2) Bir dersin sınavının; sorularının hazırlanması, çoğaltılması, sınavın yönetimi o dersi
vermekle görevli öğretim elemanın sorumluluğundadır. Sorumlu öğretim elemanının sınav
günü Üniversitede bulunamaması halinde, sınavı kimin yapacağına ilgili dekanlık /müdürlük
karar verir.
(3) Sınav birden fazla salonda yapılacaksa, sınava girecek öğrencilerin hangi salonlarda
sınava girecekleri dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından önceden belirlenerek sınav
salonlarının kapısına asılır.
(4) Sınav gözetmenleri arasında, sınav düzenini bozmayacak biçimdeki görev değişimi, ilgili
Dekanlığın /Müdürlüğün bilgisi ve onayı ile yapılabilir.
(5) Gözetmenler sınavdan en az 10 dakika önce sınav salonunda bulunurlar ve zorunlu bir hal
olmadıkça sınav salonundan ayrılamazlar. Sınav süresince herhangi bir olumsuzluk yaşanması
durumunda öncelikli olarak olumsuzluğun giderilmesi için çalışırlar, daha sonra ilgili birime
bildirimde bulunurlar.
(6) Sınava en fazla 15 dakika gecikme ile gelen öğrenciler sınava alınır. Ancak bu öğrencilere
ek süre verilmez. Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika öğrencilerin dışarıya çıkmasına izin
verilmez.
(7) Yoklama listesinde yer almayan öğrenci sınava alınmaz.
(8) Öğrenciler sınavlara, sınav programında belirtilen zaman ve yerde, öğrenci kimliği veya
kimlik yoksa sınav başlamadan önce öğrenci işlerinden temin edeceği öğrenci kimliği muadili
belge ile girmek zorundadırlar. Aksi takdirde sınava girilemez.
(9) Diğer öğrencileri rahatsız etmeyecek şekilde tüketilmesi ve çöp bırakılmaması koşuluyla
öğrencilerin sınav salonuna su ve şeker getirmelerine izin verilebilir.
(10) Sınava akıllı saat vb. elektronik cihazlar ile girilmesi yasaktır.
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(11) Cep telefonları sınav süresince kapalı konumda olmalıdır. Kapalı konumda dahi olsa cep
telefonlarının sıranın üstünde bulunması yasaktır. Cep telefonunun sınav esnasında her hangi
bir şekilde kullanılması durumunda, öğrenci hakkında tutanak tutulur ve kopya muamelesi
uygulanır. Görevliler gerekli gördükleri durumlarda cep telefonlarını toplayabilirler.
(12) Sınav esnasında sıraların üstünde mont, palto, hırka, çanta, cüzdan, kalem kutusu, ders
notu, vb. hiçbir eşya bulundurulmaz. Bu eşyalar sınav başlamadan önce, öğrencinin sınav
sırasında ulaşamayacağı pencere kenarlarına veya askılık vb. yerlere gözetim altına alınır.
(13) Sınav salonunda öğrenciler, mümkün olduğu kadar aralıklı ve düzenli bir biçimde
oturtulur.
(14) Görevliler gerekli durumlarda öğrencilerin oturdukları sıraları değiştirebilirler.
(15) Öğrenci oturduğu sıra ve çevresinde bulunan (duvar, sıranın altı, vb.) dersle ilgisi olsun
veya olmasın her türlü kâğıt, not ve kitaptan sorumludur.
(16) Sınav soru ve /cevap kâğıdı olarak optik form kullanılacak ise form öğrencilere dağıtılır.
Sınav kâğıtlarına/ optik forma ad, soyadı, öğrenci numarasını yazmaları istenir. Sınav kâğıdı
farklı soru gruplarından oluşuyor ise soru grubunu işaretlemesi gerektiği hatırlatılır. Kimlik
bilgileri silinmeyen kalemle yazılmalıdır.
(17) Sınav başlamadan önce, öğrencilere sınavın başlangıç ve bitiş zamanı duyurulur.
Mümkünse tahtaya yazılır.
(18) Öğrenciye ek kâğıt verilip verilmeyeceği sınav başında duyurulur. Ek kâğıt verilecekse
diğer kâğıtlara da kimlik bilgilerinin yazılması istenir.
(19) Sınav sırasında kimlik kontrolü yapılır ve öğrencinin sınav kâğıdına isim ve numarasını
yazıp yazmadığı kontrol edilir, yoklama listesini silinmeyen kalemle imzalamaları sağlanır.
(20) Gözetmen(ler) öğrencilerin dikkatini çekmeyecek şekilde davranmak zorundadırlar.
Sınav süresince gazete, kitap, ödev veya sınav kâğıdı gibi belgeleri okumaları, yanlarında
dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar bulundurmaları ve cep telefonu kullanmaları kesinlikle
yasaktır.
(21) Gözetmen(ler) sınav sırasında öğrencilerle konuşamazlar. Sınav sırasında öğrencilerden
gelecek sorular diğer öğrencilerin de işitebilecekleri bir ses tonu ile cevaplandırılır.
(22) Öğrencilerin her ne koşulla olursa olsun birbirlerinden silgi, belge, kalem vb. şekilde
alışverişte bulunmaları yasaktır.
(23) Sınavda dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından kullanımına izin verilmemiş her türlü
aygıtı yanlarında çalışır bir şekilde bulunduran öğrencilere kopya çekmiş muamelesi yapılır.
Bu öğrenciler hakkında tutanak düzenlenir.
(24) Sınav sırasında öğrenciler, sınav gözetmenlerinin her türlü uyarılarına uymak zorundadır.
Gözetmen birbiriyle konuşan veya birbirinin kâğıdına bakan öğrenciyi uyarmadan hakkında
işlem yapabilir.
(25) Sınavda görevli öğretim elemanlarının uyarılarını ve ikazlarını dikkate almayan, sınav
düzenini bozan öğrenciler hakkında tutanak tutulur ve disiplin işlemi uygulanır.
(26) Sınavda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden, kopya veren veya kopya alan öğrenciden
kâğıdını teslim etmesi istenir ve kopya eylemi hakkında sınav gözetmen(ler)inin imzaları ile
kopyanın nasıl yapıldığını özetleyen tutanak düzenlenir ve disiplin işlemi uygulanır. Öğrenci
o sınavdan sıfır (0) not almış sayılır.
(27) Sınav gözetmen(ler)i kopya delilini oluşturan malzeme veya delile el koymanın olanaksız
olduğu durumlarda, bu malzemenin görsel örneğini tutanağa ekler. Öğrencinin kopya delilini
teslim etmemekte direnmesi veya görsel örneğinin alınmasını engellemesi durumunda, söz
konusu durum tutanakla tespit edilir.
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(28) Sınav salonunda tek gözetmen varsa, sınav tek bir öğrenci ile devam ettirilmez, sınav
sonlandırılır. Sınıfta en son en az iki öğrenci olmalıdır.
(29) Gözetmen(ler), sınav sonunda sınavın bittiğini ilan ederek sınav kâğıtlarını toplar, sınav
kâğıtlarını sayarak yoklama kâğıdındaki öğrenci imza sayısı ile karşılaştırır. Sınav tutanağı
doldurularak imzalanır. Sınav kâğıtları varsa kullanılmamış olanları ile birlikte diğer belgeleri
sınav zarfına koyarak sınav sorumlusu /ilgili öğretim elemanına teslim eder.
Sınav Sonrasında
(30) Yarıyıl /yıl sonunda dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından her bir dersin yapılan her
bir sınavı için, içinde sınava ait evraklarının yer aldığı sınav zarfı hazırlanır. Bir derse ait ara
sınavı zarfı içinde; sınav kâğıtları (soru kâğıtları, cevap kâğıtları, sınav çoktan seçmeli test
şeklinde yapılmış ise optik formlar), cevap anahtarı, sınav yoklama listesi (mümkünse sınav
gününde alınan liste - öğrenciler tarafından silinmeyen kalemle imzalanmış olarak), sistemden
alınan ara sınav (veya mazeret sınavı) sonuç çıktısı ile sınav tutanağı bulunmalıdır. Yarıyıl
/yılsonu sınav zarfına sayılanlara ilave olarak; syllabus (müfredat), dönem içi yoklama listeleri
(imzalı) - öğrenci bilgi sisteminden alınan derse ait öğrencinin yarıyıl /yıl içindeki devamdevamsızlık durumunu gösteren “devam takip çizelgesi” ve sistemden alınan yarıyıl/yılsonu/
bütünleme sınav sonuç çıktıları konmalıdır.
(31) Sınav zarfının üzerine sınav zarfı üstü bilgi tutanağı yapıştırılarak eksiksiz doldurulur,
imzalanır ve zarfın ağzı açık olarak ilgili sekreterliğe getirilir. Zarf içindeki evrakalar tam ise
zarfın ağzı kapatılarak ağız kısmı imzalı olarak sınav zarfı arşiv teslim tutanağı ile teslim edilir.
Zarfın eksiksiz hazırlanması ve Dekanlığa /Müdürlüğe teslim edilmesinden Ders Kurulu
sınavlarında Kurul Başkanı, Ders Kurulu dışı sınavlarda ise ilgili dersin sorumlu öğretim
elemanı sorumludur.
Öğrencilerin Sınavda Uyması Gereken Kurallar
Madde 9- (1) Öğrenciler, sınav başlamadan önce sınav salonunda bulunmalıdır.
(2) Yoklama listesinde adı olmayan öğrenci sınava giremez.
(3) Öğrenci sınava girerken öğrenci kimliği veya kimlik yoksa sınav başlamadan önce öğrenci
işlerinden temin edeceği öğrenci kimliği muadili belgeyi yanında bulundurmak zorundadır.
Aksi takdirde sınava giremez.
(4) Öğrencilerin sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika dışarıya çıkmasına izin verilmez.
(5) Sınav başlama saatinden sonra en geç 15 dakika gecikme ile gelen öğrenciler sınava alınır.
Ancak ek süre verilmez.
(6) Öğrenciler, sınav süresince, sınavda görevli öğretim elemanının sınav düzenine ilişkin
talimat ve uyarılarına uymak ile yükümlüdürler. Aksine bir davranış disiplin soruşturması
çerçevesinde değerlendirilebilir.
(7) Gerektiğinde görevli öğretim elemanı /gözetmen öğrencinin yerini değiştirebilir.
(8) Öğrenciler sınav salonuna; kimlik, kalem, silgi gibi sınavda kullanılacak gereçler ve
kullanılmasına öğretim elemanı tarafından izin verilmiş kaynaklar getirilebilirler. Bunların
dışında herhangi bir eşyanın (cep telefonu, ders notları ve kitapları, vb.) getirilmesi durumunda
bunlar, sınav sırasında ulaşılamayacak bir yere konulacaktır.
(9) Sınav süresince, her ne sebeple olursa olsun öğrencilerin diğer öğrencilerle konuşması ve
öğrencilerin birbirleriyle kalem, silgi, mendil vb. materyalleri paylaşmaları, bu materyalleri
ortak kullanmaları yasaktır.
(10) Cep telefonları sınav süresince kapalı konumda tutulur.
(11) Sınav sırasında cep telefonu, tablet PC gibi iletişim araçları ile meşgul olan öğrenciler
hakkında kopya muamelesi yapılır.
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(12) Öğrencilerin soruları ve /veya sorulara verdikleri yanıtları cevap kâğıdı dışında herhangi
bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır. Bu kurala
uymayanların sınavları geçersiz sayılır.
(13) İşitme engelliler hariç hiçbir öğrencinin kulaklık kullanmasına izin verilmez.
(14) Sınav süresince öğrenciler, öğrenci kimlik kartını yanında bulundurmak ve istenildiğinde
göstermek zorundadırlar.
(15) Öğrenciler zorunlu bir neden olmaksızın, sınav kâğıtlarını teslim etmeden sınav
salonundan çıkamazlar. Öğrenci, zorunlu bir nedenle sınav salonunu terk etmesi gerektiğinde
zorunluluk durumunu sınav gözetmenine bildirir; salondan ancak sınav gözetmeni refakatinde
çıkabilir.
(16) Sınava giren öğrenciler yoklama kâğıdını silinmeyen bir kalemle imzalamalıdırlar.
(17) Sınav kâğıdını teslim ederek sınav salonundan ayrılan öğrenci sınav salonuna tekrar
giremez. Öğrencilerin sınavdan çıktıktan sonra koridorda beklemesi, yüksek sesle konuşması
yasaktır.
(18) Sınav kâğıdına kimlik bilgilerini yazmayan ve yoklama tutanağına imza atmayan
öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
(19) Öğrenciler, bu yönerge hükümlerine uymak zorundadırlar. Uymayan öğrenciler hakkında
düzenlenen tutanak ile 18.08.2012 tarihli Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği’nin 5/d, 7/e ve 8/d Maddeleri* uyarınca işlem yapılır.
Çeşitli Hükümler
Madde 10 - Sınav sonuçlarına itiraz Dekanlığa /Müdürlüğe hitaben bir dilekçe ile sonuçların
ilandan sonraki 5 (beş) işi günü içinde yapılabilir. Ders Kurulu sınavları dışındaki itirazlar
Dekan /Müdür tarafından görevlendirilen “İtiraz Değerlendirme Komisyonu” tarafından, Ders
Kurulu sınavları ile ilgili itirazlar sınıf koordinatörlüğü başkanlığında ders kurulundan iki üye
ile birlikte oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilir.
Madde 11 – Dekanlığa /Müdürlüğe teslim edilmiş sınav evrakını içeren zarfın herhangi bir
nedenle açılması gerekirse açma işlemi Dekanlık /Müdürlük tarafından görevlendirilecek
komisyon tarafından yapılır. Komisyon tarafından bu durum bir tutanak ile kayıt altına alınır.
İşlem sonrası ıslak imzalı tutanağın bir kopyası zarfın konarak ağzı kapatılarak imzalanır.
Madde 12 – Sınav kâğıtlarını içeren zarflar, ilgili yönerge hükümlerine göre saklanır.
Madde 13 - Engelli öğrencilerin sınavları, engel durumlarına göre ayrı bir ortamda, görevli
gözetmen(ler) tarafından yapılır.
Yürürlük
Madde 14 - Bu Yönergede yer almayan hususlarda ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.
Madde 15 - Bu Yönerge, Biruni Üniversitesi Senatosu’nun kabul tarihi ile yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 16 - Bu yönerge hükümlerini, Biruni Üniversitesi Rektörü yürütür.
* 18.08.2012 tarihli Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 5/d
Maddesi: Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek (kınama cezası), 7/e Maddesi: Sınavlarda kopya
çekmek veya çektirmek (Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma), 8/d
Maddesi: Sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin sınav salonundan
çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine
sınava girmek (Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma).
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EK-4: 22.01.2019 TARİHLİ 03 NOLU SENATO KARAR EKİ T.C. BİRUNİ
ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI YÖNERGESİ
T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI
YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ortak Konular
Amaç
Madde 1 – (1) Bu yönergenin amacı, Biruni Üniversitesinde kayıtlı olduğu programı üstün
başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda İkinci Dal Diploma ve/veya Yandal Sertifikası
almak üzere öğrenim görmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 – (1) Bu yönerge, Biruni Üniversitesi bünyesindeki diploma programları arasında
yürütülecek olan çift anadal, yandal programlarında uygulanacak olan usul ve esaslara ilişkin
hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 – (1) Bu Yönerge, 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,
Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelik ile Biruni Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 – (1) Yönergede geçen;
a) Ağırlıklı Genel Not Ortalaması: Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, geçiş yapmak istediği
döneme kadar almış olduğu tüm derslerin kredilerine göre ağırlıklı not ortalamasını,
b) Anadal Programı: Öğrencinin üniversiteye girişte kaydolduğu programı,
c) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Bir dersin öngörülen öğrenme çıktılarını ve
yeterliliklerle ifade edilen hedeflerini başarabilmesi için gereken iş yükü göz önünde tutularak
hesaplanan kredi sistemidir.
ç) Çift Anadal Diploma Programı: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı
yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı
diploma alabilmesini sağlayan programı,
d) Değişim Programı: Yurtiçi veya yurt dışı iki yükseköğretim kurumu arasında düzenlenen
protokol çerçevesinde kurumların birine kayıtlı olan öğrencilerin kısa süreli olarak diğer
kurumda eğitim görmelerini ve bir kurumdan alınan derslerin diğer yükseköğretim kurumunda
eşdeğer olarak kabul edilebilmesini öngören programı,
e) Diploma Programı: Üniversitenin fakülte, meslek yüksekokulu veya bölümlerin belirlenen
yeterlilikleri sağlayan öğrencilere önlisans veya lisans diploması düzenleyen programları,
f) İlgili Yönetim Kurulu: Üniversitede fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, meslek
yüksekokulunda meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
g) Kontenjan: Önceden belirlenip ilan edilen öğrenci sayısını,
ğ) Senato: Biruni Üniversitesi Senatosunu,
h) Üniversite: Biruni Üniversitesini,
ı) Yandal / Sertifika Programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları
taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında
belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir
belge (Yandal Sertifikası) alabilmelerini sağlayan programı, ifade eder.
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Ortak Konular
Madde 5 – (1) Senato tarafından Çift Anadal/Yandal Programı açması uygun görülen birimler,
en geç̧ her eğitim-öğretim yılı sonunda alınacak öğrenci sayılarını belirleyerek ilgili kurulların
onayına sunar.
(2) Aynı isimdeki farklı dilde eğitim yapan programlar arasında çift anadal ve yandal
programları uygulanmaz.
(3) Çift Anadal/Yandal Programına başvurular, akademik takvimde belirtilen tarihte, başvuru
formu ve not döküm belgesi ile Öğrenci İşleri Direktörlüğüne yapılır.
(4) Asil listede olup da kaydını süresi içerisinde yaptırmayan öğrencilerin yerine sırası ile
yedekler yerleştirilir.
(5) Başvuru anında öğrenci kayıtlı olduğu anadal programında aldığı tüm dersleri başarmış
olmalıdır.
(6) Çift Anadal/Yandal Programına başvuran sayısının belirlenmiş olan kontenjanı aşması
durumunda;
a) Genel not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır.
b) Genel not ortalaması eşit olduğunda;
- Öğrencilerin üniversite yerleştirme puanına bakılarak yüksekten düşüğe doğru sıralanır.
(7) Çift Anadal/Yandal Programına kabul işlemi, programın yürütüldüğü ilgili birimin
Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.
(8) Aynı anda birden fazla Çift Anadal Programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda Çift
Anadal Programına ile bir Yandal Programına kayıt yapılabilir.
(9) Çift Anadal ve Yandal Programları için ek sınıf açılmaz. Çift Anadal ve Yandal
Programlarına başvuran öğrenciler o bölümün öğrencileri ile birlikte derslere devam ederler.
(10) Çift Anadal/Yandal Programlarına kabul edilen birinci öğretim öğrencileri birinci ve
ikinci öğretim programlarından, ikinci öğretim öğrencileri de birinci ve ikinci öğretim
programlarından ders alabilirler.
(11) Kayıtlı olduğu programda izinli sayılan öğrenci, otomatik olarak Çift Anadal/Yandal
Programından da izinli sayılır.
(12) Çift Anadal/Yandal Programında, mazeretsiz iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin
Çift Anadal /Yandal Programından kaydı silinir.
(13) Kurumlararası yatay geçiş veya dikey geçiş ile Üniversitenin diploma programlarına
kayıt yaptıran öğrencilerin Çift Anadal/Yandal Programlarına başvurabilmesi için, kayıt
yaptırdıkları programda en az bir yarıyıl öğrenim görmeleri zorunludur.
(14) Öğrenim dili Türkçe olan lisans diploma programına kayıtlı öğrencilerin herhangi bir
Yandal Programına başvurabilmeleri için yeni öğrenci kabulünde geçerli olan Türkçe yeterlik
koşulunu, öğrenim dili İngilizce olan lisans diploma programına kayıtlı öğrencilerin herhangi
bir Yandal Programına başvurabilmeleri için yeni öğrenci kabulünde geçerli olan İngilizce
yeterlik koşulunu sağlamaları şarttır.
(15) Yabancı dil zorunluluğu olan programlarda Çift Anadal ve Yandal Programlarına öğrenci
kabulünde, yabancı dil için ilgili program tarafından istenen koşulları yerine getirme şartı
aranır.
(16) Öğrenci, başvurduğu Çift Anadal/Yandal Programını yürüten birimin yönetim kurulunun
teklifi ve senato kararı ile bu yönergede belirtilenlere ek olarak getirilen başvuru ve kabul
koşullarını sağlaması gerekir.
(17) Başarı durumu tanımları, ilgili programların yönetmeliğine tabidir.
(18) Öğrencinin Çift Anadal/Yandal Programındaki başarı durumu, öğrencinin kayıtlı olduğu
anadal programındaki başarı ve mezuniyetini etkilemez.
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(19) Öğrenci, Çift Anadal/Yandal Programını kendi isteği ile bırakabilir.
(20) Öğrenci Çift Anadal/Yandal Programından ayrıldığında, başarısız olduğu Çift
Anadal/Yandal Programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir.
(21) Başvurusu kabul edilen öğrencilerden, anadal eğitimleri süresince Çift Anadal ve Yandal
Programları için ilave öğretim ücreti alınmaz. Sürenin uzaması halinde öğrencinin alması
gereken her 60 AKTS için ilgili birimin yıllık ücretinin tamamı alınır. Öğrencinin alması
gereken kredi 60 AKTS’den az ise o yılın eğitim-öğretim ücretinin AKTS başına düşen
miktarının alınması gereken AKTS değeri ile çarpımı sonucu elde edilen miktar kadar ücret
alınır.
İKİNCİ BÖLÜM
Çift Anadal Diploma Programı
Genel İlkeler
Madde 6 – (1) Çift Anadal Programı, Üniversitede yürütülen önlisans diploma programları ile
önlisans programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları veya önlisans
programları arasında ilgili bölümlerin başvurusu, Fakülte/Meslek Yüksekokulu kurulunun
önerisi ve senatonun onayı ile açılabilir.
(2) Çift Anadal Programları, farklı birimlerdeki lisans programları arasında yürütülebildiği
gibi, aynı birimdeki lisans programları arasında da yürütülebilir
(3) Başvuru sırasında öğrenci istek sırasına göre en fazla üç ikinci anadal tercihi yapabilir.
Öğrenci kabul ve tercih sırasına göre Çift Anadal Programına yerleştirilir.
(4) Öğrencilerin ikinci anadal diploma programına kabulü, başvurulan bölümün önerisi ilgili
Fakülte/Meslek Yüksekokulu yönetim kurulunun onayı ile tamamlanır.
(5) Çift Anadal Programına başvurusu kabul edilen öğrenciler, her iki anadalın mezuniyet için
gerekli toplam kredi saatlerini tamamlamak ve bu programların diğer gereklerini yerine
getirmek zorundadır.
(6) Çift Anadal Diploma Programında en az bir yarıyıl okuduktan sonra, bu programı bırakarak
başka bir Çift Anadal Diploma veya Yandal Sertifika Programına kayıt yaptıran öğrencilerin
ilk programda başarılı oldukları dersler ve kredileri, yeni kaydoldukları programda yer alması
veya ilgili yönetim kurulu tarafından eşdeğer sayılması koşuluyla geçerli sayılabilir.
Kontenjanlar Başvuru ve Kayıt
Madde 7 – (1) Çift Anadal yapılacak programların kontenjanları, o programın o yılki
kontenjanının %20’sinden az olmamak üzere üniversite senatosunca belirlenir.
(2) Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken
üçüncü yarıyılın başında; en geç ise, dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş
yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın
başında, anadal önlisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise
üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.
(3) Çift anadal öğrencilerinin öğrencilik işlemleri, esas anadal programının bağlı olduğu birim
tarafından, esas anadalından mezun olup ikinci dalından öğrenciliği devam edenlerin
öğrencilik işlemleri ikinci anadalın baglı olduğu birim tarafından yürütülür.
(4) Öğrencinin Çift Anadal Diploma Programına başvurabilmesi için;
a) Başvuru anında lisans anadal programında ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3,00 (100
üzerinden 76,66) önlisans anadal programında en az 2,80 (100 üzerinden 72,00) olması ve
anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de
bulunması gerekir.
b) Başvuru anında anadal programında ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3,00 (100
üzerinden 76,66) önlisans öğrencileri için 2,80 (100 üzerinden 72,00) olması ancak başarı
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sıralamasında en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden Çift Anadal yapılacak programın
ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da Çift Anadal
Programına başvurabilirler.
Danışmanlık
Madde 8 – (1) Çift anadal öğrencilerinin ikinci anadal programındaki öğrenimlerini
planlamada öğrencilere fakülte dekanlığı/meslek yüksekokulu anadal akademik danışmanı
yardımcı olur.
(2) Çift Anadal Diploma Programına kabulü kesinleşen öğrencilerin anadal ve çift anadaldan
seçtiği dersler danışman tarafından onaylanır.
Kredi Yükü
Madde 9 – (1) Öğrencinin Çift Anadal Programında alması gereken zorunlu ve seçmeli dersler
ve kredileri Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yükseköğretim Alan Yeterlilikleri
dikkate alınarak ilgili bölümlerin ve Fakülte/Meslek Yüksekokulu kurullarının önerisi üzerine
senatonun onayı ile belirlenir.
(2) Çift Anadal öğrencisinin, bir yarıyılda anadal ve ikinci anadal derslerinin toplamı 45
AKTS’yi geçemez.
(3) Çift Anadal Programı, programı açan Fakülte/Meslek Yüksekokulunun ders programında
bulunan dersler arasından oluşturulur. Her program için ayrı düzenleme yapmak koşuluyla
Çift Anadal Programına kayıtlı lisans öğrencilerinin ortak dersler dışında, kayıtlı oldukları çift
anadal programından en az 60 AKTS önlisans öğrencileri ise 30 AKTS ders almak ve bu
dersleri başarmak zorundadır.
(4) Çift Anadal Programına başvurusu kabul edilen öğrenciler her iki program için ortak
alınmış̧ ve/veya karşılıklı her iki programa birden sayılmış̧ olan dersler, ders yükü̈ hesabında
tek ders olarak işlem görür.
(5) İkinci anadal da daha önce alınmış dersler esas anadaldaki derslere muafiyet oluşturmaz.
Başarı Koşulu
Madde 10 – (1) Çift Anadal Programı için ayrı transkript düzenlenir. Her iki anadalın
müfredatında yer alan ortak dersler her iki transkriptte gösterilir.
(2) Tüm Çift Anadal öğrenimi süresince çift anadal genel not ortalaması bir kereye mahsus
olmak üzere 2.80’ne (100 üzerinden 72) kadar düşebilir. İkinci kez 2.80 (100 üzerinden 72)
altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.
(3) Çift Anadal Programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal
diploma programından kaydı silinir.
(4) Çift Anadal öğrencilerinin ikinci anadalda başarı sıralaması yapılmaz.
Süre
Madde 11 – (1) Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci
anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma
programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44 üncü
maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir.
(2) İkinci anadal programından azami süresi içinde mezuniyet hakkı elde edemeyen öğrencinin
çift anadal Öğrencilik statüsü sona erer ve ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.
Çift Anadal Programından Ayrılma
Madde 12 – (1) Çift Anadal Programını tamamlamadan ayrılan öğrencilerin ikinci anadal
programında almış ve başarmış oldukları eş değer sayılmayan dersleri anadal programına
aktarılamaz, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.
Öğrencinin talep etmesi halinde bağlı bulunduğu Fakülte/Meslek Yüksekokulu Yönetim
- 113 -

