
ATATÜRK ÜNİVERİSTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 
ZORUNLU YAZ STAJI KILAVUZU



2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı ve Sonrasında 
Kayıt Yaptıran Öğrenciler

NE ZAMAN? NEREDE? KAÇ GÜN?
I. DÖNEM YAZ STAJI 2. sınıf ve 3. sınıf

arasındaki yaz döneminde
-Serbest Eczane 20 iş günü

II. DÖNEM YAZ STAJI 3. sınıf ve 4. sınıf
arasındaki yaz döneminde

-Serbest Eczane ya da
-Hastane Eczanesi

30 iş günü

III. DÖNEM YAZ STAJI 4. sınıf ve 5. sınıf
arasındaki yaz döneminde

-Serbest Eczane ya da
-Hastane Eczanesi ya da
-Kurum*

30 iş günü.
Gerekli durumlarda 20+10 veya 15+15 iş günü
olarak staj ikiye bölünerek belirtilen 3
birimden ikisinde tamamlanır. Endüstri talep
ederse iki ay ve üzeri staj yapabilirler.

IV. MESLEKİ
UYGULAMASI (Staj 
Dersi)

5. sınıf bahar döneminde -Serbest Eczane ve/veya
-Hastane Eczanesi ve/veya
-Hastane kliniklerinde ve/veya

40 iş günü.

*Kurum: Ecza Depoları, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, İl Sağlık Müdürlüğü Eczacılık Şube Müdürlüğü, İl Halk 
Sağlığı Laboratuvarları, İlaç ve Kozmetik Sanayi ile Staj Komisyonunun uygun göreceği diğer kurumlar.



Staj Başvuruları
Öğrenciler 2022 yazında staj yapacak ise staj yapacakları eczane-hastane veya kurumu 2021-
2022 ara tatilinde bulup OBS staj başvurusu yapıp ve gerekli belgeleri onaylatmaları 
gerekmektedir. İmzalatıp kaşelettikleri belgeleri bahar dönemi ikinci haftasına kadar sınıf staj 
temsilcisine verir o da topluca fakülte öğrenci işlerine teslim etmelidir. 
Teslim tarihleri Fakülte sitesinde ilan edilir.
(Hastane ve endüstri stajı için tarihlerde istisnalar bulunmaktadır. Detaylar 9-18. slaytlarda 
açıklanacaktır.)

YAZIN YAPILACAK STAJ NEDEN ARA TATİLDE AYARLANIYOR. TÜM 
TÜRKİYEDEKİ ECZACILIK FAKÜLTELERİNDEKİ ÖĞRENCİLER STAJ YERİ 
ARADIĞINDAN ERKENDEN STAJ YERİ BULMAK VE EVRAKLARI 
ONAYLATMAK DAHA FAYDALI. MAYISTA YAPILACAK BAŞVURUDA 
STAJ YERİ BULMAK OLDUKÇA ZOR



1., 2. ve 3. Dönem stajı yapacak olan (Eczane/Hastane/Firma stajı 
yapacak olan her öğrenci) aşağıda sıralanan işlemleri yapmalıdır. 

ÖNEMLİ: Öncelikle staj yapacağınız yeri ayarlamalısınız. Gidip eczacı ile 
konuşmalı ve Kabul aldıysanız OBS başvurusunda girilmesi gereken bilgileri eczacıya 
sormalısınız. Akabinde aşağıdaki evrakları hazırlamaya başlayabilirsiniz.

1. EVRAK: Eczacılık Fakültesi Zorunlu Staj Formu
1- Öğrenci Bilgi Sisteminden (OBS) staj başvurusu yapılacak. 
(Detay 18-27. slaytlarda) 
(UYARI: ÖN BAŞVURUDA BIRAKILMAYACAK BAŞVURUYA DÖNÜŞTÜRÜLÜP ÖYLE ÇIKTI 
ALINACAK. Yanlışlıkla Ön başvuru çıktısı alıp onaylatanların başvuruları iade edilir. Ön 
başvuru çıktısında eczacı bilgileri boş kalmaktadır ve elle doldurmanız kabul edilmez.)
2- ÖBS sisteminden “Eczacılık Fakültesi Zorunlu Staj Formu” çıktısı alınacak ve 
Eczane/Hastane/Firma veya diğer kurumlara onaylatılacak.



1., 2. ve 3. Dönem stajı yapacak olan (Eczane/Hastane/Firma stajı 
yapacak olan her öğrenci) aşağıda sıralanan işlemleri yapmalıdır. 