Kurulu Kararı ile kayıtlı olduğu lisans/önlisans programındaki seçmeli derslerin yerine
sayılabilir.
Mezuniyet
Madde 13 – (1) Ç ift Anadal öğrencisi, her iki anadalın mezuniyet yükümlülüklerinde yer alan
tüm ders ve çalışmaları tamamlamak zorundadır.
(2) Esas anadalından mezuniyet hakkını elde edemeyen öğrenciye ikinci anadalına ait diploma
verilmez.
(3) Çift Anadal diploma programında mezun olabilmek için; lisans diploma programını
öğrencilerin 240 AKTS (Eczacılık Fakültesi 300 AKTS), ön lisans diploma programını 120
AKTS ile tamamlamaları ve genel not ortalamalarının en az 3.00 (100 üzerinden 76,66) olması
gerekmektedir.
(4) Çift Anadal Programını tamamlamadan ayrılan öğrenciye, Çift Anadal Programı açan
birimin Yandal Sertifika Programı varsa ve öğrenci bu programın bütün yükümlülüklerini
yerine getirmişse, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ve senatonun onayı ile öğrenciye Yandal
Sertifikası verilebilir. Aksi takdirde başarılı olduğu dersler için ilgili birim tarafından bir belge
düzenlenip verilebilir.
Yatay Geçiş
Madde 14 – (1) İkinci Anadal diploma programındaki öğrenci, anadal diploma programında
kurum içi geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına
yatay geçiş yapabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yandal (Sertifika) Programı
Genel İlkeler
Madde 15 – (1) Yandal (sertifika) Programı lisans bölümleri arasında uygulanır. Önlisans
öğrencileri Yandal Programına başvuramazlar.
(2) Yandal Programı, yandal yapılan konuda bilgi ve yetkinlik oluşturmak için alınması
gereken derslerden oluşur. Yandal Sertifika Programına başvurusu kabul edilen öğrenci, ilgili
fakülteler arasında kararlaştırılan ve Fakülte kurullarının ve üniversite senatosunun onayına
sunulan dersleri almak ve bu dersleri başarmak zorundadır.
(3) Uluslararası değişim programlarıyla yurt dışındaki bir üniversiteye giden öğrenciler,
burada alıp başarılı oldukları dersleri kayıtlı oldukları Yandal Programındaki eşdeğer dersler
yerine saydırmak üzere başvurabilir. Değişim programında alınan bir ders hem ana dal hem
de Yandal Programında ortak ders sayılabilir. Bu başvurular Yandal Programının bağlı olduğu
Fakülte Yönetim Kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır.
(4) Yandal Programından kayıt sildiren öğrenci, aynı Yandal Programına tekrar kayıt
yaptıramaz.
Kontenjanlar Başvuru ve Kayıt
Madde 16 – (1) Yandal Sertifika Programının esasları ve başvuru koşulları ilgili fakülte
yönetim kurullarının teklifi ve senatonun onayı ile belirlenir.
(2) Öğrenci Yandal Sertifika Programına, kayıtlı olduğu lisans programının en erken üçüncü
ve en geç altıncı yarıyılının başında başvurabilir.
(3) Öğrencinin Yandal Sertifika Programına başvurabilmesi için; başvurusu sırasındaki
ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2,50 (100 üzerinden 65) olması gerekir.
(4) Öğrenciler, aynı anda ikinci anadal diploma programı ile Yandal Programında veya birden
fazla Yandal Programında öğrenim görebilirler.
Danışmanlık
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Madde 17 – (1) Yandal ö ğ rencilerine, esas anadal programlarındaki akademik danışmanları,
yardımcı olmak ve yandal programının yürütülmesini sağlamak üzere danışmanlık yapar.
Kredi Yükü
Madde 18 – (1) Yandal öğrencisinin bir yarıyılda anadal ve yandal derslerinin toplamı 46
AKTS’yi geçemez.
(2) Yandal Programına başvurusu kabul edilen öğrenciler kayıtlı oldukları programın toplam
kredisine ek olarak, ortak kabul edilen dersler dışında, Yandal Programını açan lisans
programlarından en az 30 kredilik ders almak ve bu dersleri başarmak zorundadır.
(3) Yandal programındaki seçmeli derslerin toplam kredisi bu programda alınan tüm derslerin
toplam kredisinin %50'sini geçemez.
Başarı Koşulu
Madde 19 – (1) Öğrencinin Yandal Programına devam edebilmesi için anadal programındaki
not ortalamasının en az 2,30 (100 üzerinden 60) olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan
öğrencinin yandal programından kaydı silinir.
(2) Yandal öğrencisine hem anadal hem de yandal da aldığı dersleri ayrı ayrı gösteren not
döküm belgesi (transkript) verilir.
Sü re Madde 20 – (1) Anadal programından mezuniyet hakkı elde eden ve henüz yandal
programını tamamlayamayan öğrenciye, bu programı tamamlamak için Yandal Sertifika
Programını yürüten birimin yönetim kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır.
Mezuniyet
Madde 21 – (1) Öğrencinin yandal öğrenimini tamamlayabilmesi için, anadalından mezuniyet
hakkını kazanmış olması, Yandal Programı kapsamında aldığı derslere ilişkin genel not
ortalamasının en az 2.30 ( 100 üzerinden 60)
(2) Yandal Sertifika Programını tamamlayan öğrenciye, anadalından mezun olduğu dönem
sonunda, anadal lisans diploması ile birlikte Yandal Programını tamamladığını gösteren
Yandal Sertifikası verilir. Bu belge diploma yerine geçmez.
(3) Ç ift anadal öğrenimi kapsamında ikinci anadal programından ayrılan veya ilişiği kesilen
bir öğrenci, başvurması halinde, almış olduğu dersler ile ilgili bir yandal programının tüm
gereklerini yerine getirmişse, Yandal Programını yürüten birimin yönetim kurulunun onayı
ile, anadal lisans diploması ile birlikte Yandal Sertifikası almaya hak kazanır.
(4) Öğrencinin Yandal Programında alıp başarılı olduğu dersler anadal not ortalamasından ayrı
hesaplanır.
Yandal Programından Ayrılma
Madde 22 – (1) Öğrenci Yandal Sertifika Programını tamamlamadan ayrıldığında, öğrencinin
başarılı olduğu ve anadal programına sayılmayan dersler, bağlı bulunduğu Fakülte Yönetim
Kurulu Kararı ile kayıtlı olduğu lisans programındaki seçmeli derslerin yerine sayılabilir.
Sayılmayan dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde
yer alır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler Diğer Hükümler
Madde 23 – (1) Bu yönergede yer almayan konularda, ilgili diğer mevzuat hükümleri, Senato,
Yönetim Kurulu ve ilgili birim kurul kararları uygulanır. Senato kararı ile, Çift anadal /Yandal
Programlarına ilişkin bu Yönergede belirtilenlere ilave olarak yeni koşullar getirilebilir
öngörülen asgari başarı notları yükseltilebilir.
(2) Bu yönerge hükümleri İkinci Öğretim öğrencileri için de geçerlidir.
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Mevcut Çift Anadal ve Yandal Programları Geçici Madde 24 – (1) Bu Yönetmeliğinin
yürürlüğe girdiği tarihten önce uygulanmaya başlanan Çift Anadal ve Yandal Programlarında,
bu yönetmelikte geçen öğrencinin lehine olan hükümler uygulanır.
Yürürlükten Kaldırma
Madde 25 – (1) Üniversite Senatosu’nun 03.06.2015 tarih ve 7 numaralı Senato karar eki ile
kabul edilen “Biruni Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 26 – (1) Bu Yönerge, Biruni Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren
geçerlidir.
Yürütme
Madde 27 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Biruni Üniversitesi Rektörü yürütür.
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EK-5: T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Burs/İndirim Çeşitleri
Amaç, Kapsam ve Dayanak
MADDE 1 - (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları
Yönetmeliği ve Biruni Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak hazırlanan bu yönerge
Biruni Üniversitesinde öğrenim gören öğrencileri mali olarak desteklemek üzere Biruni
Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından sağlanacak olan burs ve indirimlerin kapsamını ve
koşullarını düzenlemektedir.
Tanımlar
MADDE 2 - (1) Bu yönergede geçen; a) AGNO: Ağırlıklı Not Ortalamasını, b) AYT: Alan
Yeterlilik Testlerini, c) Başkan: Biruni Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını, d) Mütevelli
Heyeti: Biruni Üniversitesi Mütevelli Heyetini, e) Normal Eğitim Süresi: YKS Kılavuzunda
belirlenen normal eğitim süresini, f) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini, g)
Rektör: Biruni Üniversitesi Rektörünü, h) Üniversite: Biruni Üniversitesini, i) YKS:
Yükseköğretim Kurumları Sınavını, ifade eder.
Burs/İndirim Çeşitleri
MADDE 3 - (1) Bu yönerge kapsamında düzenlenen burs/indirim çeşitleri; a) YKS Bursları,
b) Üniversite Giriş Bursu, c) Akademik Başarı Bursu, d) Sporcu Bursu, e) Tercih İndirimi, f)
Personel İndirimi, g) Mezun İndirimi, h) Aile İndirimi, i) Sporcu İndirimi, j) Engelli İndirimi,
k) Şehit ve Gazi İndiriminden oluşur.
İKİNCİ BÖLÜM
Burslar
YKS Bursları/İndirimleri
MADDE 4 - (1) Biruni Üniversitesi’nin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)
Kılavuzunda belirtilmiş olan burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere verilen, öğretim
ücretinin tamamını veya bir kısmını kapsayan karşılıksız burslardır. İlgili burs, hazırlık sınıfı
ve normal eğitim öğretim süresi dahil olmak üzere sadece eğitim-öğretim ücretini kapsar. Yaz
okulunu kapsamaz.
Üniversiteye Girişte AYT Sıralamasına Göre Sağlanan Burs
MADDE 5 - (1) Biruni Üniversitesinde öğrencinin yerleştiği lisans programlarında YKS
sonuçlarına göre Mütevelli Heyetin belirlemiş olduğu AYT sıralamasına göre ve Mütevelli
Heyetin belirlemiş olduğu miktarda karşılıksız olarak sağlanan burslardır. a) Burslar, normal
eğitim süresini kapsar. Aylık olarak ödenmek suretiyle, 8 ay süreyle devam eder. Ancak;
bursun devam etmesi için her akademik yıl sonunda AGNO’nun 4.00 üzerinden en az 3.00 ve
üzerinde olması, devamsızlıktan başarısız sayılmamış olması gerekmektedir. Daha önce bir
üniversiteden mezun olup üniversitemizi tercih eden veya başka bir üniversitede öğrenim
görmekte iken kaydını sildirmeksizin üniversitemizi tercih eden öğrencilere burs verilip
verilmemesi hususu Mütevelli Heyetin onayına sunulur.
Akademik Başarı Bursu
MADDE 6 - (1) Her akademik yılın sonunda, ön lisans ve lisans programlarında kayıtlı
öğrencinin o yılki akademik durumuna bakılarak, bir sonraki eğitim-öğretim yılında geçerli
olmak kaydıyla, 8 ay boyunca devam edecek olan akademik başarı bursu aşağıda belirtilen
başarı koşullarını yerine getiren öğrencilere ödenir.
a) Başarı Koşulları:
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-Ön lisans ve lisans programlarında kayıtlı oldukları ilk iki yarıyılı (60 AKTS) tamamlamış
olmak,
-En az 3.00 AGNO’ya sahip olmak koşulu ile Fakülte/Meslek Yüksekokul
sıralamasında ilk üçe girmek, bölüm/program sıralamasında birinci olmak,
b) Aylık Akademik Başarı Bursu Tutarları:
Fakülte/ Meslek Yüksekokul birincilerine 400.-TL
Fakülte/Meslek Yüksekokul ikincilerine 300.-TL
Fakülte/Meslek Yüksekokul üçüncülerine 200.-TL
Bölüm/Program birincilerine 200.-TL
(2) Akademik başarı bursu hazırlık sınıfını ve yaz okulunu kapsamaz.
(3) Üniversitemize yatay geçiş ve dikey geçiş yolu ile gelen öğrencilerin akademik başarı
bursundan yararlanabilmesi için işbu maddenin (1) bendindeki başarı koşullarını birlikte
sağlıyor olması gerekir.
(4) Fakülte/Meslek Yüksekokul sıralamasında ilk üçe giren öğrenci aynı zamanda
bölüm/program birincisi olmuşsa bursun yüksek olanından yararlanır.
(5) Türkçe ve İngilizce olarak eğitim yapılan fakülte/bölümlerin başarı sıralaması
belirlenirken tek fakülte/bölüm olarak değerlendirilir.
(6) Meslek Yüksekokulu programlarında başarı sıralaması belirlenirken 1.ve 2. öğretimi olan
programlar tek program olarak değerlendirilir.
Sporcu Bursu
MADDE 7 - (1) Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzalanan mutabakat metni kapsamında yer
alan sporculara 2020-2021 eğitim öğretim yılı için geçerli olan %100 oranında verilen burstur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İndirimler
Tercih İndirimi
MADDE 8 - (1) ÖSYM tarafından Biruni Üniversitesinin ön lisans ve lisans programlarına,
Mütevelli Heyetin belirlemiş olduğu tercih sıralamasında yerleşerek kayıt yaptıran
öğrencilere, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen oranlarda uygulanan indirimdir.
Personel İndirimi
MADDE 9 - (1) Biruni Üniversitesi kadrolu çalışanlarına, en az 1 yıl çalışmış olması şartıyla
ve Rektörlükçe uygun görülmesi halinde Üniversitemizde çalıştığı sürece ön lisans, lisans ve
lisansüstü programları ile kurs ve sertifika programı ücretlerinden Mütevelli Heyet tarafından
belirlenen oranlarda uygulanan indirimdir.
Mezun İndirimi
MADDE 10 - (1) Biruni Üniversitesinin herhangi bir programından mezun olup, yeniden
Biruni Üniversitesi programlarına yerleşen öğrencilere Mütevelli Heyet tarafından belirlenen
oranlarda uygulanan indirimdir.
Aile İndirimi
MADDE 11 - (1) Biruni Üniversitesinde öğrenim görmekte olan eş, çocuk ve kardeşlerden
her birine (mezun öğrencilerin kardeşleri dahil) %5 oranında uygulanan indirimdir.
Sporcu İndirimi
MADDE 12 - (1) Sporcu lisans belgesinin geçerlilik süresi güncel olması koşuluyla, sporun
herhangi bir dalında Milli Takım kadrosunda yer alan öğrencilere Mütevelli Heyet tarafından
belirlenen oranlarda uygulanan indirimdir.
Engelli İndirimi
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MADDE 13 - (1) Tam teşekküllü sağlık kurumundan alınan sağlık raporuna göre engel oranı
%80 ve üzeri olan öğrencilere eğitim-öğretim ücretinden Mütevelli Heyet tarafından
belirlenen oranlarda uygulanan indirimdir.
Şehit ve Gazi Malul İndirimi
MADDE 14 - (1) Türk Silahlı Kuvvetleri, Kolluk Güçleri, Kamu Görevlisi ve 15 Temmuz
şehit veya malul gazi eşi ve çocuklarına Mütevelli Heyet tarafından belirlenen oranlarda
uygulanan indirimdir.
Peşin İndirimi
MADDE 15 - (1) Her akademik yılın başında belirtilen tarihlerde eğitim-öğretim ücretinin
tamamının peşin olarak ödenmesi halinde, ödenecek ücret üzerinden Mütevelli Heyetin
belirlediği oranda uygulanan indirimdir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Bursun/İndirimin Sürekliliği
MADDE 16 - (1) Mütevelli Heyet, yeni burs/indirimler verilmesine karar verebileceği gibi,
bu burs/indirimlerden bazılarının geçici olarak uygulamasının durdurulmasına da karar
verebilir. Verilecek burs/indirim ve oranları her yıl Mütevelli Heyet tarafından yeniden
değerlendirilir. (2) Biruni Üniversitesi tarafından sağlanan (YKS burs/indirim, tercih indirimi
ile peşin indirimi hariç) burs/indirimlerden birden fazlasını hak kazanan öğrenciler bu
burs/indirimlerden en yüksek olanından yararlanır. (3) Burslar/indirimler normal eğitim
süresince geçerlidir.
Bursun/İndirimin Kesilmesi
MADDE 17 - (1) a) Hırsızlık, sahtekarlık vb. yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giyen veya
öğrenci disiplin yönetmeliğine göre disiplin cezası alan öğrencinin YKS bursu/indirimi
dışındaki burs ve indirimleri kesilir. b) Sınıf tekrarı durumunda, öğrencilerin Mütevelli Heyet
Başkanlığı tarafından verilen burs/indirimleri kesilir. c) Üniversitemizde öğrenim gören bir
öğrencinin, yeniden sınava girerek aynı/farklı programa yerleşmesi durumunda, devam eden
tüm burs ve indirimleri kesilir. d) Öğrencinin kurum içi yatay geçiş yapması halinde, devam
eden tüm burs ve indirimleri kesilir. İlgili programın en düşük YKS indirimi uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 - (1) Bu yönerge, Üniversite Mütevelli Heyeti 31/12/2019 tarihli ve 33 sayılı
toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
Yürütme
MADDE 19 - (1) Bu yönergeyi Biruni Üniversitesi Rektörü yürütür.
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EK-6: 12.06.2018 TARİHLİ SENATO KARAR EKİ
ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ

T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ

T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Dayanak, Kapsam, Tanımlar ve Yürütme
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönerge’nin amacı; Biruni Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor
Direktörlüğü bünyesinde kurulacak olan öğrenci topluluklarının kuruluş, işleyiş, faaliyet ve
denetimine ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Biruni Üniversitesi’ne kayıtlı öğrencilerin eğitim-öğretim
dışında kalan zamanlarını; kişisel gelişim, sosyal, kültürel, mesleki ve sanatsal faaliyetlerle
değerlendirmek amacı ile kurulabilecek ve kuruluşu yetkili organlarca onaylanmış öğrenci
topluluklarının kuruluşuna ve işleyişine ilişkin hususları düzenler.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 47.maddesi ile
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 03.02.1984 tarih ve 18301 sayılı resmi gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlik, Kültür ve
Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) Danışman: Öğrenci topluluğunun kuruluşu ve işleyişi için danışmanlık yapan Biruni
Üniversitesi öğretim elemanını,
b) Komisyon: Biruni Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Komisyonu’nu,
c) Topluluk Başkanı: Üyesi olduğu topluluğun Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilerek
başkanlık görevine gelen öğrenciyi,
ç) Topluluk/Öğrenci Topluluğu: Biruni Üniversitesi’ne kayıtlı öğrencilerin sosyal ve kültürel
gelişmelerini sağlamak amacıyla, ders dışı zamanlarında, her biri farklı olmak üzere
öğrencilerin ilgi duydukları sosyal, kültürel, bilimsel faaliyetler ile spor ve beceri alanlarında,
etkinlikler düzenlemek amacıyla kurdukları ve kuruluşları öğrenci toplulukları koordinasyon
kurulu tarafından onaylanmış öğrenci topluluklarını,
d) Rektör: Biruni Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Biruni Üniversitesini,
f) Yürütme Birimi/Direktörlük: Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğünü, ifade eder.
Öğrenci Toplulukları Komisyonunun/Komisyonun Oluşturulması
MADDE 5 – (1) Komisyon, Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü’nün bağlı olduğu rektör
yardımcısı başkanlığında, Sağlık, Kültür ve Spor Direktörü, öğrenci işleri direktörü, öğrenci
konseyi temsilcisi ile ile Rektörlük tarafından atanacak üç öğretim elemanı olmak üzere
toplam yedi kişiden oluşur.
(2) Komisyonun rapörtörlüğünü Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü yapar.
(3) Komisyon üyesi idari personel ve öğretim elemanlarının görev süresi iki yıl, Öğrenci
Konseyi Temsilcisinin görev süresi bir yıldır. (4) Komisyon rektör yardımcısı başkanlığında
Mart, Haziran ve Kasım aylarında toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının
salt çoğunluğudur.
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Öğrenci Toplulukları Komisyonunun/Komisyonun Görevleri
MADDE 6 –Biruni Üniversitesi öğrenci topluluklarının kuruluş ve işleyişi konularında yetkili
olan komisyon aşağıda belirtilen görevleri yürütür.
(1) Topluluk kurma başvurularını değerlendirerek karara bağlar.
(2) Toplulukların faaliyet raporlarını inceleyerek bu yönerge hükümlerine göre denetler,
değerlendirir, toplulukların uyarılmasına, etkinliklerine ara veya son verilmesine veya
faaliyetlerinin devam etmesine karar verir.
(3) Gerekli durumlarda; kurulmuş olan toplulukların Topluluk Danışmanları, Yönetim
Kurulları ile kurulacak olan toplulukların Danışmanları ile toplantı yapar.
(4) Yürütme Biriminin öğrenci toplulukları ile ilgili önerilerini değerlendirmek ve karar almak.
(5) Bu Yönerge’ye ilişkin değişiklik olacaksa önerilerini Sağlık, Kültür ve Spor Direktörü
aracılığıyla Rektörlüğe sunar.
(6) Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaç duyduğu alanlarda yetişmelerini sağlamak amacıyla; sosyal,
kültürel, spor, sanat ve beceri alanlarında açılacak kurs ve sürekli çalışmalara karar vermek.
(7) Topluluk Danışmanının onayı ile Topluluk Denetleme Kurulları tarafından iletilen
başvurular hakkında karar alır ve alınan kararları ilgili topluluklara bildirir.
Yürütme Birimi / Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğü
MADDE 7 – Yürütme Biriminin / Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğünün görevleri:
(1) Etkinliklerin bu yönerge ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülmesini
sağlamak.
(2) Topluluklara, etkinliklerini planlama konusunda rehberlik etmek.
(3) Topluluklar arasındaki iletişimi ve koordinasyonu sağlamak.
(4) Yapılacak etkinliklerin resmi izin ve onaylarını almak.
(5) Topluluk danışmanları, başkan ve üyelerinin önerilerini değerlendirmek,
(6) Gerekli durumlarda topluluk danışmanları ve/veya başkanları ile çalışmalara ilişkin
değerlendirme yapmak.
(7) Yeni toplulukların kurulması ve etkinlik göstermeyen toplulukların etkinliklerine ara veya
son verilmesi ile ilgili gerekçeli teklifleri hazırlayarak Komisyona sunmak.
(8) Toplulukların Üniversite içinde veya diğer üniversitelerle yapacakları sosyal-kültürel
etkinliklere katılımlarına yardımcı olmak.
(9) Diğer üniversitelerin aynı konuda etkinlik gösteren toplulukları ile iletişim kurmak.
(10) Kurul tarafından kendisine verilen yetkiler çerçevesinde bu yönergede yer almayan
sorunların çözülmesini sağlamak.
(11) Öğrencilerin ilgi duyduğu kurslar, seminerler ve benzeri faaliyetleri
gerçekleştirebilmeleri için gerekli desteği sağlamak.
(12) Etkinliklerde Komisyon adına, denetim ve gözetim görevini yürütmek gerekli durumlarda
Komisyona bilgi vermek,
(13) Kurulun ve ilgili rektör yardımcısının verdiği görevleri yerine getirmek.
İKİNCİ BÖLÜM
Topluluk: Kuruluş, Danışmanlık, Tüzük, Üyelik ve Organlar Topluluk
Kuruluşu
MADDE 8 – (1) Öğrenci toplulukları, amaçlarına uygun isimler alır ve aldıkları isme uygun
faaliyette bulunurlar.
(2) Aynı isimde ve/veya aynı amaçla örtüşen yeni bir topluluk kurulamaz.
(3) Topluluklar kuruluş aşamasında kendilerine danışman belirlemek zorundadır.
(4) Topluluk kurmak amacıyla bir araya gelen en az 15 öğrenci, her yıl Ekim-Kasım veya
Şubat-Mart aylarında topluluğun adını ve kuruluş amacını içeren dilekçe ile (Form 1) Sağlık,
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Kültür ve Spor Direktörlüğü’ne başvuru yapar. Topluluk kuruluş başvuruları 15 gün içinde
Komisyon tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.
(5) Dilekçe ekinde;
a) Danışman öğretim elemanın, topluluğun tüm sorumluluğunu üstlenmeyi kabul ettiğini
belirten yazısı (Form 2).
b) Tüzük.
c) En az 15 öğrenciden oluşan kurucular listesi (listede; öğrenci numaraları adı, soyadı,
fakülte/bölüm/program ve iletişim bilgileri yer almalı ve liste Topluluk Danışmanı tarafından
onaylanmış olmalıdır) ve listede yer alan öğrencilere ait öğrenci işlerinden alınmış güncel
öğrenci belgesi.
ç) Faaliyet planı.
(6) Kuruluşu Komisyon tarafından uygun görülen topluluğun kuruluşunun geçerli
sayılabilmesi için, en geç bir ay içinde oluşturulan Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu
listeleri ile üyelerinin kimlik ve iletişim bilgilerini danışmanın imzalı onayı ile Komisyon’a
bildirilmesi gerekir.
Topluluk Danışmanı ve Sorumlulukları
MADDE 9 – (1) Topluluklar kuruluş aşamasında kendilerine danışman belirlemek zorundadır.
Danışmanlar, gönüllülük esasıyla hareket ederek, sorumlu olduğu topluluğun bu yönergeye
uygun işleyişini sağlar. Danışman; Üniversitenin kadrolu öğretim elemanının talebi
doğrultusunda Komisyon’un onayı ile Rektörlük tarafından iki yıllık sürelerle görevlendirilir.
Daha önce danışmanlık yapan öğretim elamanı tekrar danışman olarak görevlendirilebilir.
Danışmanın, danışmanlıktan ayrılmak istemesi durumunda ayrılma gerekçesini dilekçe ile
Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü’ne iletmesi ve talebin, Komisyon tarafından onaylanması
gerekir.
(2) Topluluk danışmanı;
a) Topluluk etkinliklerinden sorumludur. Topluluklar faaliyetleri için öncelikle
danışmanlarının olurunu almak zorundadır.
b) Topluluk çalışmalarının yönerge ilkeleri doğrultusunda planlanması ve gerçekleşmesi
konusunda rehberlik yapar.
c) Topluluğun, Üniversitenin maddi kaynaklarından, araç-gereç ve yer imkânlarından
yararlanmaları için gerekli girişimlerde bulunur.
ç) Topluluk etkinliklerini desteklemek amacıyla bütçeye konulmuş ödeneğin ve temin edilen
yardımların topluluk için, yerinde ve dengeli bir biçimde kullanılması konusunda özen
gösterir.
d) Topluluk için sağlanan oda/odaların tahsis amacına uygun kullanımını sağlar. e)
Topluluğun Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu toplantılarına katılır. Ancak oy hakkı yoktur.
Topluluk Tüzüğü
Madde 10 – (1) Öğrenci Topluluklarının çalışma, faaliyet, esas ve usulleri tüzük ile
düzenlenir.
(2) Topluluklar, kuruluş başvurusu sırasında kendi tüzüklerini hazırlamak zorundadır.
(3) Topluluk tüzüğü bu Yönergeye aykırı olamaz.
(4) Tüzükte:
a) Topluluğun açık adı, iletişim adresi, danışmanın adı, faaliyet alanları,
b) Topluluğun kuruluş amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için yapılması planlanan etkinlikler,
c) Üyeliğe kabul, üyelikten çıkma ve çıkarılma kuralları,
ç) Topluluk yönetim organlarının seçimi, görev ve yetkileri, çalışma usul ve esasları,
d) Tüzükte değişiklik yapılmak istendiğinde ne şekilde yapılacağı belirtilmelidir.
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(5) Topluluk tüzüğünde değişiklik yapılması gerektiğinde yapılması gereken değişiklikler
gerekçesi ile birlikte teklif olarak Genel Kurula sunulur. Yönetim Kurulu; tüzük oylamasının
yapılacağı toplantı yer ve saatini Genel Kurul üyelerine duyurmakla yükümlüdür. Oylamada
toplantı yeter sayısı aranmaz. Genel Kurulda üçte iki çoğunlukla kabul edilen yeni tüzük
yürürlüğe girer. Kabul edilen topluluk tüzüğünün yeni halinin bir kopyası Sağlık, Kültür ve
Spor Direktörlüğü’ne verilmesi zorunludur.
Üyelik
Madde 11 – (1) Topluluk tüzüğünü kabul eden, üye olma şartlarını sağlayan ve aşağıda sayılan
belgeleri teslim eden öğrencilerin üyeliğe kabulü, Topluluk Yönetim Kurulu kararı ile
kesinleşir.
(2) Öğrencilerin teslim etmesi gereken belgeler:
a) Öğrencinin iletişim ve adres bilgilerinin de yer aldığı katılım (üyelik) dilekçesi (Form 3),
b) Öğrenci belgesi,
c) Öğrencinin disiplin durumunu gösteren belge,
(3) Kuruluşu onaylanan topluluklar akademik yılın başlangıcından Ekim ayının sonuna kadar
üye kaydı yaparlar.
(4) Toplulukların, yönetim kurullarının teklif ettiği yeni üyelikler genel kurula katılanların
üçte iki çoğunluğunun oyu ile karara bağlanır.
(5) Topluluklar, üyelik kabulünde aşağıda belirtilen ilkelere uymak zorundadırlar.
a) Topluluklara yalnız Biruni Üniversitesi öğrencileri üye olabilirler.
b) Kurullarda görev alacak öğrencilerin disiplin cezası almamış olmaları gerekir.
c) Üniversite dışından gelen çalıştırıcı, eğitmen gibi görevli kişiler Rektörlüğün onayı ile
çalışmalara katılabilirler, oy kullanamazlar, seçme ve seçilme hakları yoktur.
(6) Üyeler, aşağıda belirtilen ilkelere uymak zorundadırlar.
a) Topluluk üyesi olarak kabul edilen öğrencilerin topluluğa karşı görev ve sorumlulukları
başlamış olur.
b) Üyelik, her akademik yıl başlangıcında yenilenmelidir.
c) Her öğrenci birden fazla topluluğa üye olabilir. Ancak birden fazla topluluğun yönetim
organlarında yer alamaz.
ç) Topluluk Yönetim organlarında görev alan öğrencinin görevinden ayrılması halinde yerine
yedek üye görevlendirilir.
d) Üyeler, topluluk amacına uygun davranmak ve faaliyetlere katılmak zorundadır.
e) Topluluk üyesi öğrenciler üyelikten ayrılmak istediklerinde dilekçe ile görev aldığı
topluluğun yönetim kuruluna başvurmaları, yeniden üye olmak istediklerinde üye olma
şartlarını sağlamaları gerekir.
(7) Aşağıdaki durumlarda Topluluk Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurul üye sayısının
üçte iki çoğunluğunun oyu ile topluluk üyeliği düşer.
a) Topluluk üyesinin yazılı başvuru ile üyelikten istifa etmesi.
b) Toplantılara devamsızlık-üyelerin her eğitim döneminde en fazla dört toplantıya katılmama
hakkı vardır.
c) Mezun olma.
ç) Kayıt dondurma ya da herhangi bir nedenle Üniversiteden ilişiğin kesilmesi.
d) Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca Üniversiten uzaklaştırma veya çıkarma cezası alma.
e) Topluluğun amaçlarına aykırı çalışma yapma, verilen görevleri yerine getirmeme, Yönetim
Kurulunun yazılı uyarısına rağmen bu tutumunda ısrar etme.
Topluluk Organları
MADDE 12 – (1) Öğrenci Topluluklarının yönetim organları:
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a) Genel Kurul,
b) Yönetim Kurulu,
c) Denetleme Kurulundan oluşur.
MADDE 13 – Genel Kurul: (1) Topluluğun en yetkili karar organı olup topluluğa kayıtlı
üyelerin tamamından oluşur. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Başkasının yerine oy
kullanılamaz.
(2) Topluluk, kuruluşu onaylandıktan sonra en geç 30 gün içinde ilk genel kurul toplantısını
yaparak Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve yedek üyelerini seçer (Form 4). İlk toplantıda,
toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde, ikinci toplantı ilk toplantıdan bir hafta sonra,
aynı yerde toplantı yeter sayısı aramaksızın gerçekleştirilir. Genel kurul toplantı yeter sayısı,
toplantıya çağrı tarihindeki üye sayısının yarıdan bir fazlasıdır.
(3) Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.
(4) Genel Kurul, her eğitim-öğretim dönemi başında en az bir kez salt çoğunlukla olağan,
Yönetim Kurulunun veya Denetleme Kurulunun önerisiyle ya da üyelerin en az üçte birinin
imzasıyla olağanüstü toplanır. Olağanüstü toplantıyı en geç bir hafta önceden üyelere duyurur.
(5) Topluluğun yıllık etkinlik programını öğretim yılı başında, faaliyet raporu ile Denetleme
Kurulu raporunu öğretim yılı sonunda karara bağlar.
(6) Topluluk üyelerinin üçte iki çoğunluğunun oyları ile Yönetim Kurulunu ve Denetleme
Kurulunu görevden alma yetkisine sahiptir.
(7) Tüzük kabul ve değişikliklerini görüşerek karara bağlar.
(8) Yönetim Kurulu'nun faaliyet raporunu görüşür ve onaylar.
(9) Yönetim Kurulu'nun üyelikten çıkarmaya ilişkin önerilerini inceleyip karara bağlar.
(10) Toplulukların, yürürlükte olan yasa, yönetmelik, yönerge ve tüzüklerindeki
yükümlülüklerini ihlal etmeleri, alanlarına uymayan faaliyetlerde bulunanların tespit edilmesi
halinde sorumluları görevden alma, toplulukların faaliyetlerini askıya alma veya kapatma
yetkisine sahiptir.
(11) Genel kurul toplantısı Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü gözetiminde aşağıda
belirtildiği şekilde gerçekleşir.
- Üye listesinin katılanlar tarafından imzalanması (Form 5) ve yoklama.
- Genel Kurulu yönetmek üzere aktif üyeler arasından divan kurulu üyelerinin seçilmesi.
- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve onaylanması (ilk genel kurulda yapılmaz).
- Yönetim Kurulunun seçilmesi.
- Denetleme Kurulunun seçilmesi.
- Dilek, temenniler ve kapanış.
(12) Genel kurul tutanak ve sonuçları (Form 6) imzalanarak genel kurula başkanlık eden kişi
tarafından en geç bir iş günü içinde yeni yönetim kuruluna teslim edilmek zorundadır.
MADDE 14– Yönetim Kurulu:
(1) Yönetim Kurulu, topluluğun yürütme organıdır.
(2) Genel Kurul tarafından gizli oylama ile seçilen yedi asil, beş yedek topluluk üyesinden
oluşur.
(3) Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, hazırlık sınıfı öğrencileri Yönetim Kurulu
üyeliklerine aday gösterilemezler.
(4) Seçimler kapalı oy usulüne göre yapılır. Yönetim Kurulu, ilan ettiği adayların isimlerinin
soyadı sırasına göre yer aldığı oy pusulalarını hazırlar. Genel Kurula katılan üyelerin her birine
imza karşılığı verir. Genel Kurulda oy kullanan üyeler, oy pusulasında yer alanlar arasından
en az bir en fazla oniki adayı işaretlerler. Hiç bir adayın işaretlenmediği veya onikiden fazla
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adayın işaretlendiği veya pusulada belirtilmeyen başka bir ismin yazıldığı oylar geçersiz
sayılır.
(5) Oyların sayımı Genel Kurul’da açık şekilde yapılır, en fazla oyu alan adaylar Yönetim
Kurulu üyelerini oluşturur.
(6) Asil Yönetim Kurulu üyeliği dışındaki beş aday, aldıkları oy sayısına göre sıralanarak
yedek üye olarak ilan edilir. İstifa veya diğer nedenlerle asil Yönetim Kurulu üyeliğinin
boşalması durumunda, Yedek Üye Listesinde ilk sırada yer alan üye Yönetim Kurulu’na davet
edilir. Bu durumda Yönetim Kurulu kendi içinde tekrar görev dağılımı yapar.
(7) Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan yardımcısı
seçerek Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü’ne bildirir. Topluluk Yönetim Kurulu Başkanı
aynı zamanda Topluluk Başkanıdır. Başkan topluluğun her türlü karar ve yürütme işinden
sorumludur.
(8) Bir topluluğun Yönetim Kurulunda görev alan öğrenci aynı anda Denetleme Kurulunda,
Denetleme Kurulunda görev alan öğrenci aynı anda Yönetim Kurulunda görev alamaz.
(9) Üyelerin görev süreleri bir yıldır.
(10) Yönetim Kurulu her akademik yarıyılda en az iki toplantı yapar.
(11) Yönetim Kurulu, Topluluk Başkanının ya da Yönetim Kurulu üyelerinden birinin isteği
ile toplananabilir.
(12) Kararlar, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
(13) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri:
a) Yönetim Kurulu, Başkanın sorumluluğunda ve danışmanın bilgisinde faaliyetlerini yürütür.
Yasalarda ve topluluk tüzüğünde belirtilen görevleri yerine getirir ve yetkilerini kullanır.
b) Yönetim Kurulu seçimlerini bir hafta içinde, tutanak ve danışman imzası ile Sağlık, Kültür
ve Spor Direktörlüğü’ne bildirir.
c) Genel Kurul toplantılarını organize eder (yerini, tarihini, saatini ve gündemini saptayarak),
alınan kararları uygular ve üyelere duyurur.
ç) Seçim sonuçlarını bir hafta içinde Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü’ne bildirir.
d) Yeni üye olma ile üyelikten çıkarma işlemlerini yürütür ve güncellenmiş üye listelerini her
akademik yılın başlangıcında Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğüne bildirir.
e) Topluluk etkinlikleri için, danışmanın onayı ile Üniversiteden gerekli izinleri alır.
f) Akademik yılın başlangıcında yıllık etkinlik planı ve bütçesini Sağlık, Kültür ve Spor
Direktörlüğü’ne sunar.
g) Faaliyet alanlarına göre çalışma grupları oluşturabilir.
ğ) Her etkinlik sonrası faaliyet raporu düzenleyerek en geç 15 gün içinde Sağlık, Kültür ve
Spor Direktörlüğüne gönderir.
h) Akademik yılsonunda en geç 15 gün içinde topluluğun yılsonu faaliyet raporunu
hazırlayarak genel kurula sunar.
ı) Üniversitede faaliyet göstermekte olan diğer topluluklarla işbirliği yapar.
i) Üye kayıt defterlerini tutar.
j) Topluluk belgelerinin düzenli ve yönergeye uygun olarak tutulmasından, Yönetim Kurulu
toplantı tutanaklarının (Form 7) tutulmasından sorumludur.
k) Topluluğa sağlanan demirbaş eşya ve malzemelerin kayıtlarını tutar, amaca uygun olarak
kullanılmasını sağlar.
l) Faaliyet göstermeyen toplulukların kapatılmasına karar verir.
MADDE 15 – Denetleme Kurulu:
(1) Denetleme Kurulu, topluluğun iç denetim organıdır. Genel Kurula ve Yönetim Kuruluna
karşı sorumludur.
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(2) Topluluk Genel Kurulu tarafından gizli oylama ile bir öğretim yılı için seçilir. Genel kurul
kararı ile görevden alınabilir. Üç asil ve bir yedek üyeden oluşur.
(3) Boşalan asil üyelerin yerine, genel kurulda almış oldukları oy sayısına göre sırasıyla, yedek
üyeler göreve başlarlar.
(4) Denetleme Kurulu, her akademik yarıyılda en az bir kez toplanır. Kararlar üye sayısının
salt çoğunluğu ile alınır.
(5) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kapsamında herhangi bir disiplin
cezası almış öğrenciler, topluluğun denetleme kurulu asil ve yedek üyesi olamazlar.
(6) Denetleme Kurulu üyesi, başka topluluklarda denetleme kurulu veya yönetim kurulu üyesi
olamaz.
(7) Yüksek lisans ve doktora öğrencileri topluluklarda denetleme kurulunda görev alamazlar.
(8) Denetleme Kurulu’nun görevleri şunlardır.
a)Topluluğa ait kayıt belgelerinin, harcamaların bu Yönergeye uygun olup olmadığını, alınan
demirbaşların demirbaş defterine kayıt edilip edilmediğini kontrol etmek. Gerekli hallerde
Genel Kurul’a ve Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü’ne rapor etmek.
b) Topluluk faaliyetlerinin yönerge hükümlerine uygunluğunu ve etkinliğini denetlemek.
c) Denetlemede tüzüğe aykırı bir durum tespitinde Yönetim Kurulunu yazılı uyarmak ve genel
kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.
ç) Her yıl Nisan ayı sonuna kadar denetim raporunu hazırlayarak görüşülmesi için Genel
Kurula iletmek.
d) Rektörlük tarafından talep edilen denetimleri on beş işgünü içinde yapmak ve Sağlık, Kültür
ve Spor Direktörlüğü’ne iletmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Topluluk Başkanı ve Topluluk Belgeleri Topluluk Başkanı
MADDE 16 – Topluluk Başkanı:
(1) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre kesinleşmiş ceza almamış
olmalıdır. Başkanlık görevi sırasında, disiplin cezası alması durumunda başkanlık görevi sona
erer.
(2) Topluluk Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir yıllığına seçilir. Seçilen başkan ikinci kez
tekrar başkan seçilebilir. Ancak, aynı öğrenci iki yıldan fazla başkanlık görevine seçilemez.
(3) Son sınıf öğrencileri yönetim kurulunda görev alabilirler, ancak topluluk başkanı
olamazlar.
(4) Yönetim Kurulu, denetim kurulu, genel kurul, topluluk danışmanı ve Komisyon’a karşı
sorumludur.
(5) Çalışmalarını sağlıklı yürütülebilmek için kendisine Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir
yardımcı seçebilir.
(6) Üyelerinin görüş ve isteklerini Topluluk Danışmanına ileterek koordinasyonu sağlar.
(7) Etkinliklerin Yönerge doğrultusunda gerçekleştirilmesini sağlar.
(8) Yapılacak olan etkinlik için; resmi yazışmaların takibi konusunda Yürütme Birimi ile
işbirliği içinde çalışır.
(9) Topluluğun toplantılarını düzenler.
(10) Topluluğun görüş ve isteklerini varsa sorunlarını üniversite yönetimine bildirir.
(11) Etkinlik için gerekli görev dağılımını topluluk üyeleri arasında yapar.
(12) Topluluk Danışmanının bilgisi dahilinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.
(13) Topluluk belgelerinin ve demirbaşlarının kaydını tutar. Başkanlıktan resmen ayrılması
durumunda belge ve demirbaşları Topluluk Danışmanına teslim eder.
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(14) Başkanın görevini erken bırakması veya herhangi bir sebepten dolayı görevinden
ayrılması durumunda 15 günlük süreçte yönetim kurulu toplantı yaparak topluluk başkanını
seçer. Seçim yapılıncaya kadar başkan yardımcısı varsa topluluğa başkanlık eder.
Topluluk Belgeleri
MADDE 17 – (1) Aşağıdaki dosya ve belgelerin her toplulukta bulundurulması ve
istendiğinde ibraz edilmesi zorunludur. Bu belgelerin usulüne uygun biçimde tutulması,
yazışmaların korunması, etkinlik ile ilgili belge, fotoğraf, kayıt gibi topluluk arşivini
oluşturacak belgelerin saklanmasından Topluluk Başkanı sorumludur.
(2) Her topluluğun tutması gereken defterler ve belgeler:
a) Üye Kayıt Formu: Formda üyelere ait bilgiler (Adı-Soyadı, T.C. kimlik numarası,
Fakülte/Bölüm, öğrenci numarası, adres ve telefon) yer alır. Üye listesinin (Form 8) akademik
yılın başlamasından sonra 30 gün içinde güncelleştirilmiş olarak Sağlık, Kültür ve Spor
Direktörlüğü’ne verilmesi gerekir
b) Karar Defterleri: Toplantı kararlarının ve katılan üyelerin imzalarının yer aldığı Topluluk
Genel Kurulu Defteri ve Topluluk Yönetim Kurulu Defteri.
- Yönetim Kurulu Toplantı Tutanakları: Yıllık programda olsa dahi her faaliyetle ilgili karar
alınması şarttır. Alınan kararların yazılması ve imzalı tutanakların düzenlenmesi şarttır. Kararı
olmayan her hangi bir faaliyet gerçekleştirilemez. Diğer kurumları da ilgilendiren her hangi
bir faaliyetin ilgili kurumlara bildirilmesi için faaliyet tarihinden 15 gün önce yazılı olarak
Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü’ne bildirimi zorunludur.
- Genel Kurul Tutanakları: Genel kurulu yönetmek üzere aktif üyeler arasından seçilen bir
başkan ve bir yazman tarafından genel kurul gündemine göre her bilginin yazıldığı ve
imzalanarak yeni yönetim kuruluna teslim edilerek saklanması gereken belgelerdir. Yönetim
Kurulu tarafından Genel kurul belgelerinin imzalı birer örneği ve Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Formu 10 iş günü içinde Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü’ne bildirilmesi zorunludur.
c) Demirbaş Eşya Defteri: Topluluğun kullanımına verilmiş demirbaşların kaydedildiği
defterdir. Hibe yoluyla edinilen eşyalar en geç 10 gün içinde Topluluk Başkanı tarafından
Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü’ne bildirilmesi ve hibe alınan eşyanın bu deftere
kaydedilmesi gerekir.
ç) Gelir-Gider Defteri: Gelir-gider makbuzları, elde edilen tüm gelir ve yapılan harcamaların
işlendiği işletme defteri ile bunlara ait belgeler (fatura, makbuz veya tutanak).
d) Gelen-Giden Evrak Defteri: Topluluğun gelen-giden evrakının kayıt altına alındığı defter.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Topluluklarının Çalışma Esasları
Çalışma Esasları
Madde 18 – (1) Toplulukların faaliyeti Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü denetimindedir.
(2) Toplulukların, Üniversite birimleri ile görüşmeleri, topluluk başkanı tarafından sağlanır.
(3) Topluluk Danışmanının görevinden ayrılması durumunda faaliyetler yeni başkan
atanıncaya kadar başkan yardımcısı tarafından yürütülür.
(4) Topluluk tarafından planlanarak Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü’ne iletilen üniversite
içi ve dışındaki tüm faaliyetler Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü’ne uygun olup olmadığı
yanında, idari, mali ve yasal açıdan incelenir. Gerçekleştirilmesi uygun bulunan faaliyetin
gerçekleşmesi için Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü izin verir.
(5) Faaliyetin gerçekleştirilmesi için araç ve gereç alımı, salon ve araç tahsisi vb. bir ihtiyacın
bulunması durumunda talepler yazılı olarak Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü’ne bildirilir.
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(6) Faaliyet için başka üniversite, kamu, sivil toplum örgütü vb. resmi kurumlarla yazışmaya
ihtiyaç duyulması halinde bu yazışmalar Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü aracılığıyla
yapılır.
(7) Topluluklar, yapacakları her türlü ilan ve duyuruyu, Üniversitenin isim ve logosu, topluluk
adı yazılarak, Topluluk Danışmanının imzası ile Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü onayıyla
ilgili panolara ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yöneticilerinin bilgileri dahilinde
asabilirler.
(8) Topluluklar etkinliklerini gerçekleştirmek için rektörlük izni doğrultusunda ayni
sponsorluk desteği alabilirler.
(9) Alanına dair gerçekleştireceği etkinlik ile üniversiteyi temsil edecek olan topluluklara
bütçe imkânları çerçevesinde maddi destek verilebilir.
(10) Üyelerden üyelik aidatı veya başka bir ad altında para alınamaz; ancak topluluk üyeleri
kendi rızaları ve topluluk danışmanın onayı ile topluluğa ayni destekte bulabilirler.
(11) Topluluklar, üye kayıtlarının, gelen-giden evrak ile karar defterinin tutulmasından, alınan
hizmet, mal ve malzemelerin takibinden sorumludurlar.
(12) Topluluklar çalışmalarını aşağıdaki ilkeler çerçevesinde yürütülür:
a) Topluluklar, genel kurul toplantısında seçilen Topluluk Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri
ve Denetleme Kurulu üyeleri ile Topluluk Başkanı tarafından belirlenen başkan yardımcısının
isimlerini Topluluk Danışmanının onaylı yazısı ile Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü en geç
5 işgünü içerisinde bildirmek durumundadır.
b) Topluluklar, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’nda alınan kararları toplantı sonrası
Danışmanlara yazılı olarak bildirmek zorundadır.
c) Topluluklarının etkinlikleri tüzüklerinde belirtilen faaliyet alanlarına ilişkin olmalıdır.
ç) Topluluk faaliyetlerine öğrenciler dışında çalıştırıcı, eğitmen ve diğer ilgililer rektörlük
onayıyla katılabilirler.
d) Toplulukları yapacakları etkinlikler için etkinliğin adı, tarihi, yeri ve kapsamını belirttikleri
formu (Form 9) etkinlikten en az 5 iş günü öncesinden, diğer üniversite, kurum ve kuruluşların
katılımı ile yapacakları etkinlikleri en az 15 iş günü öncesinden, mali destek destek gerektiren
etkinliklerini ise üç hafta önceden Topluluk Danışmanının imzası ve aracılığı ile Sağlık, Kültür
ve Spor Direktörlüğü’ne bildirirler.
e) Topluluklar sadece kendi alanlarında konferans, panel, sempozyum, gösteri, yarışma,
seminer vb. sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyebilirler. Gerçekleştirmeyi planladıkları
etkinlik kendi alanlarının dışında, başka bir topluluğun çalışma alanına giriyorsa, ancak ilgili
toplulukla beraber bu etkinliği gerçekleştirebilirler.
f) Topluluklararası ortak etkinliklerde ve işbirliği alanlarında bir topluluk lehine herhangi bir
hiyerarşi yaratamazlar.
g) Topluluklar, üniversitelerarası veya ulusal düzeyde katılmış oldukları tüm faaliyetlerinin
bitimini izleyen yedi işgünü içerisinde, etkinlik değerlendirme formunu (Form 10) Sağlık,
Kültür ve Spor Direktörlüğü’ne verirler.
ğ) Her bir topluluk, Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü bünyesinde kendine ait web sayfasını
oluşturabilir, topluluk adına yapacakları her türlü işlemi biruni.edu.tr uzantılı web sayfasını
kullanırlar.
h) Yapılacak etkinlikler, Rektörlük onayı alındıktan sonra her türlü sözlü ve yazılı araçlarla
(web dahil) duyurulur.
Öğrenci Topluluklarının Faaliyetlerinde Uyması Gereken İlkeler
Madde 19 – (1) Anayasamızda ifadesini bulan, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne,
hukuk devleti ilkesine, temel hak ve özgürlüklere, yasalara uygun tutum, davranış ve
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faaliyetlerde bulunurlar. Her türlü yıkıcı, bölücü, siyasi, ideolojik ve terör faaliyetlerinde
bulunamazlar.
(2) Çalışma ve faaliyetlerini T.C. Anayasasına ve yürürlükteki diğer mevzuata uygun olarak
yürütürler.
(3) Tüm etkinliklerinde Üniversitede mevcut yönetmelik, genelge ve kararlara uymak ve
Üniversitenin stratejik amaç, hedef ve temel değerleri ile uyumlu yürütmek zorundadırlar.
(4) Toplulukların asıl amacı öğrenciler arasında birlik ve bütünlüğü sağlayacak etkinliklerde
bulunmak olduğundan; hiçbir siyasi amaca yönelik, ayrıştırıcı faaliyetlerde bulunamazlar,
siyasi partiler ile organik bağ içinde olamazlar.
(5) Yürüttükleri faaliyetlerde din, dil, ırk, etnik köken, milliyet ve cinsiyet ayrımı yapamazlar.
(6) Üniversitenin fiziki ortamına veya akademik ortamına zarar verecek etkinliklerde
bulunamazlar.
(7) Topluluğun amacı doğrultusunda belirlenmiş etkinlik alanları içinde faaliyet gösterirler ve
diğer toplulukların alanlarına giren etkinliklerde bulunamazlar.
(8) Topluluklar üniversite içinde ve dışındaki tanıtım ve duyuru faaliyetleri için danışmandan
ve Komisyondan izin almak zorundadırlar. Hiçbir öğrenci topluluğu izni olmadan üniversite
içinde afiş, branda vb. asamaz; broşür, reklam dağıtamaz, stant açamaz.
(9) Toplulukların faaliyet alanı konusunda doğacak anlaşmazlıklarda Sağlık, Kültür ve Spor
Direktörlüğü’nün kararına göre işlem yapılır.
(10) Topluluklar ticari ve gelir sağlama amacına yönelik faaliyetlerde bulunamazlar. Üyelerine
maddi çıkar sağlayamazlar.
(11) Topluluk faaliyetleri için iaşe, ulaşım, konaklama, sarf ve demirbaş malzeme, mali
kaynak temini amacıyla çeşitli özel ya da kamu kurum ve kuruluşlarından sponsorluk desteği
alabilirler. Topluluklar sponsorluk hizmeti almadan önce yapılacak işbirliği ve sağlanacak
desteğin içeriği hakkında Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü’ne bilgi vermek ve onay almak
zorundadır.
(12) Toplulukların faaliyetleri için bulacakları sponsorluk, Üniversiteyi hukuki, cezai ve
maddi sorumluluk altına sokacak nitelikte olamaz.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Destekler ve Mali Kaynaklar
Destekler Madde 20 – (1) Topluluklar, etkinliklerini gerçekleştirmek için Üniversitenin
desteğine ihtiyaç duyması halinde, danışmanın onayı alınarak, destek türünü belirten dilekçe
ile Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü’ne başvurur.
(2) Topluluklar, onayı alınmış etkinlikler için önceden izin almak koşuluyla Üniversitenin
olanaklarından yararlanabilirler.
(3) Etkinliklerin üniversite yerleşkesi içinde veya dışında yapılmasına bakılmaksızın etkinliğin
duyurulması ve gerçekleştirirlmesi için topluluklara gereken mali ve ayni destekler, Sağlık,
Kültür ve Spor Direktörlüğü bütçe olanakları dahilinde Rektörlük onayı ile karşılanır.
(4) Yapılan destekler, topluluğun amacı ve hedeflerine uygun olarak etkinliğin çıktısı ile
bağlantılı olması gerekir.
(5) Topluluklar, ilgili yasa, yönetmelik ve yönergelere aykırı olmamak koşuluyla üniversite
dışından da destek alabilirler.
Mali Konular
Madde 21 – (1) Öğrenci topluluklarının faaliyetleri için ihtiyaç duyulan giderler, Sağlık
Kültür ve Spor Direktörlüğü bütçesinden karşılanır.
(2) Topluluklar, etkinliklerine mali kaynak sağlayabilmek amacıyla özel ya da kamu kurum
ve kuruluşlarından Üniversite üst yönetiminden onay alınması kaydıyla nakdi veya ayni
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sponsorluk desteği alabilirler. Sponsorluk anlaşması Üniversiteyi sorumluluk altına sokucu
nitelikte olamaz. Alkol ve tütün ürünleri ile üzerinde sağlığa zararlı ve tehlikeli olduğu
belirtilen her türlü maddeleri üreten ve pazarlayan şirketlerin sponsorluk önerileri kabul
edilemez.
(3) Toplulukların etkinliklerinden elde edilen gelirler, Rektörlükçe gösterilecek banka
hesabına yatırılır ve bu hesapta biriken fonun harcaması Danışmanların önerisi ve Rektörlük
onayı ile Mali İşler Direktörlüğü tarafından gerçekleştirilir.
(4) Toplulukların elde ettikleri gelirlerin, geliri elde eden topluluk için harcanması ilkesi
gözetilir.
(5) Toplulukların gelirleri:
a) Üniversite Mütevelli Heyetinin onayı ile Üniversite bütçesinden Öğrenci topluluklarına
aktarılacak olan ödenekten,
b) Topluluk etkinliklerinden elde edilecek olan gelirden,
c) Yardımlardan,
ç) Bağışlardan,
d) Diğer gelirlerden oluşur.
(6) Topluluklarının giderleri:
a) Topluluk etkinliklerinin gerektirdiği satın alma ve bakım onarım giderlerinden,
b) Topluluk etkinliklerinin gerektirdiği ulaşım, yemek ve organizasyon giderlerinden,
c) Eğitmen ücretlerinden,
ç) Diğer giderlerden oluşur.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Fesih-Kapatma ve Yaptırımlar
Madde 22 – (1) Her topluluk, Genel Kurulu kararıyla kendini feshedebilir. Fesih kararı alan
topluluk bu durumu danışman ve topluluk başkanının imzaladığı fesih yazısı ve ekinde genel
kurul kararı ile birlikte Rektörlüğe bildirir. Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü’nü
(2) Genel kurallara uymayan topluluklar Genel Kurul kararı ile kapatılabilir.
(3) Değerlendirme Kurulu gerek gördüğünde topluluk etkinliklerine ara verdirebilir veya
topluluğu feshederek kapatabilir.
(4) Tutmakla yükümlü oldukları defter ve kayıtları tutmayan, eksik tutan, defter ve
kayıtlarında yanlış bilgi ve belgelere yer veren, tutmakla yükümlü olduğu defter ve belgelerin
talebi halinde bunları danışmanına ve rektörlüğe vermeyen öğrenci topluluğunun faaliyetleri
kurul tarafından durdurularak, yasal işlem başlatılır ve topluluk kapatılır.
(5) Topluluk Danışmanı gerektiğinde topluluğun kapatılması yönündeki teklifini gerekçesi ile
birlikte Yürütme Birimine iletir ve Değerlendirme Kurulu kararı ile topluluk kapatılır.
(6) Topluluk Tanıtım Günleri ve Eğitim faaliyetleri dışında, yılda en az iki kez etkinlik
yapmayan/faaliyet göstermeyen topluluklar Değerlendirme Kurulu kararı ile kapatılır.
(7) Tüzüklerinde yazılı faaliyet alanlarının dışına çıkan, toplam üye sayısı üst üste iki yarıyıl
15’in altında olan olan, yılsonu çalışma raporunu sunmayan, genel kurullarını yapmayan
toplulukların faaliyetleri feshedilir.
(8) Topluluklar, planladıkları etkinliklerin duyurusunu ve sponsorluk anlaşmasını yapmadan
önce Danışmanlarından izin almaları gerekir. Bu yolu takip etmeyen topluluklara faaliyet
kısıtlaması, kapatılma gibi yaptırımlar uygulanabilir.
(9) Topluluğun, Üniversite içinde ve dışında kanun, yönetmelik ve yönergeleri ile bu
Yönergeye aykırı etkinliklerde bulunduğunun belirlenmesi durumunda, Genel Kurul, benzer
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faaliyetlere izin vermeme, sorumluları görevden alma, topluluk faaliyetlerini geçici durdurma
gibi kararlar alabilir. İlgili öğrenciler hakkında gerekirse disiplin işlemi başlatılabilir.
(10) Fesih olunan veya kapatılan topluluk, işletme defteri, bilanço, evrak vb. dokümanları ile
demirbaşları Mali İşler Direktörlüğü’ne teslim eder.
(11) Fesih ve kapatma halinde topluluğun malvarlığı üniversiteye devredilmiş sayılır.
(12) Topluluğun kullanımına sunulmuş demirbaş eşyalar var ise her öğretim yılı sonunda
Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü’ne tesliminde herhangi bir hasar ya da eksik tespit
edilmesi halinde, hasarlı ya da eksik demirbaş eşyalar, topluluk Yönetim Kurulu üyeleri
tarafından tazmin edilir.
(13) Yapılan denetimler sonucunda topluluk dosyasında karşılıkları belgelenmeyen tüm
ödemeler; Üniversitenin Mali İşler Direktörlüğü tarafından Topluluk Genel Kurul tarafından
tazmin edilir.
Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihde yürürlüğe
girer.
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
MADDE 24 – (1) 01.09.20l4 Tarihli 07 No’lu Senato Kararı ile kabul edilen Biruni
Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu yönerge hükümlerini Biruni Üniversitesi Rektörü yürütür.
Geçici Madde 1 – (1) Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş olan topluluklar
hukuki statülerini korurlar ancak yönetim organlarını 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibari ile
yeniden oluştururlar.