2. EVRAK: İş yeri staj sözleşmesi
(çıktı arkalı-önlü olmayacak) Bu belgeyi imzalamak istemeyenlere ısrar etmeyin bu 
belge zorunlu değildir. İmzalansa sizler için daha iyi olur.
http://birimler.atauni.edu.tr/eczacilik-fakultesi/wp-
content/uploads/sites/58/2020/07/Is-yeri-Staj-Sozlesmesi-Ataturk-Universitesi-
Eczacilik-Fakultesi.pdf
Adresinden indirilecek veya fotokopiden güncel halinin çıktısı alınıp ilgili kısımlar 
doldurularak Eczane/Hastane/Firma veya diğer kurumlara onaylatılacak.
Bazı eczacılar ödemeden kaçmak için iş yeri staj sözleşmesini onaylamamaktadır. Bu 
belgeyi staj yeri bulmakta zorluk çekmeyin diye imzalamak istemeyen eczacılardan 
zorla istemeyin diye zorunlu tutmuyoruz ama imzalatmanız iyi olur. Bu belge 
öğrenci, eczacı ve fakülte tarafından imzalanmakta ve tüm tarafların hak ve 
sorumlulukları imza altına alınmaktadır. Taraflarca kabul edilmektedir



• OBS stajınızı başvuruya dönüştürüp OBS zorunlu staj evrağını öyle çıktı alınız.
• Başvuruya dönüştürmeden çıktı aldığınızda evrakta bazı yerler eksik kalacaktır. Elle 

doldurduğunuz ve bu halini imzalattığınız ön başvuru çıktıları geçersizdir ve tekrar 
tüm bilgileri doldurup başvuruya dönüştürüp onun çıktısını onaylatıp tekrar bize 
vermelisiniz.

• OBS başvurusunu eksiksiz doldurup başvuruya dönüştürdükten sonra çıktısını alıp 
eczacınıza (Eczane için eczane sahibi ve mesul müdürü ECZACI imza yetkilidir) 
onaylatabilirsiniz. Eczane stajında Eczacı dışı imzalar geçersizdir. Kalfa imzalayamaz.

• Başvuru yaptıktan sonra Staj komisyonunun onaylamasını beklemenize gerek yoktur. 
Belgelerinizi imzalatıp bize teslim edip bizler inceleyip eksik yoksa staj komisyonu o 
zaman stajınızı onaylayacaktır.

• Staj başvuruya dönüştürdükten sonra bir hata tespit ettiğinizde staj komisyonunun 
başvurunuzu iptal etmesi gerekir ve daha sonra yeni doğru başvuru yapabilirsiniz.

1., 2. ve 3. Dönem stajı yapacak olan (Eczane/Hastane/Firma stajı 
yapacak olan her öğrenci) aşağıda sıralanan işlemleri yapmalıdır. 



• Sömestre (ara) tatilinden sonraki ikinci hafta (öncesinde veya sonrasında değil) 
Öğrenci işlerine sınıf staj temsilcileri aracılığıyla toplu bir şekilde (tek tek değil) 
teslim edilecektir.

• Staj komisyonu tarafından gerekli incelemeler yapılıp eksiklik yoksa Staj başvuruları 
onaylanacaktır. 

• Onaylandıktan sonra staj günü geldiğinde staj yerinize gidip staj yapabilirsiniz. 
• Başvuru belgelerinde eksiklik veya yanlışlık tespit edilenlerin stajları 

onaylanmayacaktır ve belgeleri tekrar hazırlamaları gerekecektir. Bundan dolayı iş 
yeri staj sözleşmesinde ve OBS başvurusunda bilgiler doğru ve eksiksiz 
doldurulmalıdır. 

1., 2. ve 3. Dönem stajı yapacak olan (Eczane/Hastane/Firma stajı 
yapacak olan her öğrenci) aşağıda sıralanan işlemleri yapmalıdır. 



• Staj başlangıç tarihinden bir ay öncesine kadar işlemlerini bitiremeyen öğrencilerin 
yaz stajlarında aksama olabilir. Bundan dolayı sizlere ilan edilen tarihlerden önce 
başvurunuzu tamamlamalısınız.

• Staj yapılacak eczanede, eczacının 5 yıllık deneyime sahip olması gerekmektedir.
• Eczane değil eczacı 5 yıllık mezun olmalıdır.
• Bulunamadığı durumlarda 5 yıllık eczacı aramaya devam edilmelidir. 
• Fakat eğer ikamet edilen ilçede 5 yıllık eczacı bulmakta zorluk yaşıyorsanız 

ataeczastaj@gmail.com adresine durumunuzu bildirir bir eposta atmalısınız.
• Yine de 5 yıllık eczacının yanında staj yapmayan öğrenciler  sorumluluğu üzerlerine 

almış olurlar. İleride yaşanacak bir sıkıntı olursa stajları iptal dahi olabilir.

1., 2. ve 3. Dönem stajı yapacak olan (Eczane/Hastane/Firma stajı 
yapacak olan her öğrenci) aşağıda sıralanan işlemleri yapmalıdır. 

mailto:ataeczastaj@gmail.com


Stajını (Staj 2 ve 3) Hastanede yapmak isteyenler

• Özel veya devlet hastanesinde yapılabilir. Faydası olacağını 
düşünüyorsanız özel hastane de olur. Özel klinik olmaz.

• Staj yapmak istediğinizi hastane eczanesine (özellikle sorumlu eczacı 
veya baş eczacıya) sorarsınız (staj yapmak istediğinizi söylersiniz). 

• Başvurduğunuz Hastaneniz CİBİKO/kariyer merkezi üzerinden 
başvuru yapmanızı istiyorsa oranın başvuru tarihlerini beklersiniz.

• CİBİKO’ya internet üzerinden, kariyer merkezine ise MEDİKO yanındaki 
ofisinden ulaşabilirsiniz.



Stajını (Staj 2 ve 3) Hastanede yapmak isteyenler

• Başvurular sonlandığında makul bir süre size staj teklifi yapılmasını 
bekleyebilirsiniz.

• Fakat bu süre dönem sonu final sınav tarihlerini veya staj başlangıç
tarihinden 1 ay kalayı geçmemelidir. Eğer geçiyorsa daha fazla staj teklifi 
beklenmeden eczane staj başvurusu yapılmalıdır.

• CBİKO İLETİŞİM MERKEZİNE SORDUĞUMUZDA KASIMA KADAR TEKLİFLERİN 
GELDİĞİNİ FAKAT FAKÜLTELERİN KENDİ TAKVİMİNE GÖRE HAREKET ETMESİ 
VE ALTERNATİF STAJ YOLLARINA YÖNELMENİN GEREKTİĞİNİ 
SÖYLEMEKTELER

• Fakültenin Staj takvimi her sene ilan edilir. O takvime uyulmalıdır.
• CİBİKO/kariyer merkezinden başvuru yapıp Hastane stajı kabul olmaz ise o 

durumdakilere eczane için ek başvuru süresi de tanınacaktır.



Kariyer Kapısı 
Teklif Örneği



Stajını (Staj 2 ve 3) Hastanede yapmak isteyenler

• Hastaneden teklif mesaj/eposta yoluyla haber verilir veya edevlet
ile giriş yapılan kariyer kapısı portalından görüntülenir.

• Hastaneden kabul geldiğinde hastane staj başvurunuzu OBS’den
hastane başeczacısı/başhekim/hastane staj yetkilisi ve hastanenin 
bilgilerini girerek yaparsınız. 

• OBS başvurusu doldururken hastane bilgilerini girerken devlet 
hastanesinde kamu, özel hastanede özel şirket işaretlenecektir. 
Çalışan sayısına 20’den fazla işaretlenecektir.

• Hastane eczacınıza/yetkilisine OBS çıktısı ve iş yeri staj sözleşmesini 
(2. belge zorunlu değil ama olsa iyi olur) onaylatıp iki belgeyi daha 
sonra fakülte sitesinde ilan edeceğimiz bir tarihte bize teslim 
edersiniz. Herhangi bir eksik yoksa staj komisyonunca onaylanır. 



Stajını (Staj 2 ve 3) Hastanede yapmak isteyenler

• Eğer başvurduğunuz hastane CİBİKO/kariyer merkezinden başvuru 
istemeden direk stajyer kabul ediyorsa hemen bizim istediğimiz 2 
belgeyi (OBS başvuru çıktısı ve İş yeri staj sözleşmesi (2. belge zorunlu 
değil ama olsa iyi olur)) doldurup, sorumlu eczacıya/ başhekim/ 
hastane yetkilisine iki belgeyi de imzalatıp/ onaylatıp staj başvurunuzu  
yapabilirsiniz. 

• Evraklarınızı Bahar dönemi ikinci haftası sınıf staj temsilcinize teslim 
edersiniz. Herhangi bir eksik yoksa staj komisyonunca onaylanır. 



Stajını (Staj 2 ve 3) Hastanede yapmak isteyenler

• OBS başvurusu yaparken aynen geçen sene eczane stajı başvurusu 
nasıl yaptıysanız aynı şekilde yapacaksınız. Sadece bilgileri girerken 
hastanenin ve başeczacının/başhekim/stajdan sorumlu hastane 
yetkilisinin bilgilerini girip staj başvurusu yapacaksınız ve OBS başvuru 
çıktısını alıp, iş yeri staj sözleşmesi (zorunlu değil) ile birlikte baş 
eczacıya veya onların yönlendirdiği yetkiliye onaylatacaksınız.