- 131 -

EK-7: BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ
T.C.BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ
STAJ YÖNERGESİ
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
4.11. Bitkisel ürün üretim tesisi: Bitkisel drogların tek başına veya belirli oranlarda karıştırılarak,
çeşitli ürün formlarında hazırlandığı tesis
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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’
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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 gerekçeleriyle birlikte staj komisyonuna yazılı olarak bildirmesine ve oradan onay almasına
bağlıdır.
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- 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
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döneminin başlangıcından 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.

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
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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.
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EK-8: BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ LİSANS PROJE-BİTİRME
TEZİ DERSLERİ YÖNERGESİ ve PROJE-BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU
AMAÇ VE KAPSAM
Madde 1: Bu yönerge, 9. ve 10. yarıyıl Proje-Bitirme Tezi dersleri ile ilgili esasları düzenler.
Madde 2: Proje-Bitirme Tezi dersleri, öğrencinin hazırlayacağı bir proje ile birlikte, 9. ve 10.
yarıyıllarda, bu yönerge kapsamında uygulanır. Proje-Bitirme Tezi teorik ve uygulama dersleri
sonunda öğrenci bir bitirme tezi hazırlar. Öğrenci, hazırlayacağı bitirme tezi ile uyumlu dersleri
danışman öğretim üyesinden alır.
Madde 3: Proje-Bitirme Tezi derslerinin amacı, öğrenciye belirli bir konuda literatüre ulaşma, veri
toplama ve yorum yapabilme, elde edilen bilgileri bir konu bütünlüğü içinde rapor haline getirme
ve bunu sunma özelliklerini kazandırmayı hedeflemektedir.
PROJE-BİTİRME TEZİ KONUSUNUN BELİRLENMESİ
Madde 4: 8. yarıyıl sonunda Proje-Bitirme Tezi dersini alacak öğrenciler, her biri farklı öğretim
üyelerinden olmak üzere 3 adet bitirme tezi önerisini/konu başlıklarını dersin sorumlu öğretim
üyesine iletir. AGNO (Ağırlıklı Genel Not Ortalaması) dikkate alınarak öğrencilerin tercihleri
değerlendirilir. Öğretim üyelerine dönem içindeki öğrenciler eşit sayıda dağıtılır. AGNO’su
yüksek olan öğrencilere tercih konusunda öncelik sağlanır. Öğrenciden alınan öneriler danışman
öğretim üyesi ile birlikte geliştirilebilir.
Madde 5: Konu dağılımında boşta kalan öğrenciler olması durumunda, öğretim üyelerine düşen
öğrenci sayıları da göz önünde bulundurularak öğretim üyelerinden konu başlıkları talep edilir ve
öğrenci tercihine sunulur. Proje-Bitirme Tezi dersi kapsamında her bir öğrenci için belirlenen konu
başlıkları listesi, dersin sorumlu öğretim üyesi tarafından Dekanlığa iletilir.
PROJE-BİTİRME TEZİ DERSLERİ VE SINAVLARI
Madde 6: Her öğrenci Proje-Bitirme Tezi derslerini 9. ve 10. yarıyılda almakla yükümlüdür. ProjeBitirme Tezi ders/dersleri 9. ve 10 yarıyıllarda alamayan ve projesini tamamlayamayan öğrenciler,
takip eden yıldan itibaren dersleri almak ve projesini tamamlamak zorundadır.
Madde 7: Proje-Bitirme Tezi dersleri ara sınav ve final uygulamaları ve başarı notu
değerlendirmeleri için Biruni Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği esas alınır. Proje-Bitirme Tezi dersleri yaz döneminde açılamaz.
Madde 8: Proje-Bitirme Tezi-I dersinin ara sınav ve final sınavları ilgili yarıyılın sınav takviminde
belirtilen tarihlerde yapılır ve sınav notları danışman tarafından dersten sorumlu öğretim üyesine
bildirilir. Dersten sorumlu öğretim üyesi her yıl Dekanlık tarafından belirlenir.
Madde 9: Proje Bitirme Tezi-II dersinin final sınavı için öğrenci, tamamlanmış bitirme tezini ve
posterini (100 x 70 boyutlarında) hazırlar. Danışman öğretim üyesi tarafından intihal oranı
belirlenir ve tez değerlendirmesi yapılarak 100 üzerinden notlandırılır. İntihal oranı referanslar
çıkarıldıktan sonra sadece %20’in altında olan çalışmalar kabul edilir. Her öğrencinin kendi bitirme
tezi için hazırladığı poster, Dekanlık tarafından belirlenecek seçici kurula sunulur.
Madde 10: Tez değerlendirmesi sonucu sınıf genelinde en yüksek notu alan 7 bitirme projesi ve
posterler arasında seçici kurul tarafından en yüksek notu alan ilk 3 poster çalışması öğrenciler
tarafından Eczacılık Fakültesi Akademik Kurulu’na ve BİRATTO (Biruni Teknoloji Transfer
Ofisi) Yönetim Kurulu’na sunulur.
PROJE-BİTİRME TEZİNİN YAZIMI
Madde 11: Proje-Bitirme Tezi derslerine ait bilgi ve verilerin rapor/tez haline getirilmesi süreci
için hazırlanan tezin bölümleri ve içerikleri sırasına uygun şekilde Ek 1’de ve yazım kuralları Ek
2’de belirtilmiştir. Proje-Bitirme Tezi ve poster dijital ortamda, Dekanlık tarafından ilan edilecek
süre içerisinde teslim edilir. Proje bitirme tezleri danışman öğretim üyesine, posterler ise dersin
- 138 -

sorumlu öğretim üyesine teslim edilir. Danışman tarafından onaylanan ve değerlendirilen bitirme
tezleri bütünleme takviminden önce gerekli düzeltmeler yapılarak biri proje danışmanına biri
Dekanlığa verilmek üzere 2 adet spiralli/ciltli bir kitapçık haline getirilir ve danışman öğretim
üyesine teslim edilir.
PROJE-BİTİRME TEZİNİN YAZIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Madde 12: Öğrenciler Proje-Bitirme Tezi yazımına başlamadan önce danışmanı ile birlikte bir
yazım planı hazırlamalı, bu süreçte konunun önemine uygun olarak başlıklar belirlenmeli, her
bölümde değinilmesi gereken konular ve kullanılması gereken kaynaklar belirlenerek ara hedefler
belirlenmelidir. Danışmanın onayı alınarak yazım planına uygun bir çalışma takvimi
hazırlanmalıdır. Yazım sürecinde ilerleme sağlandıkça danışmanın görüşü alınmalı ve gerekli
düzeltmeler yapılmalıdır.
Madde 13: Proje-Bitirme Tezi’nde, çalışmanın amacı doğrultusunda mantıksal ve akıcı yazım
kullanımına özen gösterilmelidir. Anlatımdaki akışı, hem her bölümün kendi içinde hem bölümler
arasında bulunmalıdır. Amaç ilgi uyandırmalı, sonra gelen Genel Bilgiler güncel bilgileri içermeli
ve okuyucuyu için anlaşılabilir olmalıdır.
YÜRÜRLÜK
Madde 14: Bu yönerge 2016-2017 ve sonraki eğitim öğretim yıllarında T.C. Biruni Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi’ne kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmak üzere Senato’da kabul edildiği
tarihte yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
Madde 15: Bu yönerge hükümleri Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı tarafından
yürütülür.
EK 1: PROJE-BİTİRME TEZİ’NİN BÖLÜMLERİ VE İÇERİKLERİ
Bölüm Adı
İçerik
Beyan
Önsöz
(Teşekkür)
İçindekiler
Şekil
Listesi
(varsa)
Resim
Listesi
(varsa)
Tablo
Listesi
(varsa)
Simge
ve
Kısaltmalar
Listesi
Özet

Abstract
Amaç

Tez şablonunda hazır belirtilmiştir. Tez teslim edilirken öğrencinin bu beyanı
doğrulamak için ad-soyad yazılı ve ıslak imzalı olarak teslim etmesi gerekmektedir.
Proje-Bitirme Tezi ile ilgili tezi destekleyen kişi, kurum vb.’ye teşekkür edilir.
Tezde yer alan bölüm ve alt bölüm başlıklarının ve sayfa numaralarının gösterildiği
bölümdür. İki yana yaslanmış olarak yazılır.
Tezde kullanılan şekil ve görsellerin şekil numaraları ile birlikte açıklamalarının ve
sayfa numaralarının gösterildiği bölümdür. İki yana yaslanmış olarak yazılır.
Tezde kullanılan görsellerin numaraları ile birlikte açıklamalarının ve sayfa
numaralarının gösterildiği bölümdür. İki yana yaslanmış olarak yazılır.
Tezde kullanılan tabloların numaraları ile birlikte açıklamalarının ve sayfa
numaralarının gösterildiği bölümdür. İki yana yaslanmış olarak yazılır.
Eğer simge (sembol) veya kısaltmalar kullanılmışsa, simge ve kısaltmaların ne
anlama geldiği bu sayfada belirtilmelidir. Kullanılan simge ve kısaltmalar, çalışılan
alanda kabul edilebilir/evrensel olmalıdır.
Tez çalışmasının amaç, hedef ve beklenen sonuçlar doğrultusunda özetlendiği
bölümdür. Bu bölüm, en fazla 300 kelimeden oluşmalıdır. En fazla 5 tane olmak
üzere “Anahtar Kelimeler” belirtilmelidir. Kaynak atıfında bulunulmamalıdır.
Abstract sayfası, Türkçe özet sayfasının format ve içeriği ile aynı olan İngilizce
çevirisidir.
Tezin tanıtımının yapıldığı bölümdür. Tez konusu ve önemi ile tez akışı hakkında
bilgi verilir. Tez çalışmasının amacı ve hedefi belirtilerek, tezde yapılması
planlanan çalışmadan bahsedilir.
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Bu bölümde tez konusu ile ilgili bilgiler, belirlenen akışa uygun olarak çoğunluğun
güncel kaynaklar olması kaydıyla bugüne kadar yapılmış çalışmalar derlenerek
kurallara uygun bir şekilde açıklanmalıdır. Türkçe dilbilgisi/imla kurallarına dikkat
edilerek yazılmalı, anlaşılır olmalıdır.
Gereç
ve Tez kapsamında pratik çalışmalar yapılmışsa, araştırmanın metodolojisinin
açıklandığı bölümdür. Çalışmada kullanılan her türlü deney aleti, araç, malzeme ve
Yöntem
yapılan deneyler bu bölümde açıklanır. Bitirme Tezi derleme şeklinde hazırlandıysa
öğrenci yaptığı taramalarda hangi anahtar kelimelerden faydalandığını ve hangi
veritabanlarını kullandığından bahseder.
Tez kapsamında yapılan pratik çalışmalara ait sonuçların uygun sıra ve düzende
Bulgular
verildiği bölümdür. Bitirme Tezi derleme şeklinde hazırlandıysa öğrenci yaptığı
taramalar sonucunda bulduğu/faydalandığı sonuçlardan bahseder.
Tartışma
ve Çalışma bulgularının değerlendirilmesi ile varılan sonuçlar, mevcut literatür bilgisi
ile birlikte yorumlanmalıdır. Çalışma amacı ve hedefi doğrultusunda, öğrenciden
Sonuç
çeşitli çıkarımlarda bulunmaları beklenir. Yapılacak araştırma ve uygulamalara
yönelik öneriler sunulabilir.
Tezde kullanılan kaynaklar (kitap, makale, bildiri, vb.) EK 2’de belirtilen kurallara
Kaynaklar
uygun olarak listelenir.
Tezin yazarı hakkında kısa ve tanıtıcı bir bilgi verilir.
Özgeçmiş
İntihal
Sonuç Tez yazımı bittikten sonra Turnitin’de danışman tarafından intihal oranına bakılır.
% intihal oranının yazdığı sonuç raporu sayfası tezin en son sayfasına eklenerek
Raporu
teslim edilir.
Genel Bilgiler