• OBS başvurusu doldururken hastane bilgilerini girerken devlet 
hastanesinde kamu özel hastanede özel şirket işaretlenecektir. Çalışan 
sayısına 20’den fazla işaretlenecektir.



Stajını (Staj 2 ve 3) Hastanede yapmak isteyenler

• Staj belgelerinden sadece OBS zorunlu staj belgesi ve iş yeri staj 
sözleşmesini fakülte onaylayabilir. 

• Hastane tarafından istenen diğer belgeleri (ISG sertifikası, Sigorta 
belgesi (işe giriş bildirgesi), sağlık raporu vb.) fakülte vermemekte ve 
onaylamamaktadır.



3. Dönem stajını Endüstride (kurumda*) 
yapmayı düşünen öğrencilerimiz;
• Fotoğraflı bir özgeçmişini ve ayrı bir kağıtta tercih ettiği şehrin sıralamasını 

(İstanbul, Ankara, Konya, Tekirdağ) güz dönemi final haftasının son iş 
gününe kadar Dr. Öğr. Üyesi Afife Büşra UĞUR KAPLAN’a teslim etmesi 
gerekmektedir.

• Endüstri ile yapılacak görüşmeler sonucu öğrencimiz hangi kuruma gideceği 
belirlenecektir.

• Endüstri stajı için başvuru süreleri esnetilmiştir, endüstriden gelecek cevaba 
göre başvurular kabul edilecektir.

• Endüstriden gelecek yanıta göre belge teslim tarihi ilan edilecektir.
• Endüstriden 15 gün kabul aldıysanız kalan 15 günü eczane/hastanede 

tamamlayabilirsiniz.



3. Dönem stajını Endüstride yapmayı 
düşünen öğrencilerimiz;
• Endüstri için kendiniz girişimlerde bulunmanız önem arz etmektedir.
• Çünkü bize yapacağınız başvuruların hepsine endüstri staj yeri 

bulmamız imkansızdır. Çünkü Firmalardan uzakta olduğumuz için 
bağlantılarımızda sınırlıdır. Bundan dolayı bizim yer bulmamızı 
beklemeyip kendiniz staj yeri aramaya devam ederseniz daha rahat 
staj yeri bulabilirsiniz.

• 5. sınıfta dönem kış stajı için kabul alanlar da staj komisyonuna 
durumunu görüşmek üzere bildirmelidirler.

• Endüstriden olumsuz yanıt gelme halinde hemen eczane staj 
başvurunuzu yaparsınız ve eksik yoksa staj komisyonu onaylar. 



3. Dönem stajını Endüstride yapmayı 
düşünen öğrencilerimiz;
• Firma stajyer olarak sizi kabul ettiyse; ÖNEMLİ NOT:
• Endüstri için OBS başvurusu yaparken aynen geçen sene eczane stajı 

başvurusu nasıl yaptıysanız aynı şekilde yapacaksınız. Sadece bilgileri 
girerken firmanın ve stajdan sorumlu kişi kimse onun bilgilerini girip staj 
başvurusu yapacaksınız. 

• OBS başvurusu doldururken Firma bilgilerini girerken özel şirket 
işaretlenecektir. Çalışan sayısına 20’den fazla işaretlenecektir.

• OBS başvuru çıktısını alıp, iş yeri staj sözleşmesi (2. belge zorunlu değil ama 
olsa iyi olur) ile birlikte firmanın yönlendirdiği yetkiliye onaylatacaksınız.

• Endüstri staj başvuru belgelerinizi ilerde ilan edeceğimiz bir tarihte bize 
ulaştırırsınız. Herhangi bir eksik yoksa staj komisyonunca onaylanır. 



Zorunlu Staj Belgesi için OBS staj başvuru 
Prosedürü ve 
Dikkat edilmesi Gerekenler



Eczane, Hastane ve Endüstri stajı yapacak tüm öğrenciler buraya tıklayacak ve 
aynı yerden başvuru yapılacaktır.



Staj uygulaması müfredatında ders olarak yer alan öğrenci, dersin 
müfredatında yer aldığı yarıyılda ders almaya hak kazandığı andan 

itibaren kayıt yaptırabilecektir. (Akademik dönemi stajın müfredatta 
bulunduğu döneme eşit veya büyük olanlar).

Mesela staj 2 alabilmek için 3. sınıfta gözükmek gerekmektedir. Kalıp 
alt sınıfa düşenler stajını gelecek sene başvurabilir.

Öğrenci ders kayıt döneminde ve ders alma sayfasında staj için 
herhangi bir işlem yapmayacaktır. 

Yaz stajı toplam krediyi etkilese de Dönem içinde aldığınız krediyi yaz 
stajı etkilemeyecektir. 

(Staj için ders kaydı yapılmayacaktır.)



Öğrenci 
başvuru 

sayfasında 
gerekli 
bilgileri 

doldurup 
kaydetme 
işlemini 

tamamlayacak 
ve başvuru 
formunun 

çıktısını 
sistemden 

alabilecektir.

GEREKLİ BİLGİLER; ÖNCESİNDE KONUŞTUĞUNUZ VE KABUL ALDIĞINIZ ECZACIDAN EDİNİLİR VE DOLDURULUR 



İlgili kısımlar doldurulduktan sonra ön başvuru yap sekmesi işaretlenir

Varsa eczanenin yoksa eczacının eposta adresi yazılır

Unutulan yer fakat 
önemli: Serbest Eczane 
ise Özel şirket veya devlet 
hastanesi ise kamu veya 
firma ise özel şirket

Unutulan yer 
fakat önemli

Unutulan yer fakat önemli



Ön başvuru yapıldıktan sonra staj başvurusunu tamamla sekmesi işaretlenmeli



İlgili kısımlar doldurulur ve kaydedilir

Stajınız ön başvurudayken istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. Fakat 
başvuruya dönüştürdükten sonra, eğer değişiklik yapmanız gerekirse bize 
ataeczastaj@gmail.com adresine eposta atarak başvuruda bulunmanız ve 
bizim başvurunuzu iade etmemiz gerekmektedir.

Eczacı ilerde Stajyer ücreti öderse ve devlet teşviğine başvurup 2/3ünü geri almak isterse İban no vermeli bunun için isteniyor

Önemli Fakat unutulan bir yer: 
İş yeri çalışan sayısı eczane 
devasa değilse serbest eczane 
için 20 dahil 20den az seçilir. 
Hastane veya firma ise 20den 
fazla seçilebilir.

Staj için 
görüşmeye 
gittiğiniz veya 
herhangi bir 
tarih 
yazılabilir

mailto:ataeczastaj@gmail.com


Öğrenci başvuru sayfasında gerekli bilgileri doldurup kaydetme işlemini 
tamamlayacak ve başvuru formunun çıktısını sistemden alabilecektir.

Stajınızı başvuruya dönüştürdükten sonra Bizden onay 
beklemeden sağdaki butona tıklayıp OBS başvuru 
belgenizin çıktısını alabilir ve Eczacınıza 
onaylatabilirsiniz.

Stajınız başvuruya dönüştürülmeden OBS çıktısı 
alınmamalıdır. Başvuruya dönüştükten sonra 
çıktı alınmalıdır



ECZACI 
ONAYLAYACAK

ÖĞRENCİ İMZALAYACAK

Öğrenciler başvurularını 
tamamlayınca zorunlu staj 
formu yazan bu sayfanın 
çıktısını alıp eczacıya 
onaylatacaklar

Komisyona teslim edilecek 1. Evrak

Fax
numarası, 
SSK no, 
öğretim yılı 
boş kalabilir.



İş Yeri Staj Sözleşmesi Doldurulurken Dikkat 
Edilmesi Gerekenler



ÖĞRENCİ DOLDURACAK

YETKİLİ 
İMZALAYACAK

Öğrencilerin komisyona teslim etmeleri gereken 2. evrak (2. belge zorunlu 
değil ama olsa iyi olur))

Mutlaka 
fotoğraf 
olacak

Sağlık, eczane, ilaç yazılabilir

Boş kalabilir

Uygun 
dönem ve 
staj yeri 
kutucuğu 
işaretlenir. 
Başlama-
bitiş tarihi 
muhakkak 
yazılır.

SGK 
tescil
e 
Eczacı
nın Tc
nosu
yazıla
bilir



ÖĞRENCİ İMZALAYACAK

Boş kalabilir



STAJ BAŞVURUSU YAPTIKTAN SONRA STAJ 
KOMİSYONU, FAKÜLTE VE REKTÖRLÜK STAJ 
BİRİMİNİN YAPTIKLARI



Staj Komisyonu öğrencilerin staj durumları ile ilgili STATÜLERİNİ görebilecek 
ve işlem (red & onay) yapabileceklerdir. 

Sizler staj başvurunuzu 
yaptıktan sonra Staj 
komisyonu, dekanlık ve 
SKS sigorta girişi için 
rektörlük staj biriminin 
işlemleri başlıyor.