EK 2: PROJE-BİTİRME TEZİNİN RAPOR HALİNE GETİRİLMESİ
2. PROJE-BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU
2.1. Tez Kağıdının Niteliği
Proje raporunun yazılacağı kağıtlar, A4 standardında, 21 cm x 29,7 cm boyutlarında ve beyaz kağıt
olmalıdır. Araştırma projesi en fazla 50 sayfa olmalıdır.
2.2. Yazım Ortamı
Projelere ait bilgi ve veriler, bilgisayar ortamında rapor haline getirilmeli ve bitirme tezi kopyaları
kaliteli çıktı veren bir bilgisayar yazıcısından basılmalıdır.
2.3. Sayfa Düzeni
Her sayfanın sol kenarında 4 cm, alt ve üst kenarlarda 3 cm, sağ kenarlarında 2,5 cm boşluk
olmalıdır. Tez yazımında sayfanın tek yüzü kullanılmalıdır. Dipnotlar, tüm metin, sayfa numarası,
tablo, resim vb. de dahil olmak üzere kenar boşluklarına hiçbir şey yazılmamalıdır. Metin bloğu
dışına yazılar taşmamalıdır. Metin iki yana yaslanmış formatta olmalı, ana metin satır aralığı 1,5
ve satır aralık değeri 0 nk boşluk olarak seçilmelidir. Şekil alt yazıları, tablo açıklamaları, alıntılar,
dipnotlar ve kaynak dizininde ise satır aralığı 1 tercih edilmelidir. Şekil ile şekil alt yazısı arasında
ve tablo ile tablo üst yazısı arasında ise 6 nk aralık bırakılmalıdır.
Birinci dereceden bölüm başlıkları ile önsöz, özet, yabancı dilde özet, içindekiler, simge ve
kısaltmalar listesi ve kaynak listesi başlıkları yazım alanına ortalanmalıdır. İkinci ve üçüncü
dereceden bölüm başlıklarından önce ve sonra 12 nk aralık bırakılmalıdır. Şekil, resim, tablo ve
denklem yazımında bu ögelerden önce ve sonra 1,5 satır aralığı boş bırakılmalıdır.
Sayfa numaraları sayfa altına, ortalanarak yazılmalıdır. Dış kapak sayfasına numara verilmez. İç
kapak sayfa numarası, (i) olarak kabul edilmeli; ancak bu sayfa numarası iç kapak üzerine
yazılmamalıdır.
Satır sonlarında kelimeler bölünmemelidir. Sayfa sonuna gelen başlık veya alt başlıklardan sonra
da en az iki satır yazı bulunmalıdır. Eğer yazı bulunmuyorsa yeni bir sayfa ile devam edilmelidir.
Paragraf girintisi 1,25 cm uzaklıkta olmalıdır. Paragraflar tek cümleden oluşmamalıdır. Yeni
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sayfaya geçerken paragraf bölünecekse sayfa sonunda en az 2 satırlık cümle bulunmasına dikkat
edilmelidir.
2.4. Yazı Tipi ve Büyüklüğü
Ana metin içinde kullanılacak yazı tipi (font) için, Times New Roman kullanılmalıdır, el yazısı veya
çok süslü yazı tipleri kullanılmamalıdır. Ana metinde tek tip font tercih edilmelidir. Ana metin
içinde harfler kolay okunabilecek şekilde 12 punto olarak seçilmelidir. Alt ve üst indislerin
yazımında normal metinden daha küçük harfler kullanılmalıdır (H2O, cm3 gibi). Amaç’a kadar olan
bölümler (metnin ön sayfaları olan Beyan, Önsöz, İçindekiler, Şekil, Resim, Tablo, Simge ve
Kısaltmalar Listesi, Özet ve Abstract) küçük harf Romen rakamları ile (ii, iii, iv, v,…), Amaç
bölümü ile başlayan ana metin ise 1, 2, 3, 4, 5,… şeklinde Times New Roman fontu ile 11 punto
olarak numaralandırılmalıdır. Numaralandırmada bölüm numaraları kullanılmamalıdır.
Tablo ve şekillerde ana metinden bir derece küçük (11 punto), tablo ve şekil altına dipnot gerekli
ise 9 punto kullanılmalı ve tablonun sayfaya sığmasına göre 1-1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır.
Tablo ve şekiller yazı bloğunun sol tarafında yaslanılarak yerleştirilmelidir. Tablolarda tablo
başlığı tablonun üstünde, şekil ve resimlerde ise şekil/resim başlığı altta yer almalı, 11 punto ile
koyu (bold) yazılmalıdır. Tablo ve şekil başlıklarının yazımında satır aralığı 1 seçilmelidir.
Ana metin içinde koyu, italik, koyu italik, altı çizili gibi biçimlerin kullanımları ancak ilgili bilim
alanının gerektirdiği durumlarla sınırlı kalmalıdır. Yazımda noktalama işaretlerinden önce boşluk
bırakılmamalı; virgül, noktalı virgül, nokta gibi noktalama işaretlerinden sonra bir karakterlik ara
verilmelidir. Açılan parantezden sonra ve kapatılan parantezden önce boşluk bırakılmamalıdır.
2.5. Anlatım Biçimi
Proje-Bitirme Tezi, kolay anlaşılır bir Türkçe ile ve Türkçe yazım kurallarına uygun olarak
yazılmalıdır. Bu amaçla Türk Dil Kurumunun web sayfasından (http://www.tdk.org.tr)
yararlanılabilir. Yazımda, üçüncü şahıs, edilgen anlatım biçimi seçilmelidir. Tezin yazımında “…
yaptım”. “Ben …”, “… çalışmamda ...” gibi birinci tekil şahıs kullanılmamalıdır. Uzun rakamlar
dizisinden oluşan sayıların yazımında üçerli rakam gruplarını ayırmak için bir harf boşluğu
bırakılmalıdır. Ondalık sayıların yazımında ondalık hane başlangıcında virgül kullanılmalıdır (0,7
gibi). Ondalık sayı dizileri “ ; ” ile ayrılmalıdır (0,1; 0,3 gibi). Türkçeleşmemiş yabancı kelimelerin
kullanımından kaçınılmalıdır. Daha iyi açıklamak için veya orjinal kökenin (kurum ismi vb.)
kullanılması gerekiyorsa (‘...’) şeklinde ayrılarak belirtilmelidir. Örneğin, ilk kullanımda Amerikan
İlaç ve Gıda Dairesi (‘U.S. Food and Drug Administration’, FDA) şeklinde, daha sonraki
kullanımlarda FDA olarak yazılmalıdır. Latince kelimeler italik yazılmalıdır.
2.6. Bölümlerin Düzenlemesi
Araştırma projesinin bölümlendirilmesinde gereksiz ayrıntıdan kaçınılmalıdır. Birinci dereceden
bölüm başlıklarının yazılmasında BÜYÜK HARF kullanılmalıdır. Birinci derece başlıklar yeni bir
sayfadan başlar ve yazım alanına (metin bloğuna) ortalanır. İkinci ve üçüncü dereceden başlıklarda
ise sayfanın solundan 1,25 cm paragraf girintisi ile her sözcüğün ilk harfi büyük, diğerleri küçük
yazılmalıdır. İkinci ve üçüncü derece başlıklarda ve, veya, ile gibi bağlaçların yazımında küçük
harf kullanılmalıdır. Her dereceden bölüm başlıkların yazımı Koyu (Bold) olmalıdır. Üçüncü
dereceden daha ilerde bölüm başlığının kullanımı zorunlu olmadıkça tercih edilmemelidir.
2.7. Alıntılar ve İntihal
Metin içerisinde bir başka kaynaktan aynen bir aktarım yapılmak isteniyorsa, alıntının tümü ayıraç
(“…”) içerisine alınmalıdır. Metin içinde alıntı yapılan kaynak türü kitap, tez ya da rapor ise sayfa
numarası belirtilmelidir (Örneğin, Miller, 2018, s.103). Tez içinde belirli bir kaynaktan (yayın vb.)
görsel/şekil alıntılanacaksa, görsel mümkün olduğunca Türkçe kelime içermeli, doğrudan
kullanılmamalıdır.
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İntihal raporu ve değerlendirme ile ilgili uygulamalarda Biruni Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve
Öğretim Yönetmeliği esas alınır.
2.8. Dipnotlar
Metin içerisine yazıldığında konuyu dağıtıcı ve okumada sürekliliği engelleyici nitelikteki çok kısa
ve öz açıklamalar, aynı sayfanın altında dipnot olarak sunulabilir. Dipnotlar, soldan sağa sayfanın
ortasına kadar çizilen sürekli bir çizgi ile ana metinden ayrılmalıdır. Dipnotlar ana metinde
kullanılan puntodan daha küçük bir punto (9) ve 1 satır aralığı ile yazılmalıdır. Dipnotların birkaç
satırı aşmaması ve metin bloğu dışına taşmaması gerekir.
2.9. Kaynak Gösterimi
Proje-Bitirme Tezi metni içerisinde bir kaynakların gösterilmesi, APA formatında “yazarın soyadıtarih” sistemine göre yapılır. Metin içinde verilen her kaynak, projenin sonundaki
“KAYNAKLAR” dizininde alfabetik sırayla listelenerek belirtilmelidir. Mümkün olduğunca
orijinal fikrin ortaya konulduğu kaynaklar gösterilmelidir. Kaynaktaki metin birebir
kopyalanmamalıdır.
1. Başka kaynaklardan doğrudan alınarak veya kavramsal olarak başka yazarlardan
yararlanılarak hazırlanan şekil ve tablolarda mutlaka kaynak belirtilmelidir. Şekil, resim,
tablo ve benzeri anlatım araçları bir kaynaktan alınmış ise, kaynak şekil alt yazısı veya tablo
üst yazısı gibi açıklamaların sonuna eklenmelidir.
2. Metin içinde en fazla iki yazarlı bir kaynağa atıfta bulunulurken ikisinin de soyadı
yazılmalıdır (örneğin, Sippl ve Jung, 2010a).
3. Kaynak 2’den çok yazarlı ise, ilkinin soyadı yazılmalı, öteki yazarlar “ve ark.” kısaltması
ile belirtilmelidir (örneğin, Sippl ve ark., 2010).
4. Metin içinde, bir önerme ile ilgili olarak parantez içinde birden fazla kaynağa atıfta
bulunuluyor ise bu kaynaklar tarih sırasına göre dizilmelidir.
5. Metin içinde aynı yazar veya yazarlar grubunun aynı yılda yayınlanmış birden fazla
kaynağına atıfta bulunulması durumunda, kaynak dizinindeki sıralamada kaynak tarihine
bitişik olarak a, b, …. gibi harfler kullanılmalı ve bu harflerle birlikte atıfta bulunulmalıdır.
6. Metin içinde, bir önerme ile ilgili olarak parantez içinde aynı yazar veya yazarlar grubunun
atıfta bulunuluyorsa örneğin, (Watson ve ark., 2000; 2003) şeklinde yazılmalıdır.
7. Atıf, metin içinde cümlenin doğal bir parçası olarak kullanılmışsa yayın yılı parantez içinde
belirtilir, cümle sonuna parantez içinde tekrar atıfta bulunulmaz. Örneğin, Gibson ve ark.
(2008)’nın yaptığı bir çalışmada…
8. Metin içinde, kitap türü bir kaynağın bir bölümüne veya sayfa aralığına atıfta bulunuluyor
ise, ilgili bölüm veya sayfa aralığı kaynak dizininde mutlaka yer almalıdır.
9. Bir bilgisayar yazılımı kullanılarak yapılan hesaplama ve analiz işlemlerinin bahsedildiği
metin içerisinde, yazılıma ait atıfta bulunulmalı ve kaynak dizininde bu atıf yer almalıdır.
Yazılımı geliştiren yazar veya yazar grubu belli değil ise, telif hakkına sahip kurum veya
kuruluşun adı yazılmalıdır.
10. Web sayfaları kaynak olarak kullanılabilir; ancak kullanılan web sayfalarının adresleri
erişim tarihi ile birlikte metin içinde verilmeli, elektronik dergiler hariç kaynaklar listesinin
en sonunda gösterilmelidir. Örneğin, (YÖK, Yükseköğretim Kanunu (2547), (Erişim
Tarihi: 30.01.2018), http://www..............)
11. Yayınlanmamış raporlar, bildiriler, baskıda olan çalışmalar, ders notları ve kişisel görüşler
kaynak olarak gösterilemez.
2.10. Birimler, Simgeler ve Kısaltmalar
Uluslararası Birim Sistemine (SI) ait temel ve türetilmiş birimler, standart simgeler ve önekleri
kullanılmalıdır. Proje-Bitirme Tezi yazımında standart kısaltmalar dışındaki kısaltmalar ancak çok
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gerektiğinde kullanılmalıdır. Metin içinde çok geçen, birden fazla sözcükten oluşan terimler için
baş harfleri kullanılarak kısaltma yapılmalı ve kısaltma metin içerisinde ilk geçtiği yerde yalnızca
bir kez açıklanmalıdır. Bitirme tezinin ön sayfalarında tez içerisinde kullanılan simge ve
kısaltmalar alfabetik sıralı bir dizin halinde belirtilmelidir.
2.11. Şekil, Fotoğraf, Tablo, Denklem ve Grafik
Tez içerisinde anlatıma yardımcı, yazı ile anlatımda güçlük çekilen konuların daha iyi anlatılmasını
sağlayan şekiller, tablolar ve resimler kullanılabilir. Şekil, resim ve tablolara numara verilirken,
öncelikle bölüm numarası ardından şekil, resim ve/veya tablonun o bölüm içindeki sıra numarası
verilir. Birden fazla şekil/tablo aynı sayfada yer alabilir. Şekil, resim ve tablolar, asıl tez metni
bölümleri içinde metinde ilk söz edildikleri yere mümkün olduğunca yakın yerleştirilmelidir.
Birbirleri ile ilişkili ve aynı sayfada bulunan şekil, tablo veya resimler tek bir numara altında
toplanabilir ve a, b, c, d, … ile simgelenerek her biri ayrı olarak açıklanabilir. Büyük bir tablo
birkaç sayfaya bölünmek zorunda ise, aynı başlık ve tablo numarası kullanılmalı ve tablo
numarasından sonra “Devam” sözcüğü yazılmalıdır.
Şekil, görsel ve tablo başlıkları, satır başlarından itibaren yazılmalı, kısa olmalı ve ait olduğu tablo
veya şekli yeterince açıklamalıdır. Şekil, görsel ve tablolara metin içinde atıf yapılmalıdır (Tablo
2.2’de görüldüğü gibi). Örneğin;
Tablo/Şekil 2.1. Başlık adı…

2.12. Proje-Bitirme Tezi Kapağı ve İç Kapak
Proje-Bitirme Tezi konu başlığı, büyük harflerle, sayfa ortalanarak ve koyu olarak yazılmalıdır ve
16 punto Times New Roman font kullanımı tercih edilmelidir. 1,5 satır aralığı kullanılmalıdır.
Dış ve iç kapaklar birbirinin aynı olmalıdır. Dış kapakta, bitirme tezini hazırlayan öğrencinin adı
ve soyadı, proje yürütücü danışman öğretim üyesinin adı ve anabilim dalı, bitirme tezinin
sunulacağı yıl yer almalıdır ve yazı tipi olarak 12 punto Times New Roman font kullanılmalıdır. İç
kapak sayfa numarası, (i) olarak kabul edilmeli; ancak bu sayfa numarası iç kapak üzerine
yazılmamalıdır.
2.13. Ön Sayfalar ve Dizinler
i. Kabul ve Onay Sayfası
Bu sayfa, Proje-Bitirme Tezi dersi kapsamında, danışman öğretim üyesinin değerlendirmesi
sonunda bitirme tezinin basılı haline (2 adet kopyaya) eklenecek, Dekanlık ve danışman öğretim
üyesi tarafından imzalanacaktır.
ii. Beyan Sayfası
Tezin bilimsel etik ilkeler doğrultusunda hazırlandığının ifade edildiği bölümdür. Ek 6’da verilmiş
olan örneğe göre yazılarak imzalanmış olarak tezin ilgili bölümüne yerleştirilmelidir.
iii. Önsöz (Teşekkür) Sayfası
Ana metin içine yazıldığında anlatım bütünlüğünü bozacağı düşünülen ek bilgiler önsöz sayfasında
belirtilebilir. Önsözün sonunda, araştırma projesi çalışmasında ve araştırma projesi
hazırlanmasında doğrudan veya doğrudan ilgili olmadıkları halde olağan görevleri dışında katkıda
bulunan kişi ve kuruluşlara teşekkür edilmelidir.
iv. İçindekiler
Ön kapak dışındaki tüm özel sayfalar, araştırma projesi metninde bulunan tüm bölüm ve alt bölüm
başlıkları, Türkçe ve yabancı dilde özet sayfaları, kaynaklar, “İçindekiler” dizininde eksiksiz olarak
yer almalıdır. Tezde kullanılan tüm başlıklar, “İçindekiler” dizininde, hiçbir değişiklik
yapılmaksızın, aynen yer almalıdır. Dizin başlığı haricinde liste, koyu (bold) yazılmamalıdır.
v. Şekil Listesi
Böyle bir dizine gerek duyuluyor ise dizin başlığı ortalanmalı ve başlıktan önce 24 nk, sonra 18 nk
boşluk bırakılmalıdır (bkz. Tez Yazım Şablonu). Her bir şekil numarası ve şekil altı açıklaması
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metin içindekinin aynısı olmalı ve 12 punto ile yazılmalıdır. Dizin başlığı haricinde liste, koyu
yazılmamalıdır.
vi. Resim Listesi
Böyle bir dizine gerek duyuluyor ise dizin başlığı ortalanmalı ve başlıktan önce 24 nk, sonra 18 nk
boşluk bırakılmalıdır (bkz. Tez Yazım Şablonu). Her bir resim/görsel numarası ve resim altı
açıklaması metin içindekinin aynısı olmalı ve 12 punto ile yazılmalıdır. Dizin başlığı haricinde
liste, koyu yazılmamalıdır.
vii. Tablo Listesi
Böyle bir dizine gerek duyuluyor ise, dizin başlığı ortalanmalı ve başlıktan önce 24 nk, sonra 18
nk boşluk bırakılmalıdır (bkz. Tez Yazım Şablonu). Tablo açıklamaları, metin içindeki tablo
açıklamaları ile aynı olmalı ve 12 punto ile yazılmalıdır. Dizin başlığı haricinde liste, koyu
yazılmamalıdır.
viii. Simge ve Kısaltmalar Listesi
Simge ve Kısaltmalar Listesi alfabetik sıralı olmalı, dizin başlığı ortalanarak yazılmalı ve başlıktan
önce 24 nk, sonra 18 nk boşluk bırakılmalıdır (bkz. Tez Yazım Şablonu). Simge ve kısaltma ile
ilgili açıklamalar kısa ve öz olmalıdır.
2.14. Proje-Bitirme Tezi İçeriğinin Düzenlenmesi
Bir proje-bitirme tezi 6 ana bölümden oluşur:
Kapak (DIŞ KAPAK, İÇ KAPAK)
Ön Sayfalar ve Dizinler
KABUL VE ONAY
BEYAN
ÖNSÖZ (Teşekkür)
İÇİNDEKİLER
DİZİNLER (ŞEKİL / RESİM / TABLO LİSTESİ, SİMGE ve KISALTMALAR LİSTESİ)
Özet Sayfaları
ÖZET
ABSTRACT
Araştırma Projesi Metni
1. AMAÇ
2. GENEL BİLGİLER
2.1.Alt Başlıklar
2.1.1.
2.2.
3. GEREÇ VE YÖNTEM
4. BULGULAR
5. TARTIŞMA VE SONUÇ
Kaynaklar
Özgeçmiş
ÖZET
Özet bölümü içinde proje çalışmasının amacı, kapsamı, kullanılan gereç ve yöntem(ler) ve elde
edilen sonuç(lar), açık ve kısa olarak belirtilmelidir. Ancak, özet içinde “Amaç”, ”Yöntem”,
”Sonuç”, gibi alt baslıklar kullanılmamalı, kaynak atıfı yapılmamalıdır. Özet 300 kelimeyi
geçmemelidir.
ÖZET başlığı, büyük harf, koyu punto ile ortalanarak yazılmalı, başlıktan önce 24 nk, sonra 18 nk
boşluk bırakılmalıdır (bkz. Tez Yazım Şablonu). Projenin adı tam olarak, sözcük baş harfleri büyük
- 144 -

seçilerek, koyu punto ile sola yaslanarak yazılmalıdır. Başlıktan sonra 12 nk boşluk bırakılmalı ve
özet metni 12 punto ve satır aralığı 1 seçilerek yazılmalıdır. Özet metninin sonunda, 2 satır boşluk
bırakılarak, koyu punto ile “Anahtar Kelimeler:” başlığı açılmalı ve aynı satırda devam ederek,
çalışma ile ilgili en fazla 5 anahtar sözcük veya deyim, alfabetik sıralanmış olarak verilmelidir.
ABSTRACT
Bu bölümde Türkçe özet başlığı, özet metni ve anahtar sözcüklerin İngilizce tercümesi yer alır. Bu
sayfanın başlık ve anahtar sözcüklerle birlikte, içeriği ve yazım formatları Türkçe özet ile aynı
olmalıdır.
1. AMAÇ
Amaç bölümünde, okuyucuyu konuya hazırlayıcı bilgiler sunulmalı ve kaynak gösterilerek bu
bilgiler desteklenmelidir. Projenin amacı /amaçları ve hedefleri çok açık ve öz yazılmalı ve
irdelenmek istenen hipotez açıkça belirtilmelidir. 1 sayfayı geçmemelidir.
2. GENEL BİLGİLER
Bu bölümde, literatür taraması ile derleme veya pratik bir çalışma için tez konusu/araştırma
problemi ilgili kuramsal temeller ortaya konulur, derleme/araştırmanın problemine dayanak
oluşturan teorik çerçeve açıklanır. Araştırmanın temel değişkenleri ile ilgili teoriler, kavramlar ve
kavramsal ilişkilerden söz edilir. Yine, bu bölümde, araştırma konusu ile doğrudan ya da dolaylı
yapılmış ulusal ve uluslararası çalışmalara yer verilir. Literatür bilgisine dayalı olarak kişisel
değerlendirmeler, analizler ve sentezler yapılır. Konu ile ilgili tablo, şekil, grafik, resim vb. ögelere
kaynağı gösterilerek yer verilebilir. Güncel kaynaklardan yararlanılmaya özen gösterilmelidir.
3. GEREÇ VE YÖNTEM
Bu bölümde proje süresince kullanılan gereç ve yöntemler, ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. Bitirme
tezi derleme şeklinde hazırlanıyorsa yapılan literatür taraması, kullanılan anahtar kelimeler ve
veritabanlarından bahsedilir.
4. BULGULAR
Elde edilen bulgular bu bölümde metin, tablo, grafik, şekil gibi araçlarla sunulmalıdır. Bitirme tezi
derleme şeklinde hazırlanıyorsa yapılan literatür/veritabanı taraması sonucu elde edilen
sonuçlardan bahsedilir.
5. TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu bölümde bulgular ve bulgulara dayalı çıkarımlar literatür verileri ile karşılaştırılmalı, literatüre
uyan ve uymayan sonuçlar ve nedenleri tartışılarak açıklanmalıdır. Hedeflenen amaca ne ölçüde
ulaşıldığı, ne gibi çıkarımlar yapıldığı ve varsa öneriler belirtilmelidir.
KAYNAKLAR
i. Kaynak dizini, metin bloğu üst sınırından iki aralık boş bırakıldıktan sonra, büyük harflerle ve
ortalı olarak “KAYNAKLAR” başlığı ile başlamalı, başlıktan önce 24 nk, sonra 18 nk boşluk
bırakıldıktan sonra dizine geçilmelidir (bkz. Tez Yazım Şablonu).
ii. Her bir kaynağın başlangıcı metin bloğu sol kenarına dayalı, diğer satırları 0,5 cm içeriden
başlatılmalıdır.
iii. Yayının basıldığı derginin, kongre kitapçığının, kitabın vb. adı eğik (italik) olarak yazılır.
Kaynak listesi aşağıdaki örneklerde olduğu gibi verilmelidir.
Makale
Yazarın Soyadı, Adının baş harfi. (Yayın yılı). Makalenin adı. Derginin Adı, Cilt no (bölüm no),
Sayfa numaraları. (Makale başlığında özel isimlerin ilk harfi/harfleri büyük harfle yazılır, parazit,
hayvan ve bitkilerin latince adları italik yazılır, dergi adında kısaltma yapılmaz).
Örnek: Xu, X., Wang, J., Han, K., Li, S., Xu, F., Yang, Y. (2018). Antimalarial Drug Mefloquine
Inhibits Nuclear Factor Kappa B Signaling and Induces Apoptosis in Colorectal Cancer Cells.
Cancer Science, 109, 1220–1229.
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Kitap
Yazarın Soyadı, Adının baş harfi. (Yayın yılı). Kitap Adı. Yayınevi, Basım Yeri, ISBN. (Kitap
adından sonra parantez içinde edisyon numarası verilir. İlk baskı için numara yazılmaz.).
Katzung, B.G. (2017). Basic and Clinical Pharmacology (14th ed.). McGraw Hill, Boston,
9781260288179.
Kitap Bölümü
Yazarın Soyadı, Adının baş harfi. (Yayın yılı). Kitaptaki bölüm adı. İçinde: Kitap adı. Editörün
Soyadı, Adının baş harfi. (Ed.), Yayınevi, Basım yeri, Sayfa numaraları.
Örnek: Karaman, B., Jung M., Sippl, W. (2016). Structure-based design and computational studies
of sirtuin inhibitors. In Epi-Informatics: Discovery and Development of Small Molecule Epigenetic
Drugs and Probes. Medina-Franco, J. (Ed.), Academic Press, Cambridge, MA, pp: 297-325.
Çeviri Kitap
Çeviri kitaplarda önce çevirenlerin soyadı ve adının baş harfleri. (Yılı). Çeviri kitabın Türkçe adı.
Orijinal yazar/yazarların adı, varsa editörlerinin adı. Kitabın adı. Basım yeri yazılmalıdır.
Örnek: Vural, F., Kahraman, G., Vural, Z., Üzel, M. (Çev.) (2006). Anatomi Atlası. Tenllado A.M.,
Jara J.A., Ferron M., Retama, J. Atlas De Anatomia. Amasya, Göktuğ Basım Yayın.
Kitap organizasyon/çalışma grubuna ait ise kitap adından başlanarak organizasyonun ya da çalışma
grubunun adı ve yılı ile basım yeri ve basımevi şeklinde devam edilmelidir.
Örnek: Redhouse Çağdaş Türkçe-İngilizce Sözlüğü. (1985). İstanbul: Redhouse Yayınları.
Tez
Yazarın Soyadı, Adının baş harfi. (Yayın yılı). Tezin adı. Enstitü adı, Anabilim Dalı adı, Şehir
(Danışman Adı: ).
Örnek: Mert, G. (2015). Fenoterol/ketotifen içeren kombine kapsül formülasyonunun
geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı,
Ankara (Danışman: Prof. Dr. Zeliha Gül Değim).
Konferans Bildirileri
Yazarın Soyadı, Adının baş harfi. (Yayın yılı). Bildiri adı. Konferans adı, Kongre tarihi, yeri.
Örnek: Jannuzzi A.T., Karaman E.F., Oztas E., Ozhan G. (2015). Association of Genetic Variants
of Telomerase Reverse Transcriptase Gene With Colorectal Cancer. International Symposium on
Advances in Predictive & Personalized Medicine, 2-3 Nisan 2015, İstanbul, Türkiye.
Resmi Gazetede Bilgileri/Yayınlanan Yasa ve Yönetmelikler
Resmi Gazete’de yayınlanan yasa ve yönetmelikler, metin içinde T.C. Resmi Gazete, yayınlandığı
tarih (gün, ay ve yıl olarak) ve sayısı belirtilerek yazılmalıdır.
Örnek: Organ nakli ile ilgili kriterler yasa ve yönetmeliklerle açıklanmıştır (T.C. Resmi Gazete, 12
Mart 2002, sayı: 351).
Web Sayfaları
Öncelikli olarak güvenilirliği kanıtlanmış uluslararası ve ulusal bilimsel kurul ve kuruluşların resmi
internet sayfaları, tercihen “gov”, “edu”, “org” takısı bulunan siteler tercih edilmelidir. Ticari veya
özel kişi ve kuruluşların siteleri kullanılmamalıdır. Web sayfaları kaynaklar bölümünün sonunda
erişim tarihleri ile birlikte verilmelidir.
Web adresi: URL [Ziyaret Tarihi: Gün Ay Yıl].
Örnek: YÖK, Yükseköğretim Kanunu (2547), (Erişim Tarihi: 30.01.2018), http://www..............
Bilgisayar Programı
Örnek: Schrödinger Release 2018-3: Glide, Schrödinger, LLC, New York, NY, 2018.
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EK 3. Sayfa Düzeni

Üst Boşluk 2,5 cm

Sol

Sağ

Kenar

Kenar

Boşluğu

Boşluğu

4 cm

2,5 cm
METİN BLOĞU

1,25
cm

……………………………………………………..........................

……………………………………………………………………………………

Alt Boşluk 2,5 cm
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EK 4. Ön ve iç kapak düzeni - Şablon
(Sayfa üst kenarı ve logo arasında boşluk: 3 cm )
Üniversite Logosu

(Logo ve üniversitenin adı arası boşluk: en az iki satır )

ÜNİVERSİTE ADI
FAKÜLTE ADI
(Üniversite adı ve tez adı arasındaki boşluk: en az iki satır )

TEZ ADI
(16 PUNTO)
(Tez adı ve öğrencinin adının arasındaki boşluk: en az iki satır )
ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI, NUMARASI
(Danışman adı, İstanbul ve mezuniyet yıl arasındaki boşluklar: en az iki satır )

DANIŞMAN ADI SOYADI
ANABİLİM DALI

MEZUNİYET YILI
İSTANBUL
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Örnek

T.C.
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
ECZACILIK FAKÜLTESİ
PROJE-BİTİRME TEZİ

SİRTUİNLERİN NÖRODEJENERATİF
HASTALIKLARDAKİ ROLÜ

AHMET ŞEN
NUMARASI
DANIŞMAN
Dr. Öğr. Üyesi Berin KARAMAN MAYACK

İSTANBUL
2018
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EK 5. Cilt Sırt Yazısı Formatı

ADI SOYADI

Öğrencinin

ECZACILIK FAKÜLTESİ

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ

PROJE-BİTİRME TEZİ

MEZUNİYET

YILI
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Ek 6. Beyan
Bu tezin bana ait olduğunu, tüm aşamalarında etik dışı davranışımın olmadığını, içinde yer alan
bütün bilgileri akademik ve etik kurallar içinde elde ettiğimi, kullanmış olduğum bütün bilgilere
kaynak gösterdiğimi ve bu kaynakları da kaynaklar listesine aldığımı, yine bu tezin yürütülmesi ve
yazımı sırasında patent ve telif haklarını ihlal edici bir davranışımın olmadığını beyan ederim.
Öğrencinin Adı Soyadı, İmzası
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EK-9: BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ LABORATUVARLARA
HAZIRLIK EL KİTABI
1. LABORATUVAR GÜVENLİĞİ

Doğru ve güvenilir analiz sonuçları elde etmek, her şeyden önce analizi yapan kişinin temiz,
dikkatli ve düzenli çalışmasıyla mümkündür. Amaç, yapılacak analizin tam bir güvenlik içinde, en
az hata ile ve olabildiğince çabuk gerçekleştirilmesidir. Bu da ancak çalışılan laboratuvarda çok
dikkatli ve düzenli olmakla, uygulanacak yöntemlerin çok iyi bilinmesiyle ve hata kaynaklarının
minimuma indirilmesiyle başarılabilir. Bu nedenle laboratuvar çalışma ilkelerine harfi harfine
uymak hem analizi yapan kişi için, hem de laboratuvardaki diğer çalışanlar için önemlidir.
Kimya laboratuvarlarında daima bir tehlike kaynağı bulunabilir. Korunma ve güvenlik kuralları
tehlikeyi azaltmak amacıyla oluşturulmuştur. Fakat bu kuralların izlenmesi ve uygulanması
güvenliğinizi garanti etmez. Ancak, temel kurallara kesinlikle uyulmalıdır. Tüm laboratuvar
çalışanları unutmamalıdır ki, yapılacak bir hata kendileri kadar diğer insanlara da zarar verecektir.
Laboratuvar sorumlularının tek başına kazaları önleme yetenekleri sınırlıdır. Bu nedenle,
laboratuvara girdiğiniz andan başlayarak yapacağınız her türlü işlemde aşağıdaki kurallara uymak
ve sorumlulukları üstlenmek zorunda olduğunuzu unutmayınız.
1.1.
Laboratuvarlarda Öncelikli Ve Kesinlikle Uyulması Gerekli Kurallar
1. Laboratuvara, özel koruma gözlüğü ve laboratuvar önlüğü olmadan kesinlikle girilmemeli ve
sürekli olarak kullanılmalıdır. Tehlikeli deneyler için de ayrıca maske kullanılmalıdır.
2. Ellerde açık yara, kesik, çatlak vs. varsa çalışmaya başlamadan önce mutlaka bandajla
kapatılmalı ve yapılacak işe uygun eldiven giyilmelidir.
3. Laboratuvara giren öğrencilerin saçları toplanmış olmalı, kimyasal madde kalıntısı biriktirecek
olan tırnaklar kesilmiş olmalı, kimyasal çözücü buharlarının etkisinden dolayı lens takılmamalıdır.
4. Laboratuvarda kazaya neden olabilecek uzun ya da sallantılı takılar çalışmaya başlamadan önce
çıkarılmalıdır.
5. Laboratuvardan çıkınca eller mutlaka yıkanmalıdır.
6. Laboratuvarda asla cep telefonu kullanılmamalıdır. Uçucu ve yanıcı çözücüler nedeniyle, pillerin
alev alma riski taşıdığı ve statik elektrik ile çözücülerin alev alma riski olduğu bilinmelidir.
7. Laboratuvarda hiçbir şekilde müzik dinlenmemelidir.
8. Laboratuvarlara hiçbir şekilde yiyecek, içecek getirilmemeli ve tüketilmemeli, asla sakız
çiğnenmemelidir.
9. Laboratuvarda, başkalarının dikkatini dağıtıcı hareketler yapılmamalıdır. Laboratuvarda oyun
oynanmamalı ve asla şaka yapılmamalıdır.
10. Bunsen bekleri ancak kullanılacağı zaman açılmalı, diğer zamanlarda vanadan kapatılmalıdır.
11. Alev alıcı, yanıcı maddeler (alkol, eter gibi) hiçbir zaman açık alevde (Bunsen beki alevi gibi)
ısıtılmamalıdır. Zorunlu hallerde ısıtma için su banyosu kullanılmalıdır. Ayrıca bu tür çözücüler
açık alev çevresinden de uzak tutulmalıdır.
12. Reaktif kaplarının üzerinde mutlaka reaktifin adı veya formülü yazılı olmalıdır ve
kullanılmadan önce reaktifin adı mutlaka okunmalıdır. Yanlış reaktif kullanımı bazen çok büyük
hatalara ve kazalara neden olabilir.
13. Çözelti konulan şişelerin etiketlenmesi gerek görünüş ve gerekse yanlışlıklara meydan
verilmemesi için gereklidir. Kağıt etiket kullanılıyorsa yazıların ıslanınca akmaması için ya suya
dayanıklı mürekkep kullanılmalı ya da üstü yazılı kağıt etiketin üzeri şeffaf bantla kaplanmalıdır.
Eğer boş bir kaba kimyasal bir madde (katı ya da sıvı) konulacak olursa hemen kabın üzerine etiketi
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yapıştırılmalı ve kabın ağzı parafilmle kapatılmalıdır. Bütün kaplar (şişe, kavanoz, kroze, kutu gibi)
etiketli olmalı, üzerinde etiketi olmayan kaplardaki kimyasallar deneylerde kesinlikle
kullanılmamalıdır.
14. Reaktifler kullanıldıktan sonra hemen kapağı kapatılmalıdır. Aksi takdirde kapakların diğer
reaktif kapakları ile karışma riski vardır. Bu risk çözeltilerin veya reaktiflerin kirlenmelerine neden
olur ve deneylerde hata oluşturur.
15. Katı maddeleri içeren kaplardan maddeleri almak için spatüller kullanılmalı ancak kullanılacak
spatüllerin mutlaka temizlenmiş ve kuru olması gerekir. Aksi takdirde madde kirlenebilir veya
rutubetlenerek bozulur veya taşlaşır ve daha sonra alınması zorlaşır. Katı maddenin tamamının
kirlenme riskini önlemek için en iyi yol; katı maddeden alınan bir kısmı tartım kabı, saat camı ya
da alüminyum folyo üzerine koymak ve sonra oradan gerektiğince almaktır. Arta kalan maddeler
hiçbir zaman ana kabın içerisine tekrar konulmamalıdır. Madde israfını önlemek ve aynı zamanda
gereksiz çevre kirliliğine neden olmamak amacıyla tartım kabına, tartım almaya yeterli olacak
kadar madde konulmalıdır.
16. Reaktifler sıvı ise; ya kendi damlalığından akıtılarak ya da reaktif kabı yan yatırılmak suretiyle
akıtılarak alınmalı ama reaktif kabının numune ile teması kesinlikle olmamalıdır. Aksi takdirde
bulaşma ile kirlenme meydana gelebilir. Sıvı reaktifler damlalıkla akıtılıyorsa damlalıkların
reaksiyona kabına (örneğin tüpe) temas etmemesine ve işi bitince tekrar reaktif kabına
yerleştirilmesine özellikle dikkat edilmelidir. Başka bir yere koyup daha sonra reaktif kabına
konulması sonucunda yabancı maddelerin bulaşması ile kirlilikler oluşabilir ve yapılan deneyde
istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Ayrıca hem yapılan deneyin düzgünlüğü hem de bankonun
temizliğini sağlamak amacıyla çalışılacak bankonun üzerine temiz bir adi süzgeç kağıdı
serilmelidir.
Asitler genellikle cam ve kapaklı şişelerde saklanır ve asitler buradan başka temiz bir kaba
aktarılarak kullanılır. Kapaklarının karışmaması ve kirlenmemesi için kullanımdan sonra kapaklar
kesinlikle banko üzerine konulmamalı ve hemen kapatılmalıdır. Ayrıca asit (ya da diğer çözücü)
şişelerinin içerisine kesinlikle pipet sokulmamalıdır. Çünkü eğer pipet kirli ise bu kirliliklerin
asitlere (ya da diğer çözücülere) geçme riski vardır. Bu nedenle asit ya da çözücü önce temiz bir
behere alınır ve oradan pipetle istenilen miktarda çekilerek kullanılır.
17. Kirli kaplar hemen yıkanmalı ve önce çeşme suyu ile en son olarak da saf su (destile su) ile
çalkalandıktan sonra kurumaya bırakılmalıdır. Kurutma açık havada veya etüvde 60-100 ºC’de
yapılabilir. Balon jojelerin kurutulmasında ise yüksek sıcaklık hacim değişmesine neden
olabileceği için etüvlerde 60 ºC’nin üzerinde kurutulmaz, ya açık havada kurumaya bırakılır ya da
hızlı bir kuruma isteniyorsa az miktarda temiz alkol ile çalkalanıp sonra açık havada kurumaya
bırakılır.
18. Reaktif şişelerinden veya tüplerden kimyasal madde aktarılırken ellere veya vücuda
bulaşmamasına özellikle dikkat edilmelidir.
19. Deney tüpleri parmakla kapatılıp çalkalanmamalıdır. Tüpte çalkalama gerekiyorsa tüpün ağzı
parafilmle kapatılıp çalkalanmalı ya da tüpün içerisine temiz bir baget sokulup tüpün içerisindeki
çözelti karıştırılmalıdır.
20. Reaktif şişelerinin içerisindeki maddelerin doğrudan veya reaksiyon sonucunda çıkan gazların
koku ile tanınması yapılacaksa burun, doğrudan tüp veya şişeye yaklaştırıp koklama yapılmamalı
bunun yerine elle buruna doğru yelpazeleme yapılarak kokunun ancak belli oranda burna gelmesi
sağlanmalıdır. Aksi takdirde yüksek şiddetteki buharlar (örneğin amonyak şişesi) bayılmalara hatta
ölümlere neden olabilir.
21. Deney yaparken tüpün ağzı hiçbir zaman karşısındaki bir kişiye doğru tutulmamalıdır. Aksi
takdirde tüpteki sıçramalar doğrudan karşıdaki kişiye ulaşacak ve zarar verecektir.
- 153 -