Staj başvurusu tamamlanınca komisyon başkanının OBS deki 
sayfasında bu görüntüler çıkıyor

Bu ön başvuru sayfası, bazen öğrenciler sadece ön başvuruyu 
yapabiliyor ancak, ön başvuruyu yaptıktan sonra «başvuru yap»’a da 
basmaları gerekiyor



Başvurusu tamamlanmış öğrenciler resimde görülmekte, Staj 
komisyonu başvuruları onaylamak için veya uygun 
olmayanları reddetmek için yeşil/kırmızı kutucuğu 
işaretlemekte



Staj komisyonu, ilk kez başvuru yapan öğrencinin başvurusunu onaylayıp & 
reddedebildiği gibi, birim hiyerarşisi içerisinde kendilerinden sonraki 

birimler tarafından red ya da onaylanan başvuruları da görebilecekler, 
reddedilenler için tekrar işlem yapabileceklerdir.



. 

Onaylanan staj uygulaması ile ilgili yasal süreç (prim ödeme, staja başlama ve 
değerlendirme) başlamış olacaktır. 

Reddedilen staj uygulaması ise yeniden değerlendirilmek üzere Bölüm Staj 
Komisyonu sayfasında düşecektir.



MÜFREDATA DERS 
OLARAK EKLENİR

ÖĞRENCİ STAJ 
BAŞVURUSU 

YAPAR

ÖĞRENCİ 
ECZANE/KURUMD

AN KABUL ALIR

STAJ 
KOMİSYONUNA 

BAŞVURUR

STAJ KOMİSYONU 
ONAYLAR & 
REDDEDER

FAKÜLTE 
ONAYLAR & 
REDDEDER

SKS ONAYLAR & 
REDDEDER

STAJ 
TAMAMLANIR 

STAJ 
KOMİSYONUNCA 
DEĞERLENDİRME 

YAPILIR



STAJ DÖNÜŞÜ 



STAJ DÖNÜŞÜNDE GETİRİLECEK BELGELER

1) STAJ DEFTERİ
• Staj defterlerinizi duyurulacak bir tarihte eğer güncelse fotokopiden veya 

Eczacılık Fakültesi Sitesinde güncel halini Staj evrakları altında ilgili stajın 
defterini indirip çıktısını alabilirsiniz. 

• Defter muhakkak spiralli olmalıdır ve yatay kullanılmalıdır. Arkalı önlü değil 
tek sayfa kullanılacak. (Staj sonunda doldurarak geri getireceksiniz).

Staj için Tüm Belgeler: https://birimler.atauni.edu.tr/eczacilik-fakultesi/staj/
• Defter günlük şeklinde doldurulmayacaktır. 
• Defterinize ödev veya rapor diyebileceğimiz bir şekilde, Eczane stajı için 

defterin 9., hastane stajı için 10. ve endüstri stajı için 11. sayfalarındaki 
soruların cevapları yazılacaktır.

https://birimler.atauni.edu.tr/eczacilik-fakultesi/staj/


STAJ DÖNÜŞÜNDE GETİRİLECEK BELGELER

1) STAJ DEFTERİ
• Staj defterlerinizde yer alan bilgileri staj yaptığınız süre içerisinde, bireysel 

olarak hazırlamalısınız. Geçmiş yıllardan faydalanılarak hazırlanan staj 
defterleri hatalarla doludur. Hatalı bir durum tespit edilirse staj defterleri 
onaylanmayacaktır. Ayrıca birbirinin aynı olan staj defterleri kesinlikle kabul 
edilmeyecektir. 

• Defterdeki bilgiler elle MAVİ tükenmez kalemle yazılacaktır. Aksi kabul 
edilmez.

• Defterde her sayfa eczacı tarafından imzalanacak ve kaşelenecektir.
• Staj Defterinde Fotoğraf olmayan kabul edilmeyecektir. 
• Defteri olmayan veya eksikleri olan öğrenci staj sınavına kabul 

edilmeyecektir.



Mutlaka İlk sayfada Öğrencinin fotoğrafı ve 
tüm sayfalarda Eczacının kaşe/imzası olmalıdır



Gerekli Tüm bilgiler doldurulacaktır. 



Defter spiralli olacak. Her sayfaya eczacı 
imza/kaşe atacak.



Tüm sayfalarda Eczacının kaşe/imzası olmalıdır



Tüm sayfalarda Eczacının kaşe/imzası olmalıdır



Her dönemin defterinin soruları kendi içindedir. Bu 
soruların cevapları deftere yazılacaktır.