22. Ortamdaki kimyasalların buharlarına maruz kalmamak için laboratuarda havalandırmanın çok
iyi yapılması gerekir. Uçucu ve korozif maddeler ile çalışılırken çeker ocak kullanılması gerekir
(çeker ocak: geniş bir reaksiyon alanına ve içerisindeki havayı çekerek mekan dışarısına veren bir
sisteme sahip, ön yüzeyi kapatılabilen mekanlardır. Böylece reaksiyon sırasında meydana gelen
zararlı buharlar ile analizcinin teması önlenmiş olur).
23. Su, gaz muslukları ve elektrik düğmeleri çalışılmadığı zaman kapatılmalıdır. Bu hem kaza
riskini azaltacak hem de ekonomi sağlayacaktır.
24. Laboratuvar terkedilirken gaz muslukları mutlaka ana musluktan kapatılmalıdır.
25. Kimyasal maddeler gelişigüzel birbirine karıştırılmamalıdır. Bu yapılırsa çok büyük tehlike
yaratabilir. Çünkü bazı kimyasal maddeler birbiriyle reaksiyona girerek yangın veya şiddetli
patlamalara yol açarlar ya da toksik ürünler oluştururlar. Bunlar her zaman ayrı ayrı yerlerde
muhafaza edilmelidir.
26. Organik çözücüler ve uçucu sıvılar lavaboya dökülmemelidir.
27. Zehirli ve yakıcı çözeltiler, pipetten ağız yolu ile çekilmemelidir. Bu işlem için puar
kullanılmalıdır.
28. Genel olarak toksik olmadığı bilinen kimyasal maddeler bile ağıza alınıp tadına bakılmamalıdır.
29. Tüm asitler ve alkaliler seyreltilirken daima suyun üzerine ve yavaş yavaş dökülmelidir. Tersi
yapıldığı takdirde açığa çıkan yüksek sıcaklık nedeniyle patlama veya püskürme meydana
gelecektir.
30. Civa herhangi bir şekilde dökülürse vakum kaynağı ya da köpük tipi sentetik süngerlerle
toplanmalıdır. Eğer toplanmayacak kadar eser miktarda ise üzerine toz kükürt serpilmeli ve bu
yolla sülfürü haline getirilerek zararsız hale sokulmalıdır.
31. Laboratuar çalışmalarında özel bir defter tutulmalı ve yapılan çalışma ve gözlemler mutlaka bu
deftere kaydedilmelidir. Tartım veya titrasyon sonuçları küçük kağıtlara yazılmamalıdır. Bu
kağıtlar kaybolabilir ve analizin tekrarlanması zorunluluğu ortaya çıkabilir.
32. Elektrikle uğraşırken eller ve basılan yer kuru olmalı, metal olmamalı ve elektrik fişleri
kordondan çekilerek çıkarılmamalıdır. Büyük elektrik onarımı gerektiğinde teknisyenlere
yaptırılmalı, iyi bir elektrik bilgisi olmadan bu tür tamirlere kalkışılmamalıdır.
33. Yangın söndürme cihazının nasıl çalıştığı bilinmeli ve olası küçük yangın durumlarında acilen
müdahale edilebilmelidir. Küçük laboratuar kazalarında müdahale edilebilecek kadar bilgiye sahip
olunmalı ve ayrıca gerekli tıbbi malzemenin ecza dolabında bulunması sağlanmalıdır.
1.2. Kazaların Meydana Gelme Nedenleri
1.2.1. Bilgi Eksikliği
Kullanılan madde ve aletler, yapılan deney, deney ortamı, deney ortamındaki konum ve davranışlar
vb. konularda bilgi eksikliğinin olması.
1.2.2. Aşırı Güven
Sorumluların/öğrencilerin daha önce değişik defalar yaptığı bir deneyi, gözü kapalı olarak yapacağı
düşüncesine kapılması.
1.2.3. Dikkatsizlik ve İhmal
Tehlike yaratabilecek maddelerin ve deney aletlerinin açıkta bırakılması, prizlerin güvenlik altına
alınmaması, gerekli kontrollerin zamanında yapılmaması, elektrik kablo uçlarının açık bırakılması,
güvenliği tehlikeye düşürecek şekilde ihmalkar tavırlar içerisinde olunması ve koruyucu güvenlik
önlemlerinin/aletlerinin kullanılmaması.
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1.2.4. Dikkatin Kaybolması
Dinlenmeden çalışma, yorgunluk duyulduğunda deney yapmaya devam etme, deney ortamının ve
duruş pozisyonlarının iyi ayarlanamaması, yapılan işin tekdüze algılanması, deneyin bir an önce
bitirilmeye çalışılması.
1.2.5. Kaza Olabileceğinin Önemsenmemesi
Kazaların daima başkalarının başına gelebilecek bir olay olarak düşünülmesi, alınması gereken
önlemlere değil de batıl inançlara sığınılması, çalışma disiplininden uzaklaşılması, koruyucu
güvenlik kurallarının/aletlerinin acemi sorumlular tarafından kullanıldığının düşünülmesi,
güvenlikle ilgili tüm kurallara uyulmaması.
1.2.6. Olumsuz Fiziksel Koşullar
Yeterli olmayan aletler, deney yapılan ortamın dikkati dağıtacak bir yer olması veya böyle bir
ortamla çevrili olması, havalandırma, ısıtma, aydınlatma, temizlik ve sağlık koşullarının yetersiz
olması.
1.2.7. Psikolojik Etki
Deney yapacak öğrencilerin; aile yapısından, arkadaşlarından, duyduğu bir haberden, gördüğü bir
manzaradan, soluduğu havadan etkilenebilmesi ve deneye konsantre olamaması.
1.3. Laboratuvar Güvenlik Sembolleri
Tablo 1. Tehlikeli kimyasal madde sembolleri
E (Explosive): Patlayıcı
Patlayıcı, kıvılcım, ısınma, alev, vurma,
çarpma ve sürtünmeye maruz kaldığında
patlayabilir (R1-R3). Ateş, kıvılcım ve
ısıdan uzak tutulmalıdır. Uygun mesafede
durulmalı ve koruyucu giysi giyilmelidir.
F, F+ (Flammable): Alev alabilir
Kolay alev alabilen ve çok kolay alev
alabilen maddeler, hava ile temasında
alevlenebilen, ateş kaynağı ile kısa süreli
temasta hemen yanabilen, çok düşük
parlama
noktasına
sahip
olan
maddelerdir.
O (oxidative): Oksitleyici
Havasız ortamda bile alev alabilir veya
yanabilirler
(R7-R9).
Yanabilir
maddelerle
karıştırıldıklarında
patlayabilirler. Yanan maddelerle teması
önlenmelidir. Ateş, kıvılcım ve ısıdan uzak
tutulmalıdır.
Uygun
mesafede
durulmalıdır
ve
koruyucu
giysi
giyilmelidir.
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T (Toxic): Zehirli
T+ (Very Toxic): Çok zehirli
Zehirli (R23-R25) ve çok zehirlidirler
(R26-R28). Ağız, deri ve solunum yolu ile
zehirlenmelere yol açar. Vücut ile temas
ettirilmemelidir. Kanser riski taşırlar.
C (Corrosive) : Korozif
Canlı dokuyu tahrip eden yada demiri
aşındıran/paslandıran maddelerdir (R34,
R35). Deriye ve göze hasar verirler.
Gözleri ve deriyi korumak için özel
önlemler alınmalı, koruyucu giysi
giyilmeli ve buharı solunum yoluyla
alınmamalıdır.
Metallerden
uzak
tutulmalıdır.
Sıkıştırılmış gazlar, basınç altındaki
gazlardır. Çarpma veya düşme sonucunda
silindirin içindeki enerji hızla yayılabilir.
Ayrıca gazın toksisitesi, yanıcılığı,
korozyon özelliği ve reaktivitesinden
dolayı ilave tehlikeler ortaya çıkabilir.
Xi (Irritant) : Tahriş edici, rahatsız edici
Xn (Sensitising): Hassasiyet yaratıcı
Deriye ve göze hasar verirler (R20–R22,
R36-R38). Buharı solunmamalıdır. Vücut
ile temas ettirilmemelidir. Gözleri ve
deriyi korumak için özel önlemler almak
gerekir. Koruyucu giysi giyilmelidir. Ozon
tabakasına zarar verirler.
N (Toxic to environment) : Ekotoksik
Sudaki ve doğadaki canlılara zarar
verirler.
Doğaya
dökülmemeli
ve
salınmamalıdırlar.
H (Healt effect) : Sağlık etkisi, kanserojen
İnsan sağlığında, kısa veya uzun dönemli
hasar verebilirler (R40, R45-R47).
Vücut/cilt ile temas ettirilmemeli, ağız
yoluyla alınmamalı ve solunmamalıdır.
Kanser riski taşırlar.
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1.4.
Laboratuvarda Kişisel Güvenlik
1.4.1. Gözlükler
Gözlerin kimyasal madde, radyasyon ya da çeşitli zarar verici partiküllerden korunmasını
sağlayacak pek çok farklı özelliğe sahip en önemli güvenlik ürünlerinden biridir.
1.4.2. Maskeler
Laboratuvar çalışanlarının analizler sırasında kullandıkları katı veya sıvı kimyasallardan oluşan toz
ve sıvı zerreciklerden etkilenmelerini önlemek amacıyla dizayn edilmiş kullanımı pratik, cilde
uyumlu maskelerdir.
1.4.3. Önlükler
Laboratuvarlarda oluşması en muhtemel tehlikelerden biri, kimyasal maddelerin çalışanların
üzerine sıçrayarak yakıcı ve delici etkileri ile zarar vermesidir. Bu gibi tehlikelerden korunmanın
en basit ve etkili yolu önlük kullanmaktan geçmektedir.

Şekil 1. Emredici işaretler
2.
KİMYASAL MADDELER İLE İLGİLİ BİLGİYE ULAŞMA YÖNTEMLERİ VE
MSDS
Her ülke çalışanlarına toprağı, suyu, havayı kısacası insanlarını ve çevreyi korumak için çeşitli
kanun, tüzük, yönetmelik vs. birçok dokümanlar hazırlar ve yayımlar. Tüketiciyi ve kullanıcıyı
korumak, doğayı tahrip etmemek, çalışma ve kullanma yöntemlerini saptamak amacı ile ulusal ve
uluslararası düzeyde kimyasallarla ilgili standartlar oluşturulur. Ancak bu düzenlemelerin etkili ve
yararlı olabilmesi için endüstri-devlet-kullanıcı arasında çok iyi bir koordinasyona, işbirliğine ve
iletişime gerek duyulur. Çalıştığımız işyerinde ve yaşadığımız çevrede kimyasalların tehlikelerini
bilmek anayasal bir haktır. En önemli sorunlardan birisi ise kullanılan kimyasallar ile ilgili yeterli
bilgileri elde etmektir. Bilgi-öğrenme hakkı (Right to know) deyimi iki ana fikirden oluşur:
•
Kimyasal maddeyi taşıyanların, depolayanların, kullananların ve üretiminde çalışanların bu
kimyasal maddelerin tehlikeleri konusunda değerlendirme yapmalarını sağlamak,
•
Her ne şekilde olursa olsun, bu kimyasallarla ilişkide bulunan herkesin (İşçi-İşverenToplum vs.) bu bilgileri birbirlerine ulaştıracaklarını açıklamak.
Bilgi-öğrenme hakkına göre her üretici, kimyasala ait fiziksel ve sağlık tehlikelerini belirten en son
bilgileri sağlamakla yükümlüdür.
Yurtdışında kimyasal maddelerle ilgili sağlık ve güvenlik bilgileri herkese açıktır. Dolayısıyla bu
bilgileri bilmeniz doğal hakkınızdır.
Bilgi kaynaklarını daha ayrıntılı incelersek;
2.1. Yönetim
Dünyada pek çok ülkede tehlike bilgisi yada bilme hakkı konusunda mevzuat bulunmaktadır. Bu
yasalar, kullanılan "bütün kimyasal maddelerle ilgili olarak mümkün olduğunca fazla bilgi ve
eğitim sağlama konusunda işverenlere yasal sorumluluk yüklemektedir. Bazı işçi sendikalarının
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işverenle imzaladıkları toplu sözleşmelerde, sendika; işyerinde kullanılan bütün kimyasal
maddelerle ilgili eksiksiz bilgi verilmesini zorunlu kılmaktadır. Ülkemizde ise T.C. Anayasasının
Çalışma Hayatı ile ilgili maddeleri, 1475 sayılı İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü,
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kuralları Hakkındaki Tüzük, Parlayıcı, Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı
Tedbirler Hakkında Tüzük, Zararlı Kimyasalların Taşınması, Depolanması Hk. Yönetmelik, ÇED
Yönetmeliği, vb. yönetmelikler kapsamında bu bilgiyi elde etmek olasıdır. İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği temsilcisi veya sorumlu müdür işverenin kimyasal madde imalatçısından veya
satıcısından bilgileri alıp işçilere verilmesi konusunda ön ayak olmalıdır.
2.2. İmalatçı/Satıcı
İşveren veya işveren vekili size gerekli bilgileri sağlamadığı taktirde sorumlu müdür veya
işyerinizde varsa sendika temsilcisi ile birlikte doğrudan doğruya kimyasal madde imalatçısına
yazarak bu bilgileri kendiniz isteyebilirsiniz. Kendi işyerinizin durumuna göre değişiklik yaparak
kimyasal madde imalatçısından veya satıcısından bilgi istemek için yazabileceğiniz bir mektup
örneği verilmektedir. İmalatçı firmaların çoğuna bu bilgileri vermesinin yasal bir prosedür
olduğunu anlatmak gerekmektedir. Eğer mektubunuza makul bir süre içerisinde onlardan yanıt
alamazsanız bir kez daha hatırlatma yazısı göndermeyi deneyiniz. Tekrar yanıt alamazsanız bu
kimyasal maddenin kullanımını durdurabilirsiniz ve bu hususu hatırlatma yazısında belirtiniz. Söz
konusu kimyasal maddeye alternatif olabilecek daha güvenli maddeler aramak gerekebilir. Sizin
işyerinizde kullandığınız belirli kimyasalların son derece tehlikeli kimyasallar listesinde yer alıp
almadığını, hangi kimyasal maddelerin kanserojen kabul edildiği, kimyasalların nasıl
sınırlandırıldığının ve hangi kimyasalların yasaklandığının veya kullanımını kısıtlandırılan
kimyasallarla ilgili olarak Birleşmiş Milletlerin Yayını olarak "Tüketimi ve/veya satışı
yasaklanmış, piyasadan çekilmiş, önemli ölçüde kısıtlanmış veya hükümetlerce onaylanmayan
ürünler listesi" ‘United Nations Sales Section, Newyork United States Of Amerika veya Geneva,
Switzerland’ yayının standart kitap numarası ISBN 92-1-130145.9 ve dokümanın en son baskısını
isteyebilirsiniz.
2.3. Tehlike Bilgi Formları (Malzeme Güvenlik Bilgi Formları)
Tehlike bilgi formları-Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) yalnızca kimyasalların neden
olduğu sağlık ve güvenlik tehlikelerinin azaltılmasına yarayan bir sistemin parçasıdır. Bu sistemin
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki resmi adı "Tehlike İletişim Standardı”dır. Daha yaygın kullanım
adı "Bilme-Öğrenme Hakkı”dır.
Bilgi-öğrenme hakkına göre her üretici, kimyasala ait fiziksel ve sağlık tehlikelerini belirten en son
bilgileri sağlamakla yükümlüdür. İşverenler de bu bilgileri standarda uygun olarak çalışanlara
aktarmakla yükümlüdürler. İşte bu aşamada Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) devreye
girmektedir.
MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu):
Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS, Material Safety Data Sheet), kimyasal bir malzemenin
içerdiği potansiyel tehlikeleri (sağlık, yangın, reaktivite ve çevresel) belirten ve bu kimyasal ürünle
güvenli bir şekilde nasıl çalışılacağını gösteren bir belgedir. Aynı zamanda kimyasalın tehlikeleri,
kullanım, depolama, taşıma ve acil durum prosedürleri hakkında bilgiler içerir. MSDS’ler malzeme
hakkında malzemenin etiketinden daha çok bilgi vermektedir. MSDS’ler tedarikçi veya üretici
firma tarafından hazırlanır. İşletmelerde kullanılan kimyasalların kullanımı ile ilişkili risklerin
tanımlanması, değerlendirilmesi ve kontrolünde önemli bir rol oynar. Malzeme Güvenlik Bilgi
Formlarının amacı bir işletmede kullanılan kimyasal maddelerle ilgili bilgiye çabuk erişim
sağlamaktır. Bir işletmede kullanılan tehlikeli kimyasal maddelerin Malzeme Güvenlik Bilgi
Formlarının bulundurulması, etkin bir yönetim için en önemli unsurlardan biridir. Tam bir sağlık
ve güvenlik programının geliştirilmesi için önemli bir başlangıç noktasıdır. Öte yandan bu
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formların işyerlerinde Türkçe olarak bulundurulması yasal bir zorunluluktur. MSDS’lerde her
maddeye özel olarak aşağıdaki bilgiler yer alır:
•
Madde / Müstahzar ve Üreticinin Kısa Tanıtımı
•
Kimyasal Bileşimi
•
Kimyasalın Tehlikeleri
•
İlk Yardım Bilgileri
•
Yangınla Mücadele Bilgileri
•
Kaza Sonucu Yayılmaya Karsı Önlemler
•
Kullanım ve Depolama Özellikleri
•
Maruziyet ve Kişisel Korunma Bilgileri
•
Maddenin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
•
Maddenin Kimyasal Kararlılığı ve Reaktivitesi
•
Toksikolojik Bilgi
•
Ekolojik Bilgi
•
Bertaraf Bilgileri
•
Taşımacılık Bilgileri
•
Yasal Mevzuat Bilgileri
•
Diğer Bilgiler
Amerika Birleşik Devletleri, İşçi Sağlığı, İş Güvenliği kuruluşu olan OSHA (Occupational Safety
Healt Associations), MSDS'lerin sekiz bölümde hazırlanmasını önerir.
I-Bölüm: Maddenin Tanımı
Bu bölümde ürünün kimyasal adı veya ticari adı yer alır. Ticari bir sır değilse, kimyasalın yapısı
hakkında bilgi verilmelidir. Ticari sır olsa bile, sağlık riskleri ile ilgili ayrıntılı bilgi MSDS'de
mutlaka yer almalıdır. Birinci bölümde imalatçının veya satıcının adı, adresi, telefon numarası,
MSDS'in hazırlandığı tarih ve iş saatleri dışında acil aramalar için bir telefon numarası yer
almalıdır. Acil durumla karşılaşmadan önce bilgi almak için imalatçının, satıcının aranması daha
uygundur.
II-Bölüm: İçindeki Tehlikeli Maddelerin Bileşimi
Bu bölümde kimyasal maddenin/bileşenin sağlığa zararlı yapısıyla ilgili bilgiler yer alır. Bu
bölümde sağlığa zararlı bileşenlerin adları (herkesçe bilinen ve kimyasal adları) ve mümkünse
bileşiğin tümü içindeki oranları belirtilmelidir. Karışım olan ürünlerde tehlikeli kimyasallar
listesinde olan ve ürünün yüzde birini (%1) veya daha fazlasını oluşturan maddelerin yazılması
gereklidir. Kanserojen maddeler istisnadır ve karışımın yüzde birinin onda birini (% 0,l)
oluşturuyorsa listede belirtilmelidir. Ürünün içindeki tehlikeli maddeler kimyasal isimleriyle
listelenmelidir. Listedeki maddelerin her biri için ek etkilenme düzeyleri belirtilmelidir. OSHA'nın
izin verilebilir etkilenme düzeyi (PEL) değerleri ile Amerika Resmi ve Özel Sektör Endüstri
Hijyenistleri Birliği'nin belirlediği Eşik Sınır Değeri (TLV-ESD), izin verilen maksimum
konsantrasyon değeri (MAK) kapsayabilmelidir. ABD'de PEL'in verilmesi yasal zorunluluk, TLV
ise her zaman için PEL'den daha koruyucu olan önermedir. Ek bilgi olarak Kısa Süreli Etkilenme
Düzeyleri (STELL) ve Yaşamı ve Sağlığı Anında Etkileyecek Tehlikeli Düzeyi (IDLH) bilgileri
yer alabilir.
III-Bölüm: Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
III. Bölümde maddenin fiziksel ve kimyasal özellikleri yer almalıdır. Bu özellikleri "yangın
tehlikesi yaratabilecek sıcak bir ortamda buharlaşmayı" solunum koruyucu gerektirebilecek buhara
dönüştürmeyi verebilirsiniz. Kimyasal için verilmesi gereken özellikler şunlar olmalıdır;
a)
Normal görünüş ve kokusu,
b)
Buhar basıncı,
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Buhar yoğunluğu,
Suda çözünürlüğü
Erime noktası,
Özgül ağırlığı,
Hacme göre uçucu yüzdesi,
Buharlaşma oranı,
Kaynama noktası,
Patlama noktası.

IV-Bölüm: Yangın ve Patlama Bilgileri
Parlama, yanma veya alt ve üst patlama sınırları (LEL, UEL), alevlenme düzeyleri, yangın
söndürmede kullanılacak araçlar, yangınla özel mücadele yöntemleri, olağandışı yangın ve patlama
tehlikeleri açısından yaklaşılır. Bir kimyasal maddenin parlama noktası, bir sıvının, havayla
karıştığı zaman tutuşacak bir karışım oluşturacak kadar buhar çıkaracağı en düşük sıcaklıktır. Buna
ek olarak, parlama noktasının belirlenmesinde kullanılan iki yöntemden (kapalı veya açık kap) söz
edilmesi yararlıdır. Parlama noktası ne kadar düşükse, bu malzeme o kadar uçucu demektir.
Alevlenme düzeyleri ile havadaki en düşük ve en yüksek gaz veya buhar konsantrasyonları
kastedilmektedir. En yüksek düzey, onun üzerinde yangının yayılmayacağı düzey anlamına
gelmektedir. En alt düzey de onun altında yangının yayılmayacağı düzeydir. Yangını söndürmede
kullanılacak araçlarla doğal olarak bir yangın durumunda kullanacağımız suyu, köpük türünü veya
kimyasal söndürme sistemleri kastedilmektedir.
V-Bölüm: Reaksiyona (Tepkimeye) Girme Bilgileri
Bu bölümde maddenin diğer maddelerle etkileşmeye girip girmediği belirtilir. Eğer tepkimeye
giriyorsa sonuç ürünleri ile ilgili tehlikelerini gösterir. Bu yan ürünlerin uygun biçimde saklanması
ve kullanılması ile ilgili bilgiler yer almaktadır.
VI-Bölüm: Sağlık İçin Yarattığı Tehlike Bilgileri
Kimyasal maddenin vücuda giriş yolları (solunum, deri absorbsiyonu, sindirim, ağız-oral) sağlık
üzerinde yarattığı akut ve kronik etkiler, maruziyet işaretleri ve belirtileri, ürünün kanserojen olup
olmadığı (bu bilgilerin Uluslararası Toksikoloji Programından mı, Kanser Araştırmaları ile ilgili
Uluslararası Ajans veya OSHA'dan mı geldiği) belirtilmelidir. Maruziyet durumunda daha da
kötüleşen sağlık sorunları ve önerilen ilk yardım/acil durum prosedürlerinin tamamı bu bölümde
yer almalıdır. Ancak MSDS'lerde çoğu zaman eksik ve yetersiz hazırlanan bölümdür.
VII-Bölüm: Kullanım Sırasında Alınması Gereken Önlemler
Acil durumlarda ne yapılacağına ilişkin planlar geliştirmek için gereken bilgileri dökülmeler
sonrasında temizleme işlemleri, güvenli bir şekilde depolama, kullanım önlemleri ve kaza ile
ortama karışması halinde uygulanacak önlemler detaylı bir şekilde yer almalıdır. Bununla beraber
imalatçılar bu bilgileri "buharını solumayın" veya "cilde temas etmemeli" gibi basit ve yetersiz
cümlelerle ifade etmektedirler.
VIII-Bölüm: Kontrol Önlemleri
Bu bölümde havalandırma, çalışma uygulamalar ve kişisel koruyucu teçhizat donanımlar ile ilgili
bilgiler yer almalıdır. Solunum koruyucuları (respirator), ürüne en dayanıklı koruyucu giysi ve
eldiven materyali belirtilmelidir. Ancak yine bu bilgiler de eksik yer almaktadır.
Doğru MSDS'ler elde etmenin ilk adımı, ısmarlamadan önce kimyasalların nasıl kullanıldığını
incelemektir. Mevcut kontrollerin yeterli ve olası tehlikelerin, değiştirmeyi düşündüğümüz
kimyasal maddeninkinden daha büyük olmadığından emin olmak gerekir.
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MSDS'lerin faydalı olabilmesi için kullanıcının bu formlarla yazılı bilgilerin doğruluğundan emin
olması gereklidir. Herhangi bir kimyasal madde ile çalışan veya çalışılacak olan kişi ve kuruluşlar,
üretici firmalardan sipariş öncesi MSDS'leri istemeli, bunları gözden geçirmeli, eğer yanlış bilgiler
varsa düzeltilmesi istemiyle üretici firmaya geri gönderilmelidir. MSDS'leri hazırlayanlar
tüketiciye doğru ve güvenilir bilgiler vermek zorundadırlar. Ayrıca, tüketicilerin büyük bölümünün
yeterli teknik bilgiye sahip olmadıkları gözönüne alınarak verilen bilgilerin kolay anlaşılabilir ve
sade olmasına özen gösterilmelidir. Bu amaçla piktogram kullanımı yararlı bir yoldur.
Unutulmamalıdır ki, gerekli önlemler alınmadığı taktirde zararsız hiçbir kimyasal madde yoktur.
Bu nedenle MSDS hazırlanırken tehlikesi bilinmeyen bir veya birkaç kimyasal söz konusu
olduğundan çalışanları korumak ve uyarmak için gerekli koruyucu önlemlerin forma alınması
gerekir. Kısa süreli (short term) ve uzun süreli (long term) yapılan toksikolojik testlerden elde
edilen bilimsel sonuçlar da her yıl gözden geçirilerek MSDS'lerde gerekli düzenlemeleri
yapılmalıdır. Üretici ve ithalatçı firmalar hazırlanan bu MSDS'leri her numune veya mal ile birlikte
kullanıcı kuruluş ve kişilere vermelidir.
Ülkemizde tüketicilerin üretici firmaları uyararak, yönlendirerek kullandıkları kimyasal maddelere
ait MSDS'lerin hazırlanmasını istemeleri gerekmektedir. Halen çok az firma tarafından bu tür
dokümanlar alıcının talebi halinde verilmektedir. Ancak bunlar hem sayı yönünden hem de içerik
yönünden yeterli değildir.
Ayrıca ülkemizde birkaç büyük kuruluş dışında kullanımı olmayan "MALZEME GÜVENLİK
BİLGİ FORMLARININ" (MSDS) yaygın olarak kullanımı ve endüstrimize kazandırılması ile
Türkiye'de sayıları onbinlerle ifade edilen iş kazaları ve meslek hastalıklarının büyük oranda önüne
geçilebileceği gibi iş veriminde de artışlar sağlanacak ve çevre koruma çalışmalarına da katkıda
bulunacaktır.
Malzeme Güvenlik Bilgi Formu örneği aşağıda gösterilmiştir.
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Şekil 2. Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Örnek Formatı
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2.4.
Etiketler
Kimyasal madde kaplarının veya bidonlarının üzerindeki etiketler de önemli bir bilgi kaynağıdır.
Etiketler her zaman kaplara tutturulmalıdır ve etikette belirtilen kimyasal madde ile kabın içindeki
kimyasal madde aynı olmalıdır. MSDS'lerde olduğu gibi etiketlerin de yetersizlikleri vardır.
Etiketlerdeki bilgiler eksik olabilir veya kimyasal maddenin üretildiği ülkeye bağlı olarak etiket
bilmediğiniz bir dilde yazılmış olabilir.
Aşağıda iki örnek verilmektedir:

Şekil 3. Yetersiz ve yeterli etiket örnekleri
2.5.
Eğitim
Etkili bir eğitim, kimyasal tehlikelerle ilgili bilgi edinmenin önemli araçlarından biridir. Kimyasal
maddeler ile çalışıyorsanız, işvereniniz size kendi kullandığınız kimyasallarla ilgili eğitim
sağlamalıdır. Eğitim şunları içermelidir.
 Belirli kimyasalların olası, ya da bilinen tehlikeleri ve sağlık üzerindeki etkileri konusunda
bilgiler,
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Söz konusu kimyasallar ile güvenli biçimde nasıl çalışılacağı konusunda bilgiler,
Acil durum ve ilk yardım önlemleri,
Gerekli olan koruyucu malzemenin kullanımı ve bakımı,
Kontrol önlemlerinin etkili bir biçimde işleyip işlemediğinin nasıl anlaşılacağı,
Etiketlerin, Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarının ve kimyasal maddelerin üzerindeki diğer
tehlike bilgilerinin nasıl yorumlanacağı.
Her yeni eleman için eğitim gereklidir ve çalışanlar için de belirli aralıklarla eğitim düzenlemelidir.
2.6.
İşyeri Teftişi
İşyerinizdeki kimyasal riskleri belirleyen diğer bir yol ise çalışanlardan gelen şikayetlerle ilgili
kayıt tutmaktır. Örneğin hastalık sayısındaki artış ve çalışanlarda değişik belirtiler ortaya çıkabilir.
Bu göstergeler işyerindeki belirli kimyasal tehlikelerin teşhis edilmesine ve araştırılmasına
gereksinim olduğunu göstermektedir. Hava (ortam) ölçümleri işyerindeki kimyasalların hangi
düzeyde olduğunu gösterebilir; ancak hem ölçüm cihazlarını hem de yetişmiş personeli sağlamak
çok zor olabilir. Tehlikeleri (riskleri) belirlemenin bir diğer yolu, kullanılan bütün kimyasal
maddeleri ve işçilerin, makinaların, havalandırmanın (pencereler vb.) depolama alanlarının vb.
bulundukları konumu not ederek işyerinizi teftiş etmektir.
2.7.
Tıbbi Gözetim
Kimyasal maddelerle çalışıyorsanız, işvereniniz, giderlerini şirketin karşıladığı bir tıbbi gözetim
programı kapsamında olmanızı sağlamalıdır.
 İşe alınmadan önce çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması ve "hassas kişilerin
belirlenmesine dikkat edilmelidir. Bu kişilerin sağlık açısından riskli olmayacak işlerde
çalıştırılmasına yardımcı olacaktır. Örneğin geçmişte akciğer hastalığı olan kişilerin tozlu
yerlerde çalıştırılmaması gerekir.
 Etkili bir tıbbi gözetim programı, çalıştığınız maddelerle ilişkili olabilecek sağlık etkilerinin
erken işaretlerini teşhis etmelidir.
 Periyodik sağlık muayeneleri meslek hastalıklarının erken belirtilerini teşhis etmeye
yardımcı olacaktır.
 Sağlık muayeneleri (işe alınmadan önceki periyodik muayene), kimyasal maddelere maruz
kalmanın biyolojik göstergelerini saptayabilmek için kan ve idrar testlerini içeren biyolojik
gözetime yer vermelidir.
2.8.
Diğer Bilgi Kaynakları
İşvereniniz, kimyasal madde imalatçısı ve satıcısı dışında, belirli kimyasal maddeler ile bilgi
edinmenize yardımcı olacak başka bilgi kaynakları da bulunmaktadır.
 İşçi sendikanız
 Bölge çalışma müdürlükleri
 Çalışma Bakanlığı
 Uluslararası İş Kolu Federasyonları (ITS'1er)
 Uluslararası Çalışma Örgütü (ELO)
 Yerel kütüphane
 Üniversiteler ve yüksekokullar
Sizlere yararlı olabilecek bazı kaynaklar aşağıdadır.
1) ILO encyclopaedia of occupational health and safety (ILO'nun işçi sağlığı iş güvenliği
ansiklopedisi), 4. Basım Cenevre, BLO 1993, 2 cilt
2) N.I Sax: Dangerous properties of industrial materials (Endstriyel materyallerin tehlikeli
özellikleri) New York, Van Nostrand, 7. Basım, 1998
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3) J.M Stellman ve S.M. Dawn: Work is dangerous to your health (Çalışmak Sağlığınız İçin
Tehlikelidir), New York, Random House, 1973
3.
KİMYASALLARIN SINIFLANDIRILMASI
Bu kısımda, her bir tehlike sınıfının özellikleri açıklanmaktadır. Pek çok kimyasalın birden çok
tehlike sınıfına dahil olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla, tehlikeli bir kimyasalın güvenli bir
şekilde nasıl depolanacağını belirlemek icin çeşitli kılavuz depolama bölümlerine ihtiyaç
duyulabilir. Örneğin, asetik asit, korozif asittir ve aynı zamanda yanıcı bir sıvıdır. Bu nedenle 1.
(Kolay alev alabilen ve çok kolay alev alabilen) ve 2. (Aşındırıcı) bölümlerin dikkate alınması
gerekmektedir.
3.1. Kolay Alev Alabilen ve Çok Kolay Alev Alabilen Maddeler

3.1.1. Özellikleri
Kolay alev alabilen maddeler, hava ile temasında alevlenebilen, ateş kaynağı ile kısa süreli temasta
hemen yanabilen, çok düşük parlama noktasına sahip olan veya su ile temasında çok kolay alevlenir
gaz yayan maddeler ve müstahzarlardır. Çok kolay alev alabilen maddeler ise çok düşük parlama
noktası ve kaynama noktasına sahip maddeler ve müstahzarlar ve hava ile temasında alevlenebilen
gaz haldeki maddeler ve müstahzarlardır. Genellikle kullanılan kolay alev alabilir kimyasal
maddeler şunlardır.
 Aseton
 Etil Eter
 Sodyum
 Hidrojen
 Lityum
 Asetilen
 Etil Alkol
 Potasyum
3.1.2. Depolanması
 Alev alabilen maddeleri tüm ateşleme kaynaklarından (açık alevler, sıcak yüzeyler,
direkt güneş ışığı, kıvılcım) uzak tutunuz.
 Alev alabilen maddeleri özellikle oksitleyiciler ve toksikler gibi tehlike sınıflarından
ayrı depolayınız.
 Alev alabilen gazları oksitleyici gazlardan, uygun ve onaylı bir yanmaz bölme ile ya da
arada en az 6 metrelik bir mesafe olacak şekilde ayrı tutunuz.
 Alev alabilen sıvı maddeleri onaylanmış güvenli konteynır veya dolaplar içinde
saklayınız.
 Malzemenin alt alev alma limitini aşan buharlarının oluşumu ya da buharlarla havanın
karışarak kendi kendine yanma olasılığını düşürmek üzere depolama alanlarını serin
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tutunuz. Normal depolama koşullarında buhar birikimini önlemek üzere yeterli
havalandırma sağlanmalıdır.
 Kimyasal maddenin tehlikesine uygun olacak şekilde bir yangın söndürücüyü hazır
durumda bekletin ve bunu kullanacak olan her kimse, gerekli eğitimi almış olmasına
dikkat ediniz.
 Soğuk depolama gerektiren alev alabilen sıvıları kıvılcım veya statik elektrikten
korumak için güvenli yanıcı malzeme buzdolabı veya derin dondurucuda muhafaza
ediniz.
 ‘Sigara İçilmez’ işaretlerini alev alabilen maddelerin depolandığı alanlarda gözle fark
edilir bir yere asınız.
3.1.3. Kullanımı
 Alev alabilen sıvıları kullanırken eldiven ve emniyet gözlüklerini takınız.
 Alev alabilen ve yanıcı sıvıların karışımlarının parlama noktası; karışımdaki en düşük
parlama noktasına sahip sıvınınkine eşit kabul edilir.
 Alev alabilen sıvı aktarıldığında veya kullanıldığında tüm alev kaynakları alandan yok
edilmelidir. Açık alevler veya sıcak levhalar alev alabilen sıvıları doğrudan ısıtmak için
kullanılmamalıdır.
 Alev alabilen sıvı döküntülerini temizlemede su kullanmayınız.
 Alev alabilen ve yanıcı sıvıları lavabodan tahliye etmeyiniz.
3.2. Korozif (Aşındırıcı) Maddeler

3.2.1. Özellikleri
Aşındırıcı maddeler, canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına neden olabilen maddelerdir.
Gazlar, sıvılar ve katılar tehlikeli aşındırıcılık özelliği gösterebilirler. Korozif maddeler deriyi
yakar, kaşınmaya yol açar. Solunum veya ağız yoluyla alındığında akciğer ve mide dokusu
etkilenir. Korozif gazlar deri teması ve solunum yoluyla hemen vücuda absorplanır. Laboratuvarda
sık kullanılan korozif sıvıların vücutta dış hasara neden olma riskleri bulunur. Korozif katılar çoğu
kez zamana bağlı zararlara yol açar. Korozif katılar, nemden dolayı deri üzerinde ve solunum
sisteminde hemen çözündükleri için etkileri geniş ölçüde temas süresine bağlı olmaktadır. Korozif
maddeler asidik veya bazik olabilir. Korozif madde örnekleri aşağıda sıralanmıştır:
 Sülfürik Asit
 Hidroklorik Asit
 Nitrik Asit
 Amonyum Hidroksit
 Sodyum Hidroksit
 Krom Trioksit

3.2.2. Depolanması
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Asitleri, bazlardan ve korozif maddeleri hem organik, hem de alev alabilen
maddelerden ayrı tutunuz.
 Raflardan düşme tehlikesini en aza indirmek için korozif maddeleri tabana yakın
yerlerde depolayınız.
 Güneş ışığından uzak, serin, kuru ve iyi havalandırılan alanlarda depolayınız. Depolama
alanı sıcaklık değişimlerine karşı korunmalıdır.
 Asitleri temas halinde zehirli gazlar oluşturabilecek kimyasallardan (sodyum siyanür,
demir sülfür vb.) uzak tutunuz.
 Asitleri sodyum, potasyum ve magnezyum gibi su reaktif metallerden ayrı tutunuz.
 İnorganik hidroksit çözeltileri polietilen kaplarda muhafaza ediniz.
 Korozif maddeleri metal raflarda kesinlikle saklamayınız. Havalandırma yardımcı olsa
da, kimyasallar rafları aşındıracaklardır.
3.2.3. Kullanımı
 Gerekli koruyucu ekipmanları (laboratuvar önlüğü, uygun eldivenler ve sıçramaya karşı
emniyet gözlüklerini) kullanınız. Sıçrama öngörülen bir tehlikeyse yüz koruyucu maske
takılmalıdır. Korozif madde, tehlikeli ve zehirli gazları meydana getirebileceğinden,
kullanıcıyı korumak üzere bir çeker ocak altında kullanılmalıdır.
 Etkin maddeleri yavaşça ilave ediniz. Daima suyun üzerine asidi (suyu aside değil)
ekleyiniz. İlave etme sırasında asidi kabın kenarından yavaşça ekleyiniz ve şiddetlice
karıştırmayınız.
 Korozif maddeler kırılmaz kaplarda aktarılmalıdır.
3.3. Toksik Maddeler

3.3.1. Özellikleri
Toksik maddeler, az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde
insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddelerdir. Bir kimyasal
maddenin deney hayvanlarının % 50’sinin ölümüne neden olduğu letal (öldürücü) doz 50 veya
LD50 olarak tanımlanır. LD50 genellikle, vücut ağırlığının kilogramı başına alınan maddenin
miligramı (mg/kg) olarak gösterilir. LD50 ne kadar düşükse madde o kadar zehirlidir. Toksik
maddelerin solunumla alınması doku hasarına yol açmaktadır. Akciğerler, zehirli buharlar ile
havanın taşıdığı taneciklerin hücumuna karşı savunmasız çok katlı doku tabakasından oluşmuştur.
Bir maddenin solunumla toksisitesi, TLV (Eşik limit değeri) ve PEL (İzin verilebilir korunmazlık
sınırı) ile temsil edilir. Her iki ölçüm havadaki maddenin milyonda bir kısmı veya 1 m3 hava içinde
mg madde olarak ifade edilir. Toksik madde örnekleri aşağıda sıralanmıştır:
 Formaldehit
 Nitrobifenil
 Asbest
 Metilhidrazin
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 Potasyum siyanür
 Dimetilaminobenzen
3.3.2. Depolanması
 Toksik maddeleri diğer tehlike sınıflarından ayrı tutunuz ve soğuk, iyi havalandırılan
bir yerde ışık ve ısıdan uzak olacak şekilde muhafaza ediniz.
 Konteynırlar, çalışanlara maruziyeti en aza indirmek ve diğer kimyasallarla etkileşimini
önlemek için çok sıkı, sızdırmaz kaplarda muhafaza edilmelidir.
3.3.3. Kullanımı
 Kullanıldığında toz ve duman ortaya çıkartan toksik maddeleri çeker bir ocak
kullanarak ele alınız.
 Zehirli bileşiklerle çalışırken koruyucu laboratuvar önlükleri, eldiven ve emniyet
gözlüklerini giyiniz ve çalışan bir çeker ocak altında işlem yapınız.
3.4. Oksitleyici Maddeler

3.4.1. Özellikleri
Oksitleyici madde, özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddeler ile de temasında önemli
ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan maddelerdir. Oksitleyiciler oda sıcaklığında veya yüksek
sıcaklıklarda kendiliğinden oksijen meydana getirirler ve şok ile ısıtma altında şiddetle
patlayabilirler. Farklı kimyasal kararsızlıklarından dolayı oksitleyici aktif maddeler beklenmedik
şekilde patlayıcı olup bu yüzden tehlike tehdidi gösterirler.
Oksitleyici reaktif maddeler:
 Peroksitler
 Hiperperoksitler
 Peroksi Esterler
Oksitleyiciler, organik maddelerle temas edince şiddetle tepkimeye girerler. Bu nedenle
oksitleyicilerle, organik maddelerin etkileşiminden kaçınınız. Organik maddelerle reaksiyona giren
oksitleyicilere örnek; nitrik asit, kromik asit ve permanganatlardır.
3.4.2. Depolanması
 Gün ışığında uzak, serin, kuru ve iyi havalandırılan alanda depolayınız. Aşırı ve ani
sıcaklık değişimlerinden koruyunuz.
 Tutuşabilir kimyasallardan ayrı tutunuz.
 Özellikle kırılmayan renkli cam ve reaksiyona girmeyen kaplarda muhafaza ediniz.
 Reaktif kimyasal maddeleri uygun olmayan malzemelerden ayrı tutunuz:
 Organik maddeler,
 Alev alabilir solventler,
 Korozif maddeler.
3.4.3. Kullanımı
 Az miktarlarda satın alınız ve hemen kullanınız.
 Peroksit oluşturan bileşiklerin kaplarının açılış tarihlerini kaydediniz.
 Oksitleyicilerin yanında kesinlikle sigara içmeyiniz.
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Muhafaza kaplarını sızdırmaz bir şekilde kapatınız. Kapları kapatırken mantar ve lastik
tıpa kullanmayınız. Cam şişeleri açmadan önce şişe tabanında katıların (kristallerin) ve
viskoz sıvıların oluşup oluşmadığına bakınız. Bunlar peroksit oluşumunun
göstergeleridir.
Oksitleyicilerle çalışırken sürtünme, kırılma ve her türlü darbeden kaçınınız.
Atılma işlemi süresince oksitleyicileri diğer kimyasal maddelerle karıştırmaktan
kaçınınız.

3.5. Patlayıcı Maddeler

3.5.1. Özellikleri
Patlayıcı maddeler, atmosferik oksijen olmadan da ani gaz yayılımı ile ekzotermik reaksiyon
verebilen ve/veya kısmen kapatıldığında ısınma ile kendiliğinden patlayan veya belirlenmiş test
koşullarında patlayan, çabucak parlayan katı, sıvı, macunumsu, jelatinimsi haldeki maddelerdir.
Patlayıcı maddeler; ani şok, basınç ve yüksek sıcaklık etkisinde ani ve derhal büyük ve küçük
miktarda basınç, gaz ve ısıyı serbest bırakan kimyasal maddelerdir. Şok, sıcaklık veya kimyasal
tepkimenin koşulları altında bazı maddeler şiddetle patlayabilir. Bazı kullanım koşullarında reaktif
olabilen maddeler şunlardır:
 Asetilen
 Asit
 Hidrojen
 Nitro Bileşikleri
 Amonyak
 Organik Peroksitler
 Perkloratlar
 Bromatlar
3.5.2. Depolanması
 Envanterinizde bulunan tüm patlayıcıları tespit ediniz.
 Depolama sırasında sıvı kaplarında patlayıcı peroksit yaratıcı ürünlerin bulunmasına
izin vermeyiniz.
 Patlayıcı kimyasalları tüm ateşleme kaynaklarından uzak tutunuz.
 Patlayıcı kimyasalları patlayıcı depolarında muhafaza ediniz.
 Patlayıcı maddeleri depolamak ve kullanmak için özel bir alan oluşturunuz.
 Patlayıcı maddeleri kullanan görevlilerin güvenli depolama metodları, kimyasalların
tehlikeleri gibi konularda eğitimli olduklarından emin olunuz.
3.5.3. Kullanımı
 Patlayıcı maddelerle çalışmadan önce; kimyasal özelliklerini, yan tepkime ürünlerini,
belli bazı kimyasal maddelerle uyuşmazlıklarını ve olası çevre katalizörleriyle (sıcaklık
değişim gibi) etkileşimlerini öğreniniz.
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3.6.

Deney donanımını havasız ortam kabini (glove box) veya gaz battaniyesi (gas blanket)
içerisine koyunuz.
 Eterlerin depolanmasını minimuma indiriniz.
 Patlayıcı kimyasal madde çalışılan yere yakın tarafta belirlenmiş yangın söndürme
donanımı bulundurunuz.
 Etkin madde/ürünlerin kararlılığı dahil olmak üzere deneyden önce tüm patlama
tehlikelerini saptayınız.
Sıkıştırılmış Gazlar

3.6.1. Özellikleri
Her silindir, büyük miktarda enerji içerdiği ve yüksek tutuşabilirlik ve zehirlilik potansiyeli
bulundurduğu icin tehlikeli olabilir. Çarpma veya düşme sonucunda silindirin içindeki enerji hızla
yayılabilir. Bu durumda aniden açığa çıkan enerji silindiri bir roket gibi itebilir. Ayrıca gazın
toksisitesi, yanıcılığı, korozyon özelliği ve reaktivitesinden dolayı ilave tehlikeler ortaya çıkabilir.
3.6.2. Depolanması
 İyi havalandırılmış ortamlarda depolanmalıdır. Silindirin herhangi bir kısmını 25 ºC’nin
üzerinde bir sıcaklığa maruz bırakmayınız.
 Silindirler eşyaların çarpacağı veya üzerine düşeceği yerlere yerleştirilmemelidir.
 Silindirler nemli alanlara, tuz, aşındırıcı maddeler, duman, ısı yakınına ve doğrudan gün
ışığı alan yerlere konmamalıdır.
 Silindirleri yanıcı gazlar ve oksitleyici maddelerden ayırarak, gaz tiplerine göre
depolayınız. Yanıcı ve oksitleyici gazları birbirinden 6 m uzaklıkta; ya da araya 1,5 m
yükseklikte bir yangın duvarı yerleştirerek ayırınız.
 Mevcut silindir sayısını en azda tutunuz.
 Düşerek parçalar fırlatmalarını ve bedensel bir zarara neden olmalarını önlemek için boş
veya dolu tüm tüplerin zincirlenmiş ya da uygun biçimde sabitlenmiş olması gereklidir.
3.6.3. Kullanımı
 Silindirler kullanılmadığı zaman silindir regülatörleri üzerindeki basıncı tahliye ediniz ve
vanaları kapatınız.
 Vana sapları tüp çalışırken doğru konumda olmalıdır.
 Tutuşabilir gazların bulunduğu yerlerde sigara içmeyiniz.
 Gaz kaynağı kapatılmadan bir gazın neden olduğu alevi söndürmeyiniz.
 Bir tüp sadece bir şeritle bağlanarak kararlılığın sağlandığı el arabasıyla hareket
ettirilmelidir. Tüpler depolanırken veya taşınırken daima emniyet kapakları kapatılmalıdır.
 Tüpleri bir elektrik devresinin parçası olabilecek bir yere yerleştirerek ısıtmayınız.
Sıkıştırılmış gazlar yüksek enerji kaynakları ve tehlikeli nesne fırlatıcılar gibi
düşünülmelidir.
 Tüm tüpler için kullanmadan önce hasar olup olmadığı kontrol edilmelidir. Hasarlı tüpler,
vanalar vs. derhal kullanımdan çıkarılarak üretici firmaya iade edilmelidir.
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Tüm regülatör vanaları yıllık bakımdan geçirilmelidir. Vana veya regülatör bağlantıları
zorlanmamalıdır.
 Bir dış ısı kaynağı kullanarak tüpün basıncı değiştirilmelidir.
 İnert, yanıcı veya zehirli bir gaz tüpünün herhangi bir vanasında gaz kaçağı oluşursa,
silindiri olası tutuşturma kaynakları ve insanlardan uzağa, açık bir saha veya çeker ocağa
taşıyınız.
4.
KİMYASAL MADDELERİN DEPOLANMASI
4.1. Birlikte Depolanabilir Kimyasallar
Aşağıda birlikte depolanabilir kimyasalların tablosu görülmektedir.
Tablo 2. Kimyasal depolama matrisi

+: Beraber depolanabilir, ˗ : Beraber depolanamaz, o : Özel önlemler alınarak depolanabilir.

4.2. Birlikte Bulundurulmaması Gereken Kimyasallar
Tablo 3. Birlikte Bulundurulmaması Gereken Kimyasallar
Kimyasal
Birlikte Bulundurulmayacak Kimyasallar
Asetik Asit
Kromik Asit, Nitrik Asit, Alkoller, Etilen Glikol, Perklorik Asit,
Peroksitler, Permanganatlar
Aseton
Konsantre Nitrik Asit, Sülfürik Asit Ve Karışımları
Asetilen
Klor, Brom, Flor, Bakır, Gümüş, Civa
Asitler
Bazlar
Aktif Karbon
Kalsiyum Hipoklorit, Oksidan Maddeler
Alkali Metaller
Su, Karbontetraklorür Ve Diğer Halojenli Aklanlar, Karbondioksit,
Halojenler
Alüminyum Alkilleri
Su
Amonyak
Civa, Klor, Kalsiyum Hipoklorit, İyot, Brom, Hidrojen Florür
Amonyak
Asitler, Powered Metals, Parlayıcı Sıvılar, Kloratlar, Nitratlar,
Kükürt, Fine-Particulate Organik Nitrat veya Yanıcı Maddeler
Anilin
Nitrik Asit, Hidrojen Peroksit
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Azides N3
Bazlar
Brom

-

Karbon
Tetraklorür
Kloratlar
Klor
Kromik Asit
Bakır
Kümen Hidroperoksit
Siyanitler
Parlayıcı Sıvılar
Flor
Hidrokarbonlar (Bütan,
Propan, Benzen Vb.)
Hidrojen Flor
Hidrojen Peroksit
Hidrojen Sülfid
Iyot
Civa
Nitrik Asit (Konsantre)
Oksalik Asit
Perklorik Asit
Fosfor
Potasyum
Potasyum Klorat
Potasyum Perklorat
Potasyum Permanganat
Gümüş
Sodyum
Sodyum Peroksit
Sülfürik Asit

Asitler
Asitler
Amonyak, Asetilen, Butadien, Bütan, Metan, Propan, Hidrojen,
Benzin, Benzen, Powered Metaller
Sodyum
Amonyak, Asitler, Powered Metaller, Kükürt, Fine-Particulate
Organik veya Yanıcı Maddeler
Amonyak, Asetilen, Butadien, Bütan, Metan, Propan, Hidrojen,
Benzin, Benzen, Toz Halinde Metaller
Asetik Asit, Naftalin, Camphor (Kafur), Gliserol, Benzin, Alkoller,
Parlayıcı Sıvılar
Asetilen, Hidrojen Peroksit
Organik Ve İnorganik Asitler,
Asitler
Amonyum Nitrat, Kromik Asit, Hidrojen Peroksit, Nitrik Asit,
Sodyum Peroksit, Halojenler
Tek Olarak Depolanır
Flor, Klor, Brom, Kromik Asit, Sodyum Peroksit
Amonyak
Bakır, Krom, Demir, Metalleri Ve Metal Tuzları, Alkoller, Aseton,
Organik Maddeler, Anilin, Nitro Metan, Yanıcı Katı Veya Sıvılar
Dumanlı Nitrik Asit, Oksidan Gazlar
Asetilen, Amonyak (Gaz Ve Sıvı)
Asetilen, Amonyak
Asetik Asit, Anilin. Kromik Asit, Prusik Asit, Hydrogen Sulfid,
Parlayıcı Sıvılar Ve Gazlar
Civa, Gümüş
Asitek Anhidrit, Bizmut Ve Alaşımları, Alkoller, Kağıt, Ağaç,
Kükürt, Oksijen İçeren Bileşikler
Su, Karbontetraklorür Ve Diğer Halojenli Aklanlar, Karbondioksit,
Halojenler
Amonyak, Asitler, Powered Metaller, Kükürt, Fine-Particulate
Organik Veya Yanıcı Maddeler
Amonyak, Asitler, Powered Metaller, Kükürt, Fine-Particulate
Organik Veya Yanıcı Maddeler
Gliserol, Etilen Glikol, Benzaldehit, Sülfirik Asit
Asetilen, Oksalik Asit, Tartarik Asit, Amonyum Bileşikleri
Su, Karbontetraklorür Ve Diğer Halojenli Aklanlar, Karbondioksit,
Halojenler
Metanol, Etanol, Glacial Asetik Asit, Anhidritler, Benzaldehit,
Karbondisülfit, Gliserol, Etilenglikol, Etil Asetat, Metilasetat,
Furfurol
Potasyumklor, Potasyum Per Klorat, Potasyum Permanganat
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4.3.
Kimyasalların Riskleri
Kimyasallar gibi tehlikeli maddelerin etiketleri, muhakkak tehlike işaretlerine ilaveten ayrıca bu
kimyasalların getirdiği riskleri göstermeli ve alınacak tedbirler hakkında bilgi vermelidir.
Kimyasalların içerdiği riskler R (risk) cümleleri olarak verilmektedir. Tehlikeli Kimyasallar
Yönetmeliğinde tehlikeli madde ve müstahzarların etiketlerinde kullanılacak özel risk
durumlarının açık ifadeleri olan R Kodları ve bunların kombinasyonları verilmiştir.
Tablo 4. Kimyasalların risk durumları
Risk Durumları
Risk
Risk İbaresinin Açık İfadesi
R1
Kuru halde patlayıcıdır.
R2
Şok, sürtünme, alev ve diğer tutuşturucu kaynakları ile temasında patlama riski
R3
Şok, sürtünme, alev ve diğer tutuşturucu kaynakları ile temasında çok ciddi
patlama riski
R4
Çok hassas patlayıcı metalik bileşikler oluşturur
R5
Isıtma patlamaya neden olabilir
R6
Hava ile temasta veya havasız ortamda patlayıcıdır
R7
Yangına neden olabilir
R8
Yanıcı maddelerle temasında yangına neden olabilir
R14/15
Su ile kolay alevlenebilir gaz oluşumuna yol açan şiddetli reaksiyon
R15/29
Su ile temasında toksik ve kolay alevlenebilir gaz çıkarır
R20/21
Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır
R20/22
Solunduğunda ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır
R20/21/22
Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır
R21/22
Cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır
R23/24
Solunduğunda ve cilt ile temasında toksiktir
R23/25
Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir
4.4.
Kimyasallar İçin Alınacak Tedbirler
Tablo 5. Güvenlik tedbirleri
Güvenlik Tedbirleri
İbare
Güvenlik ibaresinin açık ifadesi
Kilit altında muhafaza edin
S1
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun
S2
Serin yerde muhafaza edin
S3
Yerleşim alanlarından uzak tutun
S4
....... içinde muhafaza edin (Uygun sıvı üretici tarafından belirlenir)
S5
....... içinde muhafaza edin (Uygun inert gaz üretici tarafından belirlenir)
S6
Sıkı kapatılmış kapta muhafaza edin
S7
Kabı kuru halde muhafaza edin
S8
Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin
S1/2
Kabı, serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza edin
S3/7
S3/9/14 Serin, iyi havalandırılan bir yerde ........'den uzak tutarak muhafaza edin.
(Temasından sakınılan madde üretici tarafından belirlenir)
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S3/9/14/
49

Sadece orjinal kabında serin ve iyi havalandırılan bir yerde ........'den uzak tutarak
muhafaza edin. (Temasından sakınılan madde üretici tarafından belirlenir)

4.5. Bazı Özel Kimyasallara Ait Güvenlik Önlemleri
Aşağıdaki kimyasallar yüksek tehlikeli yapıları nedeni ile özel önlemler gerektirirler.
Peroksit oluşturanlar;
Eter, sıvı parafin, olefin gibi belirli kimyasallar hava ve ışık varlığında peroksit oluşturabilir. Etil
eter, izopropil eter, p-dioksan ve tetrahidrofuran havadaki oksijenle reaksiyona girdiklerinde
patlayıcı peroksitlere dönüşebileceği için özel dikkat gerektirirler. Bu eterler buharlaşarak veya
damıtılarak konsantre hale geçince, aşırı sıcaklık, sarsıntı, sürtünme sonucu patlayabilirler.
Açık veya kısmen boş şişeler ışık ve havaya maruz kaldığında eterlerin içindeki peroksit
oluşumunu hızlandırır. Bazen peroksitler şişeler kapalıyken de oluşabilir. Bu yüzden bu
kimyasalların çalışıldığı laboratuvarlarda güvenlik önlemleri alınmalıdır;
·
Kimyasal şişelerinde mutlaka dolum tarihi yazmalıdır.
·
Açılmamış şişelerdeki eterler bir yılı geçince mutlaka uygun şekilde atılmalıdır.
·
Serin, kuru, iyi havalandırılan yerlerde muhafaza edilmelidirler.
·
Sıcaklık, sarsıntı, sürtünme, çarpmadan uzak tutulmalıdırlar.
Yüksek toksik, kanserojen, mutajen kimyasallar;
·
Bu kimyasallar sadece yetkili insanların girebileceği güvenli yerlerde saklanmalıdır.
Korozifler;
·
Kesinlikle korozif madde üzerine su koymayınız. Maddenin seyreltilmesi gerekiyorsa suyun
üzerine asit koyarak seyreltiniz.
·
Aside dirençli dolaplarda veya polietilen tablalarda saklanmalıdırlar.
·
Yüksek raflarda bulundurulmamalıdırlar.
·
Metal kaplardan, ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdırlar.
·
Hidroflorik Asit; şiddetli koroziftir, buhar ve çözeltileri, insanda akciğer, göz, vb.
dokularda yavaş olarak yanmaya neden olur. % 50’den yüksek konsantrasyonlarda
dakikadan daha az zamanda yanabilirler. Hidroflorik asit basınca dayanıklı, cam olmayan kaplarda
saklanmalıdır.
Yanıcı sıvılar;
·
Tüm yanıcılar metal depo dolaplarda saklanmalıdırlar.
·
Dolap kapakları her zaman kapalı olmalıdır.
·
Kimyasalların serinletilmesi gerekli ise sadece patlamaya dayanıklı soğutuculara
koyulmalıdırlar.
·
Yalnız uyumlu bileşikler aynı dolap içinde depolanmalıdırlar.
·
Yanıcı sıvı bulunan dolapların iç kısmında kağıt, tahta, mukavva gibi yanıcı materyaller
bulunmamalıdır.
·
Dolaplar aşırı yüklenmemelidir.
Patlayıcılar;
·
Kullanımı ve depolanması için özel tasarlanmış alanlar gerektiren maddelerdir.
Su reaktanları;
·
Bu kimyasallar nemden ve suyla temastan korunmalıdırlar.
Perklorik Asit (konsantre, % 70);
Tehlikeli reaktif olabilir. Konsantrasyonu % 70’ten az olan sulu perklorik asit oda sıcaklığında
güçlü bir asittir. Artan sıcaklık ve % 70’ten fazla konsantrasyonda güçlü oksidandır ve yanlış
kullanımda güçlü patlamaya neden olabilir. Susuz perklorik asit (> %85) oda sıcaklığında bile
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karasızdır ve kendiliğinden şiddetle patlayabilir. Oksidan madde ile temasta hemen patlamaya
neden olabilir.
·
Bir dökülmeye karşı yeterli büyüklükteki cam veya seramik kaplarda depolanmalıdırlar.
·
> %70 konsantrasyonda kullanımı tavsiye edilmez.
·
Perklorik asidi; sülfürik asit ve metallerden ayırınız.
·
Perklorik asidin ısıtılması işlemi yalnızca perklorik asit çeker ocaklarında
gerçekleştirilmelidir.
·
Perklorik asit ve organik kimyasallar aynı çeker ocakta kullanılmamalıdırlar.
Civa;
Civa ve bileşiklerinin laboratuvarlarda yaygın kullanımı nedeni ile tehlikeli yapısı gözden
kaçabilir.
·
Elementel civa; uçucudur ve buharı şiddetli toksiktir. Bu nedenle döküldüğünde hemen ve
çok iyi şekilde temizlenmelidir.
·
İnorganik ve organik civa bileşikleri de çok toksiktir.
·
Civa ile yapılacak tüm işlemler uygun çeker ocakta yapılmalıdır.
·
Dökülmeler uygun yöntemlerle hemen silinmelidir.
·
Civa artığı olan yüzeyler ısıtılmamalıdır; ısınma civanın buhar basıncını artırır.
·
Mümkünse civalı termometre yerine toksik madde içermeyen özel termometreler
kullanılmalıdır.
Kimyasal kanserojenler;
Yaygın kullanılan kimyasallardan olan benzen, kloroform, formaldehit şüphelenilen veya bilinen
kanserojenlerdir.
·
Daha az toksik etkiye sahip alternatif kimyasalları tercih ediniz.
·
Bu kimyasallarla çalışırken çeker ocak kullanınız.
·
Kullanmadığınız kimyasalı güvenli yerlerde saklayınız.
·
Kimyasalın etiketlenmiş olmasına ve kişisel korunmanıza dikkat ediniz. Kimyasallara karşı
en uygun eldivenleri kullanınız, her kullanım sonrasında ellerinizi mutlaka yıkayınız
Kombine edildiğinde güçlü oksidanlar ile redüktanlar güçlü reaksiyon verebilir. Bu yüzden bu
kimyasallarla temastan kaçınılmalıdır. Dökülme veya şişesinin kırılması sonucu belirli
kimyasalların biraraya gelmesi ile toksik gazlar oluşabilirler.
Laboratuvarda kullanılan belirli kimyasallar su ile reaksiyona girme potansiyeline sahiptir. Bu
nedenle böyle kimyasallar nemli alanlarda veya lavabo altı gibi kazayla su ile reaksiyona
girebilecekleri yerlerde tutulmamalıdırlar.
5.
KİMYASAL
ATIKLARLA
İLGİLİ
KAYITLAR,
AMBALAJLAMA,
ETİKETLEME, ATIKLARIN DEPOLANMASI VE BERTARAFI
Tehlikeli atık üreticileri ürettiği atıklarla ilgili kayıt tutmakla, atığını göndereceği çevre lisansı
almış olan geri kazanım ya da bertaraf tesisinin istemiş olduğu uluslararası kabul görmüş
standartlara uygun ambalajlama ve etiketleme yapmakla yükümlüdür. 9 26.12.2008 tarih ve 27092
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların
Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik eklerinde bu amaçla
kullanılacak sembol ve işaretler belirlenmiştir.

- 175 -

Tablo 6. Eski etiket tehlike sembolleri (Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği)

Tablo 7. Yeni etiket risk piktogramları (EU GHS (Global Uyum Sistemi) Düzenlemeleri)
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Tehlikeli Atık Denetim Kılavuzu
1. Atık depolama bölgesi bir işaret ile belirtilmelidir.
2. Atık kapları kapalı tutulmalıdır.
3. Atık kapları uygun şekilde etiketlenmelidir.
4. Atık kapları ikinci bir kap içerisinde tutulmalıdır.
5. Atık kapları uygun şekilde birbirinden ayrılmalıdır.
6. Atık kaplarında sızıntı olmamalı ve içerisindeki atıklar birbiri ile uyumlu olmalıdır.
7. Atık kabının içerisindeki kimyasallar eksiksiz bir şekilde listelenmelidir.
8. Listeleme yapılırken kısaltmalardan ve kimyasal formüllerden kaçınılmalı ve açık
adlandırılma yapılmalıdır.
9. Toplanan atık kimyasalların türü mutlaka kutu içerisinde ‘X’ işareti ile işaretlenmelidir.
10. Atık kabının dolum tarihi doğru bir şekilde girilmeli ve toplayıcı firmaya taşınması güvenli
iken haber verilmelidir.
Aşağıda atık kaplarının görünür bölgesine yapıştırılması gereken etiket örneği verilmiştir.
5.1.