Defter Mavi kalemle yazılacak ve her sayfada 
eczacı imza/kaşesi olacak



Mavi kalemle yazılacak ve her sayfada eczacı 
imza/kaşesi olacak



STAJ DÖNÜŞÜNDE GETİRİLECEK BELGELER

2) STAJ DEĞERLENDİRME FORMU
• Staj değerlendirme formunu duyurulacak bir tarihte fotokopiden 

alabilirsiniz veya Eczacılık Fakültesi Sitesinde Staj evrakları altında staj 
değerlendirme formunu indirip çıktı alabilirsiniz. 

• Aldığınız Staj değerlendirme formu çıktısını eczacınıza teslim ediniz ve 
eczacınız bu formu doldurup, onaylayıp, kapalı bir zarfa koyup bize 
ulaştırmanız üzere size teslim etmelidir. Sınava gelirken kapalı zarfı 
yanınızda getirmelisiniz ve defter ile birlikte bize teslim etmelisiniz.

• İki farklı staj değerlendirme formu olup, 1.hastane/eczanede staj yapanlar 
için 2. si ise kurum* stajı yapanlar içindir. (Staj sonunda 
eczacınız/hastaneniz/kurumunuz dolduracak)

• Zarf kapatıldığı yerden mühürlü veya kaşelenmiş ve imzalanmış 
olmalıdır.



Staj değerlendirme Formu Eczacı tarafından onaylı 
olmalı, Kapalı bir zarfa koyulmalı, Zarf kapatıldığı 
yerden mühürlü veya kaşelenmiş imzalanmış 
olmalıdır. Aksi durumda Öğrenci sınava kabul 
edilmez.

ÖRNEK



STAJ DÖNÜŞÜNDE SÖZLÜ SINAV

• Staj dönüşü dönem başladığında en geç bir ay içinde sözlü sınava tabi 
tutulacaksınız. Tam günü fakülte sitesi ve staj sınıf temsilciniz aracılığı ile 
duyurulacaktır.

• Sınav tarihleri dönem başlamadan ilan edilir.
• Stajınızın türüne ve kademesine göre sorular sorulacak. Staj yapıp 

yapmadığınız kontrol edilecektir.
• Staj defteriniz ve eczacı değerlendirme formu olmayan veya eksiği olan 

sınava alınmayacaktır. (Tamamlarsa bütünlemeye girebilir)
• Sınavdan başarısız olanlara bütünleme hakkı verilir bundan da başarısız 

olan gelecek yaz staj tekrarı yapar.
• Sınavla iliği ve puan yüzdeleri ile ilgili detaylı bilgi fakültenin sitesindeki 

eczacılık staj belgeleri altında Eczacılık Fakültesi Staj Uygulama Esasları nda
bulabilirsiniz. Aklınıza takılan tüm kurallar için bu yönetmeliği okumalısınız.

http://birimler.atauni.edu.tr/eczacilik-fakultesi/wp-content/uploads/sites/58/2020/07/Eczacilik-Fakultesi-Staj-Uygulama-Esaslari.pdf


Eczacıların Yapacağı Ödemelere Devlet Katkısı

• Ülkemizdeki 3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU Gereğince öğrencilere asgari 
ücretin net tutarının; yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 
otuzundan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde on beşinden aşağı 
ücret ödenemez.

• Buna göre serbest eczacılar asgari ücretin %15i kadar ödeme yapmalıdır.
• Yapmayanlar da olabiliyor onlara da staj yeri bulmakta zorluk çekiyorsanız ısrar 

etmeyin. Ama kanuni olarak her eczacı stajyerine ücret ödemesi yapmalıdır. 
• Bazı eczacılar ödemeden kaçmak için iş yeri staj sözleşmesini onaylamamaktadır. 

Bu belgeyi staj yeri bulmakta zorluk çekmeyin diye imzalamak istemeyen 
eczacılardan zorla istemeyin diye zorunlu tutmuyoruz ama imzalatmanız iyi olur. 
Bu belge öğrenci, eczacı ve fakülte tarafından imzalanmakta ve tüm tarafların 
sorumlulukları imza altına alınmaktadır.

• Bu iş yeri staj sözleşmesini imzalamasa dahi 3308 sayılı kanun açıktır ve ödeme 
yapmalıdır. 



Eczacıların Yapacağı Ödemelere Devlet Katkısı

• Ödeme yapan eczacılar yaptıkları staj ödemesinin 2/3’ünü devletten 
geri alabilmektedir. Devlet katkısı vardır. İŞKUR aracılığı ile üniversite 
rektörlüğü geri ödeme yapmaktadır.