Şekil 3. Atık kapları üzerinde bulunması gereken etiket örneği
5.2.
Laboratuvar Atıklarının Toplanması ve Atıkların Zararsız Hale Getirilmesi
Kullanılan kimyasal atıklar belli kurallar çerçevesinde depolanarak bertarafı ‘Katı Atıkların
Kontrolü Yönetmeliği ve Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun olarak yapılmalıdır.
Bölümlerin ihtiyaçlarına göre belirlemiş olduğu atık odası mevcut olmalıdır. Bu atıklar ana atık
deposuna taşındıktan sonra ilgili yönetmeliklere uygun olarak tahliye edilmelidir. Başlıca tehlikeli
atık kaynakları;
 Kullanılmış, bozulmuş ve kontamine kimyasallar, boyalar, yağlar,
 Bozulmuş deney ürünleri ve kimyasallar,
 Deney ekipmanı temizleme artıkları,
 Hammadde döküntüleri ve deney sonrası açığa çıkan kimyasal karışımlar,
 Hammadde ambalajlarındaki atıklar,
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Raf ömrü bitmiş kimyasallar,
İhtiyaç dışı kimyasallar (kaynağı ve niceliği bilinen/bilinmeyen kimyasallar) olarak
bilinmektedir.
Genellikle, hiçbir kimyasal madde lavaboya, kanalizasyon deliklerine veya çöp tenekelerine
dökülmemeli veya atılmamalıdır. Kimyasal atıklar uygun kaplarda toplanmalı, etiketlenmeli,
üzerine tarih koyulmalı ve uygun bir şekilde işlenmek üzere yetkililere teslim edilmelidir. Bir
laboratuardaki kimyasal atıkların uygun şekilde atılması o laboratuarda çalışan bütün personel ve
öğrencilerin sorumluluğu altındadır. Lavabolara dökülecek toksik maddeler başkalarının sağlığına
zarar verecek sonuçlar doğurabilir, içme suyuna karışabilir veya içme suyu elde etme
havzalarındaki bakterileri öldürebilir. Toksik atıklar uygun kaplarda depolanmalı ve ondan sonra
ya içindeki maddeleri kazanmak üzere işlenmeli ya da onaylanmış bir giderim tesisine
gönderilmelidir.
Laboratuvar atıklarının biriktirilmesinde kimyasal etkilere dayanıklı kaplarla işe başlanmalıdır.
Bütün kaplar sızdırmaz olmalı, iyi havalandırılan bir yerde (örneğin çeker ocakta) muhafaza
edilmelidir. Çeşitli laboratuvarlarda elde edilen deneyimlere göre kimyasallar ve içinde
bekletilecekleri kaplar aşağıda verilmiştir.
 Organik Solventler: Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) kaplarda
biriktirilmelidir.
 Sulu Atıklar: Plastik kaplar içinde toplanabilirler.
5.3. Genel Kurallar
 Her türlü kağıt ilgili kaplara atılmalıdır.
 Organik çözücüler atık madde şişesinde toplanır. Atık madde şişeleri cam ise en fazla
5 litre, kırılmaz bir maddeden yapılmışsa en fazla 10 litre hacminde olmalıdır.
 Farklı organik çözücüleri atık madde şişesinde karıştırmadan önce, birbirleriyle
etkileşip etkileşmedikleri bir tüp içinde karıştırılarak ön kontrol yapılabilir.
 Çözücülerin buharlaşmasını önlemek için atık kaplarının ağzı her zaman kapalı
tutulmalıdır.
 Ağır metal tuzları ve bunların çözeltileri özel atık madde kaplarında toplanmalıdır.
 Deneysel çalışmalarda kullanılmış olan civa ayrı bir şişede toplanarak, tekrar
kullanılmalıdır.
 Asitler ve bazlar genellikle musluk açık ve su akar vaziyette iken lavaboya dökülebilir.
En çok kullanılan asitler örneğin hidroklorik asit, nitrik asit, sülfürik asit ve asetik asit,
pH 6 olana kadar nötralize edilir ve su akar vaziyette iken lavaboya dökülebilir. Sık
kullanılan bazlar örneğin sodyum hidroksit ve potasyum hidroksit pH 8 olana kadar
nötralize edilip su akar vaziyette iken lavaboya dökülebilir. Çok gerekmediği taktirde
asitler ve bazlar, lavaboya dökülmemeli, ilgili kaplara konulmalıdır.
 Kromatografi kolon dolgu maddeleri ve plakaları ile filtrasyon katıları ayrı bir kapta
biriktirilmelidir.
 Deneyler sırasında kirlenmiş vakum pompası yağları, ısıtma banyosu yağları ayrı
toplanmalı ve saklanmalıdır.
 Biriktirme sırasında sağlığa zararlı gazların açığa çıktığı işlemler çeker ocak içinde
yapılmalıdır.
 Cam malzeme kırıkları “kırık cam” kutularına atılmalı ve kapakları kapatılmalıdır.
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TEHLİKELİ KİMYASALLARIN DÖKÜLMESİ SONUCU OLUŞAN ACİL
DURUMLARDA MÜDAHALE
6.1. Yanıcı (Alev Alabilen) Sıvıların Dökülmeleri
Yanıcı sıvıların alevlenme noktaları 37.8 °C’nin altındadır. Çabuk buharlaşırlar ve kısa sürede
yüksek buhar konsantrasyonuna ulaşırlar. Bazı yaygın yanıcı sıvılar; etanol, metanol, hekzan,
toluen ve dietileterdir. Büyük miktarlarda yanıcı sıvıların dökülmesi eğer buhar konsatrasyonu
düşük patlama limitini aşarsa itfaiye tarafından müdahalesi gerekir. 500 ml’den fazla yanıcı madde
dökülmesi acil durumdur ve bölgenin tahliye edilmesi ve yetkililere bildirilmesi gerekir. 500
ml’den az dökülmelerde yeterli bir şekilde eğitilmiş ve uygun dökülme müdahale ekipmanı olan
çalışanlar tarafından temizlenebilir. Eğer böyle bir durum ile karşılaşırsanız, aşağıdaki şekilde
hareket edin:
 Eğer absorban acil durum bölgesinde mevcutsa, set çekin (bunu yapmak doğru ise). Bu
dökülen maddenin daha fazla yayılmasını önleyecektir.
 Derhal alevler söndürülmeli, dökülme bölgesi izole edilmeli ve boşaltılmalıdır.
 Dökülme müdahale ekibi ve kiti dökülme bölgesinin dışında toplanmalıdır. Dökülen madde
ile ilgili MSDS okunarak ilgili tehlikeler ve alınması gereken özel önlemler belirlenmelidir.
 Dökülme ölçeğine ve dökülen maddenin özelliklerine bağlı olarak kişisel koruyucu
ekipman giyilmelidir. Bu ekipmanlar;
 MSDS veya üreticisi tarafından tavsiye edilen eldivenler
 Gözlük veya yüz siperi
 Galoş veya kauçuk çizme
 Laboratuvar önlüğü veya tyrek tulumlar
 Organik buharlı hava temizleyicili gaz maskesidir.
 Henüz tamamlanmamışsa dökülen yerin etrafını absorban veya yastık kullanarak sarınız.
Absorban olarak kağıt peçete kullanmayınız. Çünkü bu dökülen yanıcı maddenin
buharlaşma hızını ve sıvının buhar konsantrasyonunu arttırır.
 Dikkatli bir şekilde dökülen yerin çevresini absorban veya yastık ile sarınız. Dışarıdan
başlayarak içe doğru çalışınız.
 Isıya dayanıklı (yanmaz) aletler kullanarak kalıntıyı süpürün ve kalıntıyı etiketli, plastik
atık kabına yerleştiriniz.
 Etkilenen bölgeyi su ve deterjan kullanarak siliniz. Suyu sıhhı kanalizasyona atınız.
 Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı atınız veya temizleyiniz.
6.2.
Yanıcı veya Diğer Yanıcı Olmayan Organik Sıvıların Dökülmeleri
Yanıcı sıvıların alevlenme noktaları 37.8-93.3 °C arasındadır ve oda sıcaklığında yangın tehlikeleri
yoktur. Yanıcı olmayan, uçucu sıvı dökülmelerinde asıl tehlike soluyarak veya cilt emilimi yoluyla
madde buharına maruz kalmaktır. 1 L’den fazla madde dökülmesi acil durumdur ve bölgenin
tahliye edilmesi ve yetkililere bildirilmesi gerekir. 1 L’den az dökülmelerde yeterli bir şekilde
eğitilmiş ve uygun dökülme müdahale ekipmanı olan çalışanlar tarafından temizlenebilir. Eğer
böyle bir durum ile karşılaşırsanız, aşağıdaki şekilde hareket edin:
 Eğer absorban acil durum bölgesinde mevcutsa, set çekin (bunu yapmak doğru ise).
Bu dökülen maddenin daha fazla yayılmasını önleyecektir.
 Derhal alevler söndürülmeli, dökülme bölgesi izole edilmeli ve boşaltılmalıdır.
 Eğer bölgenin havalandırma sistemi bina boyunca havayı sirküle ediyorsa ilgili
kişiyi arayıp havalandırma kapattırılarak buharın binaya yayılması önlenmelidir.
6.
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 Dökülme müdahale ekibi ve kiti dökülme bölgesinin dışında toplanmalıdır.
Dökülen madde ile ilgili MSDS okunarak ilgili tehlikeler ve alınması gereken özel
önlemler belirlenmelidir.
 Dökülme ölçeğine ve dökülen maddenin özelliklerine bağlı olarak kişisel koruyucu
ekipman giyilmelidir. Bu ekipmanlar;
 MSDS veya üreticisi tarafından tavsiye edilen eldivenler
 Gözlük veya yüz siperi
 Galoş veya kauçuk çizme
 Laboratuvar önlüğü veya tyrek tulumlar
 Organik buharlı hava temizleyicili gaz maskesidir.
 Henüz tamamlanmamışsa dökülen yerin etrafını absorban veya yastık kullanarak
sarınız.
 Dikkatli bir şekilde dökülen yerin çevresini absorban veya yastık ile sarınız.
Dışarıdan başlayarak içe doğru çalışınız.
 Isıya dayanıklı (yanmaz) aletler kullanarak kalıntıyı süpürün ve kalıntıyı etiketli,
plastik atık kabına yerleştiriniz.
 Etkilenen bölgeyi su ve deterjan kullanarak siliniz. Suyu sıhhı kanalizasyona atınız.
 Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı atınız veya temizleyiniz.
6.3.
Asit Dökülmeleri
Asıl endişe bu maddelerin aşındırıcı etkisidir. Konsantre çözeltiler, yanıklara neden olabilirken
seyreltilmiş çözeltiler deriyi tahriş eder ve ayrıca su ile şiddetli reaksiyona girer. Hidroflorik asit
derine nüfuz eder ve altta yatan dokulara zarar verebilir. Hidroflorik asit dökülmeleri özel
müdahale prosedürleri gerektirir. Eğer hidroflorik asit ile çalışıyorsanız, dökülme ve acil müdahale
prosedürleri içeren özel güvenlikli bir çalışma alanına sahip olmalısınız. 1 L’den fazla sıvı asit ya
da 500 g katı asit dökülmesi acil durumdur ve bölgenin tahliye edilmesi ve yetkililere bildirilmesi
gerekir. 1L’den az sıvı asit yada 500 g’dan az katı asit dökülmelerinde yeterli bir şekilde eğitilmiş
ve uygun dökülme müdahale ekipmanı olan çalışanlar tarafından temizlenebilir. Eğer böyle bir
durum ile karşılaşırsanız, aşağıdaki şekilde hareket edin:
Sıvı asit dökülmelerinde;
 Eğer absorban acil durum bölgesinde mevcutsa, set çekin (bunu yapmak doğru ise).
Bu dökülen maddenin daha fazla yayılmasını önleyecektir.
 Dökülme bölgesi izole edilmeli ve boşaltılmalıdır.
 Eğer dökülen kimyasal uçucu ise ve bölgenin havalandırma sistemi bina boyunca
havayı sirküle ediyorsa ilgili kişiyi arayıp havalandırma kapattırılarak buharın
binaya yayılması önlenmelidir. Buna ek olarak açık olan kapılar kapattırılmalıdır.
 Dökülme müdahale ekibi ve kiti dökülme bölgesinin dışında toplanmalıdır.
Dökülen madde ile ilgili MSDS okunarak ilgili tehlikeler ve alınması gereken özel
önlemler belirlenmelidir.
 Dökülme ölçeğine ve dökülen maddenin özelliklerine bağlı olarak kişisel koruyucu
ekipman giyilmelidir. Bu ekipmanlar;
•
MSDS veya üreticisi tarafından tavsiye edilen eldivenler
•
Gözlük veya yüz siperi
•
Galoş veya kauçuk çizme
•
Laboratuvar önlüğü veya tyrek tulumlar
•
Organik buharlı hava temizleyicili gaz maskesidir.
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 Henüz tamamlanmamışsa dökülen yerin etrafını absorban veya yastık kullanarak
sarınız. Absorban olarak zayıf nötralize edici sodyumkarbonat kullanılabilir.
 Dikkatli bir şekilde dökülen yerin çevresini absorban veya yastık ile sarınız.
Dışarıdan başlayarak içe doğru çalışınız.
 Isıya dayanıklı (yanmaz) aletler kullanarak kalıntıyı süpürün ve kalıntıyı etiketli,
plastik atık kabına yerleştiriniz.
 Etkilenen bölgeyi su ve deterjan kullanarak siliniz. Suyu sıhhı kanalizasyona atınız.
 Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı atınız veya temizleyiniz.
Katı asit dökülmelerinde;
 Eğer absorban acil durum bölgesinde mevcutsa, set çekin (bunu yapmak doğru ise).
Bu dökülen maddenin daha fazla yayılmasını önleyecektir.
 Dökülme bölgesi izole edilmeli ve boşaltılmalıdır.
 Eğer gerekli ise toz oluşumunu en aza indirmek için katıyı hafif nemlendirin. Su
veya diğer inert (etilen glikol vb.) sıvıları kullanın.
 Eğer dökülen kimyasal uçucu ise ve bölgenin havalandırma sistemi bina boyunca
havayı sirküle ediyorsa ilgili kişiyi arayıp havalandırma kapattırılarak buharın
binaya yayılması önlenmelidir. Buna ek olarak açık olan kapılar kapatılmalıdır.
 Dökülme müdahale ekibi ve kiti dökülme bölgesinin dışında toplanmalıdır.
Dökülen madde ile ilgili MSDS okunarak ilgili tehlikeler ve alınması gereken özel
önlemler belirlenmelidir.
 Dökülme ölçeğine ve dökülen maddenin özelliklerine bağlı olarak kişisel koruyucu
ekipman giyilmelidir. Bu ekipmanlar;
•
MSDS veya üreticisi tarafından tavsiye edilen eldivenler
•
Gözlük veya yüz siperi
•
Galoş veya kauçuk çizme
•
Laboratuvar önlüğü veya tyrek tulumlar
•
Organik buharlı hava temizleyicili gaz maskesidir.
 Henüz tamamlanmamışsa dökülen yerin etrafını absorban veya yastık kullanarak
sarınız. Absorban olarak zayıf nötralize edici sodyumkarbonat kullanılabilir.
 Dışarıdan başlayarak içe doğru çalışınız.
 Isıya dayanıklı (yanmaz) aletler kullanarak kalıntıyı süpürün ve kalıntıyı etiketli,
plastik atık kabına yerleştiriniz.
 Kalan katı asit sodyumbikarbonat çözeltisi kullanılarak nötralize edilebilir. Dökülen
bölgenin pH’ını kontrol edin pH:6-10 arasında olmalıdır.
 Etkilenen bölgeyi su ve deterjan kullanarak siliniz. Suyu sıhhı kanalizasyona atınız.
 Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı atınız veya temizleyiniz.
Dökülen madde temizlendikten sonra alan, asit duman yada buharlarından arındırılmış olmalıdır.
Ancak koku ve tahriş farkedilirse alan, izole edilmeli ve yeniden açmadan önce 1 saat
beklenmelidir.
6.4.
Alkali Dökülmeleri
Asitlerde olduğu gibi; asıl endişe bu maddelerin de aşındırıcı etkisidir. Konsantre baz çözeltileri
yanıklara neden olabilirken seyreltimiş çözeltiler deriyi tahriş eder ve ayrıca su ile şiddetli
reaksiyona girer. 1 L’den fazla sıvı baz ya da 500 g katı baz dökülmesi acil durumdur ve bölgenin
tahliye edilmesi ve yetkililere bildirilmesi gerekir. 1L’den az sıvı baz yada 500 g’dan az katı baz
dökülmelerinde yeterli bir şekilde eğitilmiş ve uygun dökülme müdahale ekipmanı olan çalışanlar
tarafından temizlenebilir. Eğer böyle bir durum ile karşılaşırsanız, aşağıdaki şekilde hareket edin:
Sıvı baz dökülmelerinde;
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 Eğer absorban acil durum bölgesinde mevcutsa, set çekin (bunu yapmak doğru ise).
Bu dökülen maddenin daha fazla yayılmasını önleyecektir.
 Dökülme bölgesi izole edilmeli ve boşaltılmalıdır.
 Eğer dökülen kimyasal uçucu ise ve bölgenin havalandırma sistemi bina boyunca
havayı sirküle ediyorsa ilgili kişiyi arayıp havalandırma kapattırılarak buharın
binaya yayılması önlenmelidir. Buna ek olarak açık olan kapılar kapattırılmalıdır.
 Dökülme müdahale ekibi ve kiti dökülme bölgesinin dışında toplanmalıdır.
Dökülen madde ile ilgili MSDS okunarak ilgili tehlikeler ve alınması gereken özel
önlemler belirlenmelidir.
 Dökülme ölçeğine ve dökülen maddenin özelliklerine bağlı olarak kişisel koruyucu
ekipman giyilmelidir. Bu ekipmanlar;
•
MSDS veya üreticisi tarafından tavsiye edilen eldivenler
•
Gözlük veya yüz siperi
•
Galoş veya kauçuk çizme
•
Laboratuvar önlüğü veya tyrek tulumlar
•
Organik buharlı hava temizleyicili gaz maskesidir.
 Henüz tamamlanmamışsa dökülen yerin etrafını dikkatli bir şekilde absorban veya
yastık ile sarınız.
 Dikkatli bir şekilde dökülen yerin çevresini absorban veya yastık ile sarınız.
Dışarıdan başlayarak içe doğru çalışınız.
 Isıya dayanıklı (yanmaz) aletler kullanarak kalıntıyı süpürün ve kalıntıyı etiketli,
plastik atık kabına yerleştiriniz.
 Dökülen bölgenin pH’ını kontrol ediniz. Eğer 10’dan büyükse % 5’lik sitrik asit
çözeltisi ile nötralize ediniz.
 Etkilenen bölgeyi su ve deterjan kullanarak siliniz. Suyu sıhhı kanalizasyona atınız.
 Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı atınız veya temizleyiniz.
Dökülen madde temizlendikten sonra alan, baz duman yada buharlarından arındırılmış olmalıdır.
Ancak koku ve tahriş farkedilirse alan, izole edilmeli ve yeniden açmadan önce 1 saat
beklenmelidir.
Katı baz dökülmelerinde;
 Eğer absorban acil durum bölgesinde mevcutsa, set çekin (bunu yapmak doğru ise).
Bu dökülen maddenin daha fazla yayılmasını önleyecektir.
 Dökülme bölgesi izole edilmeli ve boşaltılmalıdır.
 Eğer gerekli ise toz oluşumunu en aza indirmek için katıyı hafif nemlendirin. Su
veya diğer inert (etilen glikol vb.) sıvıları kullanın.
 Eğer dökülen kimyasal uçucu ise ve bölgenin havalandırma sistemi bina boyunca
havayı sirküle ediyorsa ilgili kişiyi arayıp havalandırma kapattırılarak buharın
binaya yayılması önlenmelidir. Buna ek olarak açık olan kapılar kapatılmalıdır.
 Dökülme müdahale ekibi ve kiti dökülme bölgesinin dışında toplanmalıdır.
Dökülen madde ile ilgili MSDS okunarak ilgili tehlikeler ve alınması gereken özel
önlemler belirlenmelidir.
 Dökülme ölçeğine ve dökülen maddenin özelliklerine bağlı olarak kişisel koruyucu
ekipman giyilmelidir. Bu ekipmanlar;
•
MSDS veya üreticisi tarafından tavsiye edilen eldivenler
•
Gözlük veya yüz siperi
•
Galoş veya kauçuk çizme
•
Laboratuvar önlüğü veya tyrek tulumlar
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•
Organik buharlı hava temizleyicili gaz maskesidir.
 Henüz tamamlanmamışsa dökülen yerin etrafını absorban veya yastık kullanarak
sarınız.
 Dikkatli bir şekilde dökülen yerin çevresini absorban veya yastık ile sarınız.
Dışarıdan başlayarak içe doğru çalışınız.
 Isıya dayanıklı (yanmaz) aletler kullanarak kalıntıyı süpürün ve kalıntıyı etiketli,
plastik atık kabına yerleştiriniz.
 Kalan katı baz % 5’lik sitrik asit çözeltisi kullanılarak nötralize edilebilir. Dökülen
bölgenin pH’sını kontrol edin, pH:6-10 arasında olmalıdır.
 Etkilenen bölgeyi su ve deterjan kullanarak siliniz. Suyu sıhhı kanalizasyona atınız.
 Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı atınız veya temizleyiniz.
Dökülen madde temizlendikten sonra alan, baz duman yada buharlarından arındırılmış olmalıdır.
Ancak koku ve tahriş farkedilirse alan, izole edilmeli ve yeniden açmadan önce 1 saat
beklenmelidir.
6.5.
Civa Dökülmeleri
Elementel civa ve civa bileşikleri solunum ve bazı durumlarda cilt emilimi yoluyla toksik etki
gösterirler. Civa yavaşça buharlaşmasına rağmen, bölgenin zayıf havalandırılması zamanla buhar
konsantrasyonunu arttırır ve kronik veya akut sağlık tehlikesi oluşturur. 30 mL’den fazla civa
dökülmesi acil durumdur ve bölgenin tahliye edilmesi ve yetkililere bildirilmesi gerekir. 30
mL’den az dökülmelerde ise; yeterli bir şekilde eğitilmiş ve uygun dökülme müdahale ekipmanı
olan çalışanlar tarafından temizlenebilir. Eğer böyle bir durum ile karşılaşırsanız, aşağıdaki şekilde
hareket edin:
 Dökülme bölgesi izole edilmeli ve boşaltılmalıdır.
 Bina içine açılan oda ve kapılar derhal kapatılmalıdır.
 Çalışan ısıtıcı ve benzeri araçları kapatarak ortam ısısının düşmesine katkıda
bulununuz (ısı artışı ile kokusuz ve renksiz civa buharı daha hızlı havaya karışır).
Çalışan klima ve benzeri havalandırma sistemlerini kapatınız.
 Civa ile cilt temasından, olayın meydana geldiği alandaki havayı solumaktan
kaçınınız.
 Dökülme müdahale ekibi ve kiti dökülme bölgesinin dışında toplanmalıdır.
 Dökülme ölçeğine ve dökülen maddenin özelliklerine bağlı olarak kişisel koruyucu
ekipman giyilmelidir. Bu ekipmanlar;
 Nitril eldiven
 Gözlük veya yüz siperi
 Galoş veya kauçuk çizme
 Laboratuvar önlüğü veya tyrek tulumlar
 Civa buharı kartuşları ile hava temizleyicili gaz maskesidir.
 Bir jilet, kazıcıyı veya benzer bir alet kullanarak civa taneciklerini bir araya itin ve
tek kullanımlık pipet kullanarak bunları kaldırın. Elektrikli süpürge kullanmayınız.
Çünkü bu odaya civa buharını dağıtacaktır.
 Pipeti cam atık kabına koyunuz. Çatlaklar ve yarıklar içine kaçan civa
damlacıklarını tespit etmek için yüzeye el feneri ile bakın.
 Kontamine olmuş yüzeye ticari civa amalgam yayılır ve sonra tüm görünür civa
tanecikleri kaldırılır. Küçük bir fırça kullanılarak civa amalgam süpürülür ve etiketli
cam atık kabına atılır.
 Tüm civa ve kontamine materyalleri tehlikeli atıklar olarak gönderiniz.
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 Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı atınız veya temizleyiniz.
6.6.
Yükseltgen Dökülmeleri
Oksitleyici maddeler, organik çözücüler ve yanıcı maddeleri tutuşturabilir. Aynı zamanda cilt ve
solunum yolunu tahriş ederler. Örnek olarak; hidrojen peroksit, permanganat, klorat, nitrat ve
dikromat bileşikleri verilebilir. 1 L’den fazla sıvı ya da 500 g katı dökülmesi acil durumdur ve
bölgenin tahliye edilmesi ve yetkililere bildirilmesi gerekir. 1 L’den az sıvı yada 500 g dan az katı
dökülmelerde yeterli bir şekilde eğitilmiş ve uygun dökülme müdahale ekipmanı olan çalışanlar
tarafından temizlenebilir. Eğer böyle bir durum ile karşılaşırsanız, aşağıdaki şekilde hareket edin:
Sıvı ve katı yükseltgen dökülmelerinde;
 Eğer absorban acil durum bölgesinde mevcutsa, set çekin (bunu yapmak doğru ise).
Bu dökülen maddenin daha fazla yayılmasını önleyecektir.
 Dökülme müdahale ekibi ve kiti dökülme bölgesinin dışında toplanmalıdır.
Dökülen madde ile ilgili MSDS okunarak ilgili tehlikeler ve alınması gereken özel
önlemler belirlenmelidir.
 Dökülme ölçeğine ve dökülen maddenin özelliklerine bağlı olarak kişisel koruyucu
ekipman giyilmelidir. Bu ekipmanlar;

MSDS veya üreticisi tarafından tavsiye edilen eldivenler
•
Gözlük veya yüz siperi
•
Galoş veya kauçuk çizme
•
Laboratuvar önlüğü veya tyrek tulumlar
•
Organik buharlı hava temizleyicili gaz maskesidir.
 Henüz tamamlanmamışsa dökülen yerin etrafını absorban veya yastık kullanarak
sarınız.
 Dışarıdan başlayarak içe doğru çalışınız.
 Isıya dayanıklı (yanmaz) aletler kullanarak kalıntıyı süpürün ve kalıntıyı etiketli,
plastik atık kabına yerleştiriniz.
 Etkilenen bölgeyi su ve deterjan kullanarak siliniz. Suyu sıhhı kanalizasyona atınız.
 Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı atınız veya temizleyiniz.
6.7.
Yüksek Derecede Toksik Madde Dökülmeleri
 Eğer absorban acil durum bölgesinde mevcutsa, set çekin (bunu yapmak doğru ise).
Bu dökülen maddenin daha fazla yayılmasını önleyecektir.
 Dökülme bölgesi izole edilmeli ve boşaltılmalıdır.
 Eğer dökülen kimyasal uçucu ise ve bölgenin havalandırma sistemi bina boyunca
havayı sirküle ediyorsa ilgili kişiyi arayıp havalandırma kapattırılarak buharın
binaya yayılması önlenmelidir. Buna ek olarak açık olan kapılar kapattırılmalıdır.
 Dökülme müdahale ekibi ve kiti dökülme bölgesinin dışında toplanmalıdır.
Dökülen madde ile ilgili MSDS okunarak ilgili tehlikeler ve alınması gereken özel
önlemler belirlenmelidir.
 Dökülme ölçeğine ve dökülen maddenin özelliklerine bağlı olarak kişisel koruyucu
ekipman giyilmelidir. Bu ekipmanlar;
•
MSDS veya üreticisi tarafından tavsiye edilen eldivenler
•
Gözlük veya yüz siperi
•
Galoş veya kauçuk çizme
•
Laboratuvar önlüğü veya tyrek tulumlar
•
Organik buharlı hava temizleyicili gaz maskesidir.
 Henüz tamamlanmamışsa dökülen yerin etrafını absorban veya yastık kullanarak
sarınız.
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 Dikkatli bir şekilde dökülen yerin çevresini absorban veya yastık ile sarınız.
Dışarıdan başlayarak içe doğru çalışınız.
 Isıya dayanıklı (yanmaz) aletler kullanarak kalıntıyı süpürün ve kalıntıyı etiketli,
plastik atık kabına yerleştiriniz.
 Etkilenen bölgeyi su ve deterjan kullanarak siliniz. Suyu sıhhı kanalizasyona atınız.
 Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı atınız veya temizleyiniz.
Katı dökülmelerde;
 Eğer absorban acil durum bölgesinde mevcutsa, set çekin (bunu yapmak doğru ise).
Bu dökülen maddenin daha fazla yayılmasını önleyecektir.
 Dökülme bölgesi izole edilmeli ve boşaltılmalıdır.
 Eğer dökülen kimyasal uçucu ise ve bölgenin havalandırma sistemi bina boyunca
havayı sirküle ediyorsa ilgili kişiyi arayıp havalandırma kapattırılarak buharın
binaya yayılması önlenmelidir.Buna ek olarak açık olan kapılar kapattırılmalıdır.
 Eğer gerekli ise toz oluşumunu en aza indirmek için katıyı hafif nemlendirin. Su
veya madde su ile reaksiyona giriyor ise diğer inert (etilen glikol vb.) sıvıları
kullanın.
 Dökülme müdahale ekibi ve kiti dökülme bölgesinin dışında toplanmalıdır.
Dökülen madde ile ilgili MSDS okunarak ilgili tehlikeler ve alınması gereken özel
önlemler belirlenmelidir.
 Dökülme ölçeğine ve dökülen maddenin özelliklerine bağlı olarak kişisel koruyucu
ekipman giyilmelidir. Bu ekipmanlar;
•
MSDS veya üreticisi tarafından tavsiye edilen eldivenler
•
Gözlük veya yüz siperi
•
Galoş veya kauçuk çizme
•
Laboratuvar önlüğü veya tyrek tulumlar
•
Organik buharlı hava temizleyicili gaz maskesidir.
 Henüz tamamlanmamışsa dökülen yerin etrafını absorban veya yastık kullanarak
sarınız.
 Dikkatli bir şekilde dökülen yerin çevresini absorban veya yastık ile sarınız.
Dışarıdan başlayarak içe doğru çalışınız.
 Isıya dayanıklı (yanmaz) aletler kullanarak kalıntıyı süpürün ve kalıntıyı etiketli,
plastik atık kabına yerleştiriniz.
 Etkilenen bölgeyi su ve deterjan kullanarak siliniz. Suyu sıhhı kanalizasyona atınız.
 Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı atınız veya temizleyiniz.
7. LABORATUAR KAZALARINDA İLK YARDIM
7.1. Çeşitli Laboratuvar Kazalarında Yapılması Gerekenler
a) Kimyasal maddelerin cilde temas ettiği bölge bol su ile yıkanmalıdır.
b) Gözler en hassas organlarımızdır. Deneyler sırasında gözler gaz, sıvı ya da katı maddeler
ile temas ederse hemen bol su ile yıkanmalıdır.
c) Yanmalarda ilk yardım
Yanıklara su sürülmemeli buna karşılık vazelin ya da yanık kremi sürüp yanık yerini
muhafaza için sargılamalı, yoksa üzerine un ve zeytinyağı sürülmelidir. Yanıkların deri
esmerleşinceye kadar % 5'lik tanen ile yıkanması veya bu çözeltiyle ıslatılmış bezin yara
üzerine konulması iyidir. Bir yangın anında yanan yer veya kişinin üzeri hava ile teması
kesecek herhangi bir şeyle (palto, battaniye vb.) kapatılmalıdır.
d) Alkali ve asit yanıklarında ilk yardım
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e)

f)

g)

h)

i)

Asitlerin deri ile temasında hemen çeşme suyu ile bolca yıkanmalı, bulaşan giyecekler
çıkarılmalıdır. Sonra temas ettiği alanlar iyice yıkanmalı, ardından soda, bikarbonat gibi
zayıf bir alkali çözeltisi uygulanmalıdır. Eğer gözler söz konusu ise, hemen ılık su ile en az
15 dakika yıkanmalıdır. Alkalilerin deri ile temasında ise bol miktarda suyla ve seyreltik
sirke çözeltisi (asetik asit) ile deri yıkanmalıdır. Göze sıçraması halinde, derhal bol su ile
gözleri gerekirse zorla açarak yıkamalı veya % 1’lik borik asit çözeltisi ile yıkanmalı ve
hemen bir sağlık kuruluşuna gidilmelidir.
Alkali ve asitlerin yutulmasında ilk yardım
Asetik asit, hidroklorik asit, fosforik asit ve sülfürik asit yutulduğu zaman yemek borusunun
daha fazla tahriş olmasını önlemek için kusmaya izin verilmemeli, kişi baygınsa ağızdan
hiç bir şey verilmemelidir. Eğer ayıksa ağız bol çeşme suyu ile çalkalanmalı, karbonat bol
su ile içirilmeli ve sonra yumurta akı ile karıştırılmış süt verilmelidir. Eğer bu mümkün
değilse olabildiğince fazla su verilmeli, bir sağlık kuruluşuna haber verilmelidir.
Hidroklorik asit yutulmasında da kusmaya izin verilmemeli, bol su verilmelidir. Yaralı yüz
üstü uzatılmalı, hareket ettirilmemelidir. Kromik asit ve dikromatların yutulmasında acilen
sodyum bikarbonat çözeltisi verilmeli, yara sıcak tutulmalı ve bir sağlık kuruluşuna haber
verilmelidir. Alkalilerin yutulması durumunda ise limon suyu veya sirke karıştırılmış bolca
su verilmeli, ardından bir kaşık salata yağı içirilmeli ve hemen bir sağlık kuruluşuna
gidilmelidir.
HCN, CO2 ve H2S ile zehirlenmelerde ilk yardım
Temiz hava önemlidir. Ağır durumlarda suni teneffüs yaptırılır ve gerekirse oksijen
kullanılır. Derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Klorlu bileşenler için
amonyum klorür, demir klorürün deri ile temasında iyice yıkanmalı, yutulmasında ise
kusturulmalı ve bol miktarda su verilmelidir.
Nitratlar için ilk yardım
Potasyum nitrat, civa nitratın deri ile temasında iyice yıkanmalı, eğer kaşıntı, döküntü varsa
sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Yutulması durumunda hemen bolca suyla karıştırılmış
sodyum bikarbonat verilmelidir. Gümüş nitratın deri ile temasında tuzlu su ile yıkanmalıdır.
Yutulmasında ise, bir bardak suya üç yemek kaşığı tuz ekleyip çözdükten sonra bu karışım
verilip kusturulmalı ve sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
Siyanür tuzları için ilk yardım
Deri ile temasta deri iyice yıkanmalıdır. Yutulması durumunda kişi hemen kusturulur ve
mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulur.
Sülfatlar için ilk yardım
Alüminyum, amonyum, kobalt, bakır, magnezyum, nikel, potasyum, sodyum, çinko,
kadmiyum ve sülfatın deri ile temasında iyice yıkanmalı, eğer deri reaksiyon gösteriyorsa
sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Bunların yutulmasında ise bolca su verilmeli ve bir
sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

j) Ciğerleri yakan gazlarla zehirlenmede ilk yardım
Klor, brom, HCl gibi kimyasalların buharları doğrudan solunduğunda zehirlenmelere yol
açar. Bu durumda hemen sağlık kuruluşuna haber verilmeli ve hekim gelinceye kadar tam
bir dinlenme ve açık hava sağlanmalıdır.
k) Organik madde yanığında ilk yardım
Yanık yer önce alkolle, sonra ılık suyla yıkanır.
l) Ağız yoluyla olan zehirlenmelerde ilk yardım
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Katı veya sıvı kimyasal maddeler ağıza alınmış ve henüz yutulmamışsa hemen tükürülerek
bol su ile defalarca çalkalanarak yıkanır. Zehirli bir madde yutulmuş ise en yakın doktora
ulaşılmalı, zehir biliniyorsa antidotu verilerek ilk yardım yapılmalıdır.
% 5’lik bakır sülfat çözeltisi kusturucu olarak kullanılmalıdır. Böylece bakır sülfatın
kusturucu gücü fazla olduğundan, zehir mideden uzaklaştırılmış olur. Ağız yoluyla metal
zehirlenmelerinde EDTA çözeltisi içirilmelidir. EDTA, metal iyonları ile kompleks
meydana getirerek onları tutar ve kana karışarak zehirlenme yapmasının önüne geçer.
Arsenik ve civa bileşikleri ile zehirlenmede; hemen kusturucu verilerek mideden atılımı
sağlanır. Daha sonra bir miktar süt içirilir.
Siyanür ile zehirlenmelerde derhal doktora başvurulur. Bu süre içerisinde zehir ağızdan
alınmış ise % 1’lik Na2S2O3 (sodyum tiyosülfat) veya NaHCO3 (sodyum bikarbonat) ile
bazikleştirilmiş % 0.025’lik KMnO4 (potasyum permanganat) verilebilir.
Alkoller ile zehirlenmede; önce kusturucu verilerek emilmeyen miktarın mideden atılımı
sağlanır. Daha sonra her 15 dakikada bir kahve içirilir. Alınan miktar fazlaysa ve solunum
güçleşmişse yapay solunum yapılır, varsa oksijen verilerek en yakın tıbbi kuruluşa
götürülür.
Zehirli ve toksik maddeler yutulması durumunda aktif kömür de sulu süspansiyonu halinde
ağızdan verilebilir. Aktif kömürün yüksek adsorpsiyon özelliği ile bu maddelerin kana
karışmadan tutulmaları sağlanabilir.
m) Elektrik çarpmaları durumunda ilk yardım
Elektrik çarpması durumunda hasta elektrikle yüklü olduğundan yaklaşmadan önce ana
kaynaktan akım kesilmeli veya fiş prizden çıkarılmalıdır. Bu yapılamıyorsa lastik çizme ya
da eldivenle ya da kuru bir önlük üzerine basarak hastaya yaklaşılmalıdır. Elektrik cereyanı
ile temas kesildikten sonra temiz havada suni teneffüs yaptırılmalı ve en yakın hastaneye
götürülmelidir.
n) Kesiklerde ilk yardım
Basit kesiklerde; kesik yer su ve bir dezenfektan ile temizlenir ve üzerine basınç
uygulanarak kanın durması sağlanır. Sonra üzerine bir bant yapıştırılır.
Cam kesiklerinde; kesik küçük ise birkaç dakika kanatılır ve içinde cam kalmadığından
emin olunur. Sonra alkol gibi bir dezenfektan uygulanır. Eğer kesik ciddi ise doktora
müracaat edilir ancak ilk yardım olarak önce bir dezenfektan ile yıkanır, sonra kesilen yerin
hemen üstünden basınç uygulayarak kanamanın durması sağlanır. Ancak bu işlem 5
dakikadan fazla olmamalıdır.
Paslı laboratuar malzemesi ile oluşan kesiklerde kesik bölge serum fizyoljik ile (yoksa su
ile) iyice temizlenmeli ve hekime başvurularak tetanoz aşısının gerekliliği sorulmalıdır.
7.2. Laboratuvarda Yaşanan Kazalarda Kullanılacak Ekipmanlar
7.2.1. Göz Yıkama Üniteleri
Göze asit veya baz kaçması durumunda laboratuvarda kullanılabilecek çeşitli göz yıkama üniteleri
vardır. Bunlardan el tipi göz yıkama solüsyonlarının özellikleri şöyledir;
 Kullanımı pratik taşınabilir sistemlerdir.
 Her ortama kolaylıkla monte edilebilirler.
 Özel bakım gerektirmezler.
 Set içerisindeki solüsyonlar gözün doğal yapısına uygun bileşimde olup, enfeksiyon
oluşumunu engelleyici özelliğe sahiptir.
 Resimli kullanım talimatı kolay uygulama olanağı sağlar.
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Ayrıca duvara monte edilebilen göz yıkama üniteleri ve masa tipi göz duşları da bulunmaktadır.
Bunlardan yalnızca birinin laboratuvarda bulundurulması, oluşabilecek kazalarda yapılacak ilk
yardım açısından büyük önem taşır.

Şekil 4. El tipi göz yıkama solüsyonları Şekil 5. Duvara monte edilen ve masa tipi göz yıkama
üniteleri
Kimyasal maddeler, cilt ile temas ettikleri durumlarda yanık oluşumuna sebep olabilirler. Bu gibi
durumlarda, oluşacak zararı en aza indirmek için kimyasal madde derhal bol su ile yıkanarak
uzaklaştırılmalıdır. Kullanımı kolay duşlar ve banyolar bu amaç doğrultusunda geliştirilmiştir.

Şekil 6. Duş ve göz yıkama ünitesi

- 188 -

Şekil 7. İlk yardım sembolleri
7.2.2. Laboratuvarda Dökülen Sıvılar için Absorbanlar ve Emici Peçeteler
Özelleşmiş ürünler, dökülen kimyasalı sadece absorblayarak ortamdan uzaklaştırmakla kalmaz
önce dökülen kimyasalı nötralize eder, daha sonra absorblama yaparak sıvıyı ortamdan uzaklaştırır.
Aynı zamanda içerdikleri indikatör, nötralizasyon işleminin tamamen gerçekleşip
gerçekleşmediğini göstererek ortamın güvenliği ile ilgili bilgi vermektedir.

Şekil 8. Sıvı dökülmelerinde kullanılan absorbanlar ve emici peçeteler
7.2.3. Ecza Dolabı ve İlk Yardım Çantası
Laboratuarda meydana gelebilecek yaralanmalara karşı ilk yardım çantası ve ecza dolabı her
zaman, aşağıda belirtildiği gibi dolu bulundurulmalıdır. Ecza dolabında bulundurulması gereken
malzemeler:
 Üçgen sargı bezleri,
 Rulo sargı bezleri,
 Steril gazlı bezler,
 Flaster,
 Çengelli iğneler,
 Pamuk,
 Yara bandları,
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 Antiseptik solüsyonlar (Batikon/Mersol 50 ml/100 ml ),
 Turnike lastiği,
 İlk yardım rehberi,
 Ağrı kesici,
 Yanık kremi.
İlk yardım Çantası’nda yukarıdaki malzemelere ek olarak bulundurulacaklar:
 Tebeşir,
 Makas,
 Cep feneri,
 Kağıt, kalem,
 Boyunluk.
8. CAM MALZEME VE LABORATUVAR GEREÇLERİ BİLGİSİ
Cam laboratuvar malzemeleri saydam, ucuz ve inert olmaları nedeniyle kimya laboratuvarlannda çok
kullanılırlar. Bu malzemelerin imalinde genellikle "pyrex" olarak isimlendirilen borosilikat camı kullanılır.
Pyrex cam kimyasal maddelere, sıcaklığa ve kırılmaya karşı adi camdan daha dayanıklıdır.

8.1. Camın Bileşimi
Adi cam; soda, kireçtaşı ve kumun 1400 °C’de ısıtılarak eritilmesiyle elde edilir:
Na2CO3 + CaCO3 + 2 SiO2 → Na2SiO3 + CaSiO3 + 2 CO2
Soda-kireç camı olarak da isimlendirilen adi cam, yaklaşık % 75 SiO2, % 15 Na2O ve % 8 CaO
içerir. Cam üretimi esnasında karışıma belli oranlarda metal oksitlerin ilavesiyle farklı özellikleri
olan camlar elde edilir. Örneğin karışıma bor oksitlerin ilavesiyle farklı özellikleri olan camlar elde
edilir. Bu cam % 70-80 SiO2, % 7-13 B2O3 ve az miktarda Na2O içerir.
Pyrex cam; alkali çözeltilere (sıcak ve derişik olmamak şartıyla) dayanıklıdır. Fakat az da olsa
çözündüğünden içlerinde alkali çözelti tutulmamalıdır. Alkali çözeltiler poliolefin kaplarda
muhafaza edilirler.
Saf SiO2’nin (kuvars, silika) 1700 °C’nin üzerinde eritilip şekil verilmesiyle kuvars laboratuvar
malzemeleri elde edilir. Camdan ayırdetmek için bu kapların üzerine "Silica" veya "S" yazılır.
Silikanın genleşme katsayısı adi camdan 15 defa daha küçük olduğundan sıcaklık değişmelerine
çok dayanıklıdır. Buna karşılık çok kırılgandırlar. Ayrıca HF, H3PO4 hariç asitlere, sıcak ve derişik
olmamak şartıyla alkalilere de dayanıklıdırlar. Kuvars laboratuvar malzemeleri çok pahalı
olduklarından çözeltiye camın bileşimindeki alkali metallerin geçmemesi gereken durumlarda ve
yüksek sıcaklıklarda çalışılması gerektiğinde kullanılırlar. Ayrıca ultraviyole (UV) ışınlarını
geçirdiği için spektrofotometrik ölçümlerde kullanılan küvetler de kuvarstan imal edilir.
8.2.
Cam Malzemenin Temizliği
Hacim ölçümünde kullanılacak cam malzemenin kusursuz temizlikte olması istenir. Kirli cam
malzemeyle elde edilen analiz sonuçlarına güvenilemez. Cam yüzeyindeki kaba kirler mekanik
olarak fırçalamayla veya suyla çalkalayarak (gerekirse içine süzgeç kağıdı parçaları ilave edilir)
uzaklaştırılır. Yağlı kirler gözle görülemezler. Kirlilik kontrolü için cam yüzey destile su ile
ıslatılır. Temiz yüzeyler ince bir su filmiyle kaplanırken yağlı yüzeylerde su tabakası yarılmaya
uğrar ve damlacıklar halinde toplanır.
Yağlı yüzeylerin temizlenmesi için öncelikle % 2’lik sıvı deterjan çözeltilerinden yararlanılır. Cam
kap içerisine deterjan çözeltisi doldurulur. 1-2 dakika bekletildikten sonra boşaltılır ve cam kap
bol musluk suyu ile durulanır. En son destile sudan geçirilir ve kurumaya bırakılır.
Bu şekilde sonuç alınamazsa "Yıkama suyu" olarak isimlendirilen Na2Cr2O7’nin derişik H2SO4
içindeki çözeltisi kullanılır. Kirli cam kaplar yıkama suyu ile doldurulur ve 30-90 dakika beklenir
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(Sonuç alınamazsa bir gece beklenmelidir). Sonra boşaltılır ve cam kap bol musluk suyu ile
durulanır. En son destile sudan geçirilir ve kurumaya bırakılır.
Yıkama suyunun hazırlanması
15 g kadar teknik Na2Cr2O7, 500 ml teknik derişik H2SO4 içerisinde karıştırılarak çözülür ve cam
pamuğundan süzülür. Hazırlanan çözelti cam kapaklı şişelerde muhafaza edilir. Kullanılan
çözeltinin dibinde kirlilikler ve oluşan kristallerden meydana gelen çökeleği uzaklaştırmak için
belli aralıklarla cam pamuğundan süzülmesi gerekir. Çünkü kirlilikler büret ve pipetlerin uçlarını
tıkayabilecekleri gibi iç yüzeylerini çizerek hacimlerinin değişmelerine de neden olurlar. Yıkama
suyu kullanıldıkça koyu kahve olan rengi yeşile döner. Bunun nedeni bileşimindeki Cr 6+’nın cam
yüzeylerindeki kirlilikleri yükseltgeyerek parçalarken yeşil renkli Cr3+’ya indirgenmesidir. Rengi
yeşile dönen yıkama suyu etkinliğini kaybetmiş olacağından tazesi hazırlanmalıdır.
Cam laboratuvar malzemelerinin kurutulması
Destile sudan geçirilen cam laboratuvar malzemeleri temiz bir yüzey üzerinde ters çevrilerek
kurumaya bırakılır. Pipetler ise pipetliğe yerleştirilirler. Çabuk kurutulmaları gerekirse:
a) İçlerinden basınçlı hava geçirilir,
b) Az miktarda aseton veya metanolle çalkalanıp kurumaya bırakılırlar,
c) Etüvde kurutulurlar (Balonjoje, büret ve pipetler hacimleri ayarlı olduğundan etüvde 60 ºC’nin
üzerinde kurutulamazlar. Çünkü bu sıcaklığın üzerinde camın genleşmesi nedeniyle hacimleri
dönüşümsüz olarak değişebilir. Ayrıca tavlama ve temperleme işlemleriyle kazandıkları
dayanıklılığı da kaybederler).
8.3.
Laboratuvarda Kullanılan Cam Malzemeler ve Çeşitli Laboratuvar Araç ve
Gereçleri
8.3.1. Ölçülü Cam Kaplar
Hacimleri hassas olarak ayarlanmış (kalibre edilmiş) olan balon joje, büret ve pipetlere ölçülü cam
kaplar denir. Bu kaplarla yapılan hacim ölçümleri hesaplamalara temel oluşturacağı için hatasız
olmalıdır. Bunu sağlamak için hacim ölçümleri, belirli kurallara göre yapılmalı, ayrıca hacmin ısı,
çizilme gibi dış etkenlerle değişmemesi için temizleme ve kurutma işlemleri dikkatle yapılmalıdır.
Ölçülü cam kaplarda hacim okuma
Balon joje, büret ve pipet gibi ölçülü cam kapların dereceli (taksimat, bölüntü) kısımları boru
şeklinde olduğundan içlerine sıvı doldurulduğunda sıvı üst seviyesi bir bombe (menisküs) oluşturur
(Şekil 9). Bir sıvı sütununun iç veya dış bükey olan üst yüzeyine menisküs (meniscus) denir.
Renksiz sıvıların hacmi okunurken, menisküsün altına temas eden bölüntü çizgisi, renkli sıvıların
hacmi okunurken ise menisküsün üst sınırına karşılık gelen bölüntü çizgisi okunur. Sıvı-cam
molekülleri arasındaki çekme yani adhezyon (farklı cins moleküller arasındaki çekme) sıvı-sıvı
molekülleri arasındaki çekmeden yani kohezyon (aynı cins moleküller arasındaki çekme)’dan daha
kuvvetliyse menisküs içbükey olur. Örneğin suyun menisküsü içbükeydir. Sıvı-sıvı molekülleri
arasındaki çekme, sıvı-cam molekülleri arasındaki çekmeden daha kuvvetliyse menisküs dışbükey
olur. Örneğin civanın menisküsü dışbükeydir.

Şekil 9. Menisküs
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Sıvı seviyesinin doğru okunabilmesi için gözle sıvı seviyesi aynı hizada olmalıdır. Eğer daha
yukarıdan bakılırsa parallaks (gözlemcinin konumuna bağlı olarak bir nesnenin gerçek yeri ile
gözlenen yeri arasında meydana gelen fark) nedeniyle gerçek değerden daha büyük, daha aşağıdan
bakılırsa gerçek değerden daha küçük hacim değerleri okunur.
8.3.2. Tek işaretli ölçülü balonlar (Balon joje)
Hassas olarak belirli hacimde çözelti hazırlamak için kullanılan cam ölçü kaplarıdır. Boyun
kısmında hacmini belirten bir işaret çizgisi bulunur. Kapakları cam veya polietilenden yapılmıştır
ve ebatları standarttır. Piyasada daha çok hacmi 5-2000 mL arasında olan balon jojeler bulunur.
Belirli hacimde çözelti hazırlamak ve belirli hacimde çözelti aktarabilmek için hazırlanmış çift
işaret çizgili balon jojeler de vardır. Ama daha güvenilir sonuç verdiklerinden aktarma işlemlerinde
büret ve pipetler tercih edilir.

Şekil 10. Balon joje
Ölçülü balonlarda çözelti hazırlanması:
Tartılan madde balona çözücü yardımıyla aktarılır. Bir miktar daha çözücü ilave edilir ve
karıştırılarak çözülür. Sonra işaret çizgisine kadar çözücüyle seyreltilir. Seyreltme esnasında işaret
çizgisinin geçilmemesi için, ilave edilen son çözücü damlaları ince bir cam boru veya bir pipet
yardımıyla yapılmalıdır. Bundan sonra ağzı kapağıyla kapatılır ve homojen bir karıştırma sağlamak
için 3-4 defa tersyüz edilir.
8.3.3. Büret
Alınan sıvının hacmini ölçmede kullanılan üzeri derecelendirilmiş boru şeklindeki cam ölçü
kaplarıdır. Büretler; titrimetrik analizde sarfedilen ayarlı çözelti miktarını ölçmede ve pipetler gibi
sıvı aktarmada kullanılırlar. İçindeki sıvıyı kontrollü olarak boşaltabilmek için alt ucunda bir
musluk bulunur. Piyasada hacmi 10-100 mL arasında olan büretler bulunmaktadır.

Şekil 11. Büret
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Büretlerin kullanıma hazırlanması
Bir büret kuru ve temiz bile olsa kullanılacak sıvıyla doldurulmadan önce 10-15 ml kadar sıvıyla
2-3 defa çalkalanmalıdır. Çalkalama sıvısı büretin üst kısmı lavaboya eğilip yavaşça kendi ekseni
etrafında çevrilerek boşaltılır. Böylece sıvının büretin iç çeperini bütünüyle yıkaması sağlanır.
Bundan sonra büret bir desteğe (support, stative) takılır ve bir beher yardımıyla sıfır çizgisinin
üzerine kadar sıvıyla doldurulur. Musluk açılarak büretin musluğunun altında kalan kısmının da
sıvıyla dolması sağlanır. Eğer musluk altında hava kabarcığı kaldıysa çıkarılması gerekir. Çünkü
kabarcık büretten belli hacimde sıvı alınırken çıkarsa okunan hacimden daha az sıvı alınmasına
sebep olur. Hava kabarcığının çıkarılması için büret ele alınır, eğik olarak musluğa tutulur, büretin
musluğu sonuna kadar açılarak kabarcığın çıkması sağlanır. Gerekirse büret musluğu dikkatlice
sarsılarak kabarcığın çıkması kolaylaştırılır. Bu işlemlerden sonra büret tekrar sıfır çizgisinin
üzerine kadar doldurulur. Adhezyon nedeniyle çeperlerde ince bir sıvı filmi kalacağından (sıvının
tamamen aşağıya inmesi için) 20-30 saniye kadar beklenir ve musluk dikkatlice açılarak sıvı
menisküsünün sıfır çizgisine gelmesi sağlanır. Artık büret kullanıma hazırdır.
8.3.4. Pipet
Bilinen hacimde sıvı aktarmak için kullanılan boru şeklindeki ölçüm kaplarıdır. İki tür pipet vardır:
Tek işaretli pipetler ve dereceli pipetler.
Tek işaretli pipetler (Aktarma pipeti, bullu pipet)
Üzerlerinde hacim belirten tek işaret bulunduğundan sabit hacimde sıvı aktarmak için kullanılırlar.
Dereceli pipetlere göre daha doğru hacimde sıvı aktarılmasını sağlarlar. Piyasada hacmi 0.5 - 200
mL arasında değişen tek işaretli pipetler bulunur. 25 mL’den büyük hacimlerin aktarılmasında
büretler tercih edilmelidir.
Dereceli pipetler
Üzerleri derecelendirilmiş olduğundan en fazla anma kapasitesi kadar olmak üzere istenilen
hacimde sıvı aktarılmasına imkan verirler. Piyasada hacmi 0.5-25 mL arasında olan dereceli
pipetler bulunur. Şekil 12’de sağdaki pipetler bullu pipete, soldaki pipetler ise dereceli pipete
örnektir.

Şekil 12. Dereceli ve bullu pipetler
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8.3.5. Puar
Pipetlerin tepesine takılarak çekilecek sıvı madde miktarını ayarlamak amacıyla kullanılan plastik
malzemedir.

Şekil 13. Puar çeşitleri
8.3.6. Erlen ve Beher
Erlen dar ağızlı, beher ise geniş ağızlı her ikisi de düz tabanlı, laboratuvar çalışmalarında en sık
kullanılan deney kaplarıdır. Genel amaçla kullanılırlar. Erlenler en çok titrasyon kabı olarak
kullanılırlar, kapaklı ve kapaksız türleri vardır. Beherler daha çok yoğunlaştırma, çöktürme gibi
işlemlerde kullanılırlar, sıvı aktarmayı kolaylaştırmak için ağız kısımlarında bir oluk vardır.

Şekil 14. Erlen ve beher
8.3.7. Soğutucular
Sıvı maddeleri gaz fazı haline getirdikten sonra tekrar sıvı fazına geçirmek için soğutma amacıyla
kullanılan cam aletlerdir. Geri çeviren soğutucular olarakta bilinirler. Genel olarak iç içe geçmiş
iki cam borudan oluşurlar. Dışta kalan borudan soğutma amacıyla kullanılan su geçer. İçteki
borunun ise iki ucu açıktır. Bir ucu reaksiyon kabına takılarak maddenin yoğunlaştırılması için
kullanılır. Düşük kaynama noktalı maddelerle çalışırken genellikle uzun boyunlu soğutucular
kullanılır. Genelde laboratuvarda kullanılan soğutucular üç çeşittir:
a. Düz soğutucu (Liebig soğutucusu)
b. Boğumlu soğutu
c. Spiralli soğutucu
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Şekil 15. Soğutucu çeşitleri
8.3.8. Ayırma Hunisi
Özkütleleri farklı ve birbirine karışmayan iki ya da daha fazla sıvıdan oluşan karışımları ayırmada
kullanılan bir araçtır.

Şekil 16. Ayırma hunisi çeşitleri

8.3.9. Huni
Sıvıları süzmek için ve ağzı dar kaplara aktarmada yardımcı olarak kullanılırlar. Süzme işleminde
üzerlerine amaca bağlı olarak kalitatif veya kantitatif süzgeç kağıtları yerleştirilir. Soğuyunca
hemen kristallenen çözeltileri süzmek için kısa borulu olanlar tercih edilirler.
İç yüzeyleri kanallı olanları "kantitatif huni" olarak nitelendirilir. Kanallar süzme işlemini
hızlandırırlar. Kantitatif analizde bu huniler kullanılırlar. Süzme esnasında çökeleğin havadan
düşen toz tanecikleri ile kirlenmemesi için üzerlerine saat camı örtülür. Süzme işlemini
hızlandırmak için vakum da uygulanabilir. Huni bir adaptör yardımıyla yan kısmında bir boru
bulunan "Nuçe erleni" (Nutsche) üzerine oturtulur ve çözelti vakumla emilir.
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Şekil 17. Huni çeşitleri
8.3.10. Mezür
Sıvı aktarma amacıyla kullanılan cam kaplardır. Hacimleri ayarlı olmadığından kantitatif
miktarlarda aktarma yapmak için kullanılamazlar. Kapaklı ve kapaksız türleri vardır.
8.3.11. Saat camı
Katı madde tartmak, beher ve hunilerin üstünü örterek havadan toz girmesini engellemek için
kullanılırlar.
8.3.12. Deney tüpü
İçlerinde numune çözeltisi üzerine reaktiflerin ilave edilmesiyle meydana gelen reaksiyonların
gözlendiği tüplerdir.
8.3.13. Tüp standı (Tüplük)
Deney ve santrifüj tüplerini bir arada tutmak için kullanılan ahşap, metal yada plastikten yapılmış
malzemedir.
8.3.14. Baget
Genellikle cam ya da polipropilen malzemeden yapılan ve karıştırma amacıyla kullanılan
çubuklardır.

Şekil 18. Çeşitli laboratuvar araç ve gereçleri
- 196 -

8.3.15. Balon
Laboratuvar çalışmalarında en çok kullanılan cam malzemelerdendir. Yapıları gereği ısıtma,
soğutma gibi fiziksel etkenlere dayanıklıdırlar. Balon kısmının şekline göre sınıflandırılırlar.
Düz dipli balonlar: Alt kısımları düzdür. Daha çok sıvı saklanması ve toplama kabı olarak
kullanılırlar.
Yuvarlak dipli balonlar: Alt kısımları yuvarlak olduğundan tam balon görünümündedirler. En çok
reaksiyon kabı olarak kullanılırlar. Basınç, ısıtma ve soğutma işlemlerine dayanıklıdırlar.
Armut balonlar: Değişik yoğunluktaki bileşenlerin karışması ile oluşan reaksiyonlar için
kullanılırlar. Örn: Grignard reaksiyonu.
Bunların dışında damıtma (distilasyon) balonları da sıkça kullanılmaktadır. Bunlar iki tiptedir.
Damıtma balonu: Normal balonlardan farklı olarak boyun kısmının yan tarafında bir başka boyun
ile çıkış borusu mevcuttur. Bazen bu çıkış borusu birden fazla olabilir. Bu tip balonların hepsi
yuvarlak diplidir.
Claisen balonu: Genellikle indirgenmiş basınçta distilasyon işlemlerinde kullanılır. Termometre
balonun yan boynuna takılır. Esas boyuna uygulanan vakumdan dolayı oluşacak köpürme ve
sıçramaları önlemek için ucu kılcal çekilmiş bir boru takılır.

Şekil 19. Balon çeşitleri
8.3.16. Adaptör
Distilasyon işlemlerinde ve balonların ağız sayısını artırmada kullanılır. Böylelikle aynı kap
içindeki reaksiyona değişik uygulamalar yapılabilir. Değişik ölçülerde adaptörler mevcuttur.

Şekil 20. Adaptör çeşitleri
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8.3.17. Tahta maşa
Deney tüpü veya beher gibi cam malzemeler içerisinde ısı uygulayarak gerçekleştirilen deneyler
sonrasında, ısınan cam malzemenin bir yerden başka bir yere aktarılması amacı ile kullanılan
laboratuvar gerecidir.
8.3.18. Pens
Çeşitli madde ve malzemelerin tutulması amacıyla kullanılan paslanmaz çelikten yapılmış metal
malzemedir.
8.3.19. Spatül
Kimyasal maddelerin deney ortamına taşınması veya tartım alma amacı ile kullanılan özel kaşıktır.
Birçok değişik tipte ve boyda mevcuttur.
8.3.20. Tartım kabı
Katı madde tartmak için kullanılırlar. Tartılan madenin istenilen kaba bir çözücü yardımıyla
aktarılabilmesi için bir tarafı boru şeklinde üretilmiş olan türleri vardır. Kapaklı türleri havadan
nem çeken maddeleri muhafaza etmek ve sabit tartıma getirmek için kullanılırlar.
8.3.21. Havan
Havan, içinde sert şeyleri dövüp ufalamaya yarayan ağaç, taş, plastik veya madenden yapılan
oldukça çukur ve kalın bir kaptır. Eczacılığın simgelerinden olan havan içerisinde, krem, pat,
merhem gibi yarı katı ilaç şekilleri hazırlanır. Ayrıca, birden çok toz maddenin birbiri ile homojen
şekilde karıştırma işlemi de yine havan içerisinde gerçekleştirilir. Havan eli ise, havan içerisinde
karıştırma işlemi esnasında kullanılan gereçtir. Eczacılıkta kullanılan havanlar genellikle porselen
veya camdan yapılmaktadır.
8.3.22. Reaktif şişesi
Silindir şeklinde, boyunları dar, cam veya plastik kapaklı cam malzemelerdir. Koyu renkli ve beyaz
olanları vardır. Hacimleri 25 mL’den 1000 mL’ye kadar değişir. Hazırlanan reaktiflerin
saklanmasında kullanılır. Işıktan etkilenen reaktifler koyu renkli şişelerde saklanır.
8.3.23. Desikatör
Havadan nem çekmemesi istenen maddeleri muhafaza etmek için kullanılırlar. Çünkü nem çeken
maddeler tartıldığında alınan tartım sadece maddeye ait olmayacağından bu tartıma dayandırılan
hesaplamalar hatalı olur (çünkü tartımın bir kısmı havadan çekilen suya aittir). Bazı desikatörlerin
havası kapaklarındaki bir musluk vasıtasıyla alınır. Böylece içlerinde muhafaza edilen maddenin
nem çekme ihtimali iyice azaltılmış olur. Bu desikatörlere "Vakum desikatörü" denir.
8.3.24. Termometre
Sıcaklık ölçüm işlemleri için kullanılan, içerisinde civa veya renklendirilmiş alkol bulunan cam
malzemedir.
8.3.25. Çeker ocak
Genellikle camdan yapılmış kapaklı ve içinde havalandırma tertibatı bulunan kabinlerdir. Zehirli
buharların
uzaklaştırılmasında
ve
laboratuvarın
havalandırılmasında
kullanılırlar.
Laboratuvarlarda yanıcı, yakıcı, patlayıcı, parlayıcı ve zehirli gazlarla çalışırken çeker ocak içinde
çalışılmalıdır. Tüm laboratuvarlarda çeker ocak bulunması gerekir.
8.3.26. Su banyosu
İç kısmında suyun ısıtılmasını sağlayan rezistanslar, dış kısmında ise açma-kapama düğmesi,
sıcaklık ayar düğmesi ve termostatı bulunur. Sıcaklık limitleri 0-100 ºC arasındadır. Genellikle 5070 ºC arasındaki ısıtma işlemlerinde, yanıcı ve parlayıcı maddelerin buharlaştırılmasında ve
gravimetrik analizlerde çökeleğin olgunlaştırılmasında kullanılır. Su banyolarında saf su
kullanılmalı ve sürekli yenilenmelidir. Kullanım talimatlarına uyulmalı, düzenli olarak
temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
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8.3.27. Etüv
Çeşitli madde, malzeme ve analiz numunelerinin kurutulması amacıyla kullanılan cihazlardır. Etüv
ile en fazla 300 ºC civarında sıcaklığa ulaşılabilir. Etüvlerin dış kısmı metalden yapılmıştır. İç
kısmında ısıtıcı rezistansları ve malzemeleri koymak için rafları bulunur. Etüv kullanılırken kapağı
sık sık açılmamalı, kapak açık bırakılmamalıdır. İşi bittikten sonra kapatılıp, fişi prizden çıkarılmalı
ve temizliği yapılmalıdır. Etüve kurutma işlemi için yerleştirme, hava akımı sağlayacak şekilde
yapılmalıdır. Etüvü kullanırken ve temizlerken kullanma talimatlarına uyulmalıdır.
8.3.28. Manyetik karıştırıcı
Hem ısıtma hem de karıştırma işlemlerini yapan elektrikli aletlerdir. Bir çözeltide bulunan
maddelerin iyice karışmasını sağlamak için kullanılırlar. Sıcaklık ve devir sayısı cihaz içinde
bulunan kontrol düğmeleri ile ayarlanabilir. Cihazın üst kısmında bir tabla bulunur. Tablanın
altında bir motor yardımıyla döndürülen mıknatıs bir çubuk bulunur. Çözelti içerisine daha iyi
karışmasını sağlamak için küçük bir demir çubuk (manyetik balık) atılır ve manyetik karıştırıcının
üzerine konur. Cihaz çalıştırılır. Cihaz çalışırken mıknatıs demir çubuğu döndürür, bunun etkisiyle
de çözelti kısa sürede tamamen karışmış olur.
8.3.29. pH metre
Çözeltilerin pH’larını ölçmede ve tampon çözelti hazırlamada kullanılan cihazlardır. Hidrojene
hassas elektrotu vardır. Elektrod çabuk kuruduğu için sürekli olarak 0,3 M KCl içinde veya üretici
firma tarafından üretilen özel solüsyonu içinde tutulmalıdır. pH metrenin her gün standart test
çözeltileri ile (en yaygın kullanılanları: 4.00-7.00-11.00) kalibrasyonu yapılmalıdır. Kalibrasyonu
yapıldıktan sonra elektrod yumuşak bir bezle silinir ve ölçülecek olan sıvıya daldırılır. Skalada
okunan değer o çözeltinin pH’ıdır. Saf suyla iyice temizlendikten sonra elektrod 0,3 M KCl içinde
olacak şekilde statifine (sabitleştirici) yerleştirilir. pH metre kullanım talimatlarına uygun olarak
kullanılmalı ve temizliği kullanım talimatında belirtilen şekilde yapılmalıdır.
8.3.30. Saf (destile) su cihazı
Laboratuvarlarda yapılan tüm analizler saf su ile yapılmalıdır. Çünkü çeşme suyu içerisinde çeşitli
organik ve inorganik maddeler bulunabilir. Bu da yapılan analiz sonuçlarının hatalı çıkmasına
neden olur. Çeşme suyu bir hortum ile saf su cihazının içine girer, iç kısımdaki rezistanslar ile
ısınır. Isınan su buharlaşır. Su buharı borulardan geçerek soğur ve yoğunlaşır. Aletin ucundaki
hortum ile yoğunlaşan su dışarı alınır. Bu şekilde elde edilen su damıtılmış ve içindeki birçok
maddeden arındırılmıştır. Kimyasallarla tepkimeye girmediği ve kimyasalların özelliklerini
bozmadığı için laboratuvarlarda kullanılmaktadır.
8.3.31. Hassas terazi
Laboratuvarlarda kullanılan en önemli araçlardan biridir. Hassas teraziler en az on binde bir gram
(1/10.000 veya 1/10 mg) düzeyinde tartım yapabilen terazilerdir. Teraziler çalışma prensipleri ve
özelliklerine göre elektrikli ve elektriksiz, dijital veya göstergeli, tek ve çift kefeli teraziler olarak
çeşitli gruplara ayrılabilirler.
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Şekil 21. Laboratuvarda kullanılan çeşitli araç, gereç ve ekipmanlar
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9. ORGANİK BİLEŞİKLERİN KURUTULMASI
9.1.
Organik Katı Maddelerin Kurutulması
Kurutma organik madde veya çözeltilerin sudan kurtarılması işlemidir.
 Nemden etkilenmeyen maddeler için açık havada süzgeç kağıdının üzerinde,
 Maddenin erime noktasının altında, sabit ısıdaki etüvde, (10-20 ºC altında),
 Vakum desikatöründe kurutulabilir. Desikatör içine kurutucu olarak çeşitli maddeler
kullanılabilir: Derişik H2SO4, NaOH, CaCl2, P2O5.
9.2.
Organik Sıvıların Kurutulması
Sıvılar inorganik kurutma araçlarıyla doğrudan temas ettirilebilir. Kurutucu seçerken şunlara
dikkat edilir:
 Kurutma aracı kurutulacak madde ile kimyasal olarak bağlanmamalıdır,
 Hızlı ve etkin kurutma kapasitesine sahip olmalıdır,
 Kurutulacak sıvıda hiç çözünmemelidir,
 Katalitik etkisi olmamalıdır,
 Mümkün olduğu kadar ekonomik olmalıdır.
9.3.
Kurutma Aracı Olarak Kullanılan Maddeler
Kalsiyum Klorür (Susuz): Kurutma kapasitesi fazla ve ucuz olduğu için çok kullanılır. Alkol,
fenol ve aminler CaCl2 ile hidratlarına benzer bileşikler verdikleri için kullanılmazlar.
Magnezyum Sülfat (Susuz): Kapasitesi, kurutma hızı ve etkinliği fazladır. Bütün organik
maddeler için kullanılabilir.
Sodyum Sülfat (Susuz): Yüksek kapasiteli ve ucuz bir maddedir. Her madde için kullanılabilir.
Kalsiyum Sülfat (Susuz): Kapasitesi düşüktür. Na ve MgSO4’ten pahalıdır ancak 230-240 ºC
fırında ısıtılarak rejenere edilebilir.
K2CO3 (Susuz): Nötral ve bazik maddeler için kullanılır. Asidik ve fenolik maddelerde
kullanılmaz. Kapasitesi iyi fakat etkinliği yavaş ve orta derecedir.
NaOH ve KOH: Organik bazlar için etkin kurutuculardır.
CaO: Yavaş kurutan fakat etkin bir maddedir.
P2O5: Son derece etkindir, hızlı reaksiyon verir. Tehlikeli ve pahalıdır. Madde önce diğer bir
kurutucuyla kurutulmalı sonra P2O5 kullanılmalıdır.
Metalik Sodyum: Eterlerin, doymuş ve aromatik hidrokarbonların kurutulmasında kullanılır.
En etkin kurutucudur. Suyun çoğu önce bir başka kurutucuyla uzaklaştırılmalıdır. En etkin şekli
tel halinde kullanılanıdır, tel doğrudan sıvının içine çekilmelidir. Sodyum kullanırken çok
dikkatli olunmalıdır. Suyla temasta hemen patlar. Artık sodyum fazla miktarda MeOH içinde
çözülerek yok edilir.
Derişik H2SO4: Bromla karışmadığı için bromun kurutulmasında kullanılır.
9.4.
Organik Bileşikler İçin Kurutma Ajanları
Alkan, Alken,Aren, Eter: CaCl2, CaSO4, Na, P2O5
Alkol: K2CO3, CaSO4, MgSO4
Alkil ve aril: CaCl2, Na2SO4, MgSO4, CaSO4, P2O5
Halojenürler, Amin: NaOH veya KOH
Aldehit: Na2SO4, MgSO4, CaSO4
Keton: Na2SO4, MgSO4, CaSO4, K2CO3
Karboksilli Asit ve Ester: Na2SO4, MgSO4, CaSO4
LiAlH4: Su ile şiddetle reaksiyona girer.
CaH2: Özellikle gazların, hidrokarbonların, ester ve yüksek moleküllü alkanların
kurutulmasında kullanılır.
10. ORGANİK ÇÖZÜCÜLERİN SAFLAŞTIRILMASI
Mutlak eter: Eterin içerdiği başlıca safsızlıklar su, etil alkol ve peroksitlerdir. Eterde peroksit
varlığı nişastalı iyodür çözeltisinden iyodu açığa çıkarması ile saptanabilir. Peroksitler derişik

Fe(II) tuzları çözeltileri ile çalkanarak uzaklaştırılabilir. Ayrıca, sodyum sülfitin sulu çözeltisi
ile çalkanarak da uzaklaştırılabilir.
Mutlak eter hazırlamak için 1 L eter 100 ml Fe(II) çözeltisiyle kuvvetlice çalkalanır. Sonra 150200 g susuz CaCl2 ile 24 saat ara sıra çalkalayarak bekletilir. Böylece su ve alkol uzaklaşır.
Pilili süzgeç kağıdından süzülür. İçine yaklaşık 7 g sodyum teli yerleştirilir. Sıkıca kapatılarak
karanlık bir yerde saklanır.
Mutlak etil alkol: Ticari etil alkol % 95’liktir. Ticari alkolden mutlak alkol CaO üzerinden
kurutularak hazırlanır. Saf kalsiyum oksit 6 saat etüvde ısıtılır. 1 L alkole yeni rejenere edilmiş
veya kurutulmuş 250 g CaO ilave edilir ve 6 saat reflüks edilir. 1 gece bekletilir ve distillenerek
mutlak etanol elde edilir.
Mutlak metil alkol: Safsızlık olarak su ve aseton içerebilir. Sentetik CH3OH genellikle safsızlık
içermeyecek kadar temiz elde edilir. Fazlaca su içeriyorsa etanolde uygulanan yönteme göre
suyundan kurtarılır.
Yapısında aseton varsa uzaklaştırmak için; 500 mL CH3OH, 25 mL furfural ve 60 mL % 10
NaOH karışımı ile 6-12 saat kaynatılır. Asetonu da içeren bir reçine oluşur. Distilasyon ile
mutlak CH3OH elde edilir. Saf CH3OH kaynama noktası 65 ºC’dir.
Benzen: Benzen içinde su ve tiyofen bulunabilir. Sudan dietileterdeki yönteme göre
kurtarılabilir. Tiyofenin varlığı, 3 mL benzenin 10 mL der. H2SO4 içindeki 10 mg isatin
çözeltisi ile çalkalayıp bekletilmesi ile anlaşılır, mavi-yeşil renk oluşumu tiyofenin varlığını
gösterir. Tiyofenin uzaklaştırılması ise şöyle olur: Benzen ağırlığının % 15’i kadar derişik
H2SO4 ile çalkalanır, tiyofen benzenden daha kolay sülfonlandığı için ayrılır. İşlem ayırma
hunisinde birkaç defa çalkalanarak yapılır. H2SO4 fazı alttan alınır. Benzende kalabilecek asidi
uzaklaştırmak için iki kere % 10 Na2CO3 çözeltisi ve suyla çalkalanır. CaCl2 üzerinden
kurutulur ve distillenir. Sodyum varlığında saklanır. Saf benzen kaynama noktası: 80 ºC’dir.
Toluen: Safsızlık olarak su ve metiltiyofen içerebilir. Benzende anlatılan yönteme göre
saflaştırılabilir. Saf toluen kaynama noktası: 100.5 ºC’dir.

- 202 -