• Eczacı bu geri ödemeden faydalanabilmesi için eczacıda OBS zorunlu 
staj formunuzun onaylanmış hali ve iş yeri staj sözleşmesinin 
onaylanmış halinin olması gerekmektedir.

• İş yeri staj sözleşmesi olmayan geri ödemeden faydalanamaz.
• Ayrıca muhasebecisinden alacağı stajyer maaş ödemesi yaptığını 

gösterir belge olmalıdır (ATM çıktısı veya stajyer maaş ödemesi ibaresi 
haricindeki belgeler kabul edilmez)



Eczacıların Yapacağı Ödemelere Devlet Katkısı

• Geri ödeme (Stajyer maaş ödemesi devlet katkısı) için Atatürk 
Üniversitesi Sağlık Spor Daire Başkanlığı Staj Birimine ulaştırılacak 
belgeler: 

• OBS zorunlu staj formunuzun onaylanmış hali
• İş yeri staj sözleşmesinin onaylanmış hali
• Eczacının muhasebecisinden alacağı stajyer maaş ödemesi yaptığını gösterir 

belge (Muhasebeciler belgeyi bilirler)



Eczacıların Yapacağı Ödemelere Devlet Katkısı

• Ücret geri ödeme başvuruları fakülte ilgilenmemektedir. 
• Bizlere bu konuda soru sormayınız. Tüm soruları Atatürk 

Üniversitesi Sağlık Spor Daire Başkanlığı Staj Birimine
sorabilirsiniz.

• Söz konusu belgeleri eczacılar kendileri kargo yoluyla ya da öğrencilerin 
aracılığı ile Atatürk Üniversitesi Sağlık Spor Daire Başkanlığı Staj Birimine
gönderip başvuru yapmalıdır.

• Süreç uzun sürmekte yaklaşık 2-3 seneye geri ödeme yapılabilmektedir.
• Görüldüğü üzere ödemelerde fakültenin ve öğrencinin dahli yoktur. 

Ödemeler Eczacı ve Sağlık Spor Daire Başkanlığı staj birimi arasındadır.
• Devlet katkısı Ödemeleri eczacıların OBS çıktısında belirttikleri IBAN noya

yatırılacaktır. 



STAJ SİGORTASININ YAPILDĞININ KANITI

• Staj sigortası Stajınızın başlama tarihinden 15 gün önce Atürük
üniversitesi sağlık spor daire başkanlığı staj birimi tarafından 
yapılacaktır.

• Bazen Hastane veya Endüstri stajı yapacak öğrencilerimizden sigorta 
belgesi istenmektedir.

• Bu durumda yapacağınız 3 şey var.
• OBS çıktısının en altında sigortanızın üniversite tarafından yapıalcağı

yazmaktadır bunu gösterebilirsiniz.
• Stajınızın başlamasından 15 gün kala sigortanız yapılınca e-devlette 4A işe 

giriş bildirgesini kanıt olarak verebilirsiniz.
• Daha evvelinde isterlerse sigortanızın üniversite tarafından yapılacağına dair 

staj komisyonu başkanı tarafından yazılan bir dilekçe verilebilir.



E-DEVLET 4A İŞE GİRİŞ ÇIKIŞ BİLDİRGESİ

• Bu belge işçi olarak veya stajyer olarak başlama ve bitiş zamanlarını 
gösterir. 

• Bu belgeyi Hastane veya Firma Üniversite tarafından staj sigortanızın 
yapıldığına dair bir kanıt isterse stajınızın başlama tarihinden 15 gün 
öncesinde e-devlete giriş yapıp bu belgeye ulaşabilirsiniz.

• Ayrıca daha sonra staj yaptığınıza dair bir kanıt herhangi bir yerden 
istenirse e-devlete girip 4A işe giriş çıkış bildirgenizi indirebilirsiniz.

• (Özellikle CİBİKO/kariyer kapısında hastane stajına başvurduğunuzda önceki 
staj deneyimleriniz istendiğinde bu belge ile önceki stajlarınızı 
kanıtlayabilirsiniz).

• BU belge E-devletten alınacağı için (karekodu var) onaylanmasına gerek yok 
fakat illa onaylanacak derlerse bunu fakülte onaylamamakta, SGK il 
müdürlüğü veya üniversitenin sağlık spor kültür daire başkanlığı 
onaylayabilir.



Son Not

• Staj ile ilgili tüm sorular ataeczastaj@gmail.com adresine eposta yoluyla 
yapılacaktır.

• Bu Kılavuzda, Sıkça sorulan sorularda ve Staj bilgilendirmesinde belirtilen 
hususlarda sorulacak sorular cevaplandırılmayacaktır. 

• Sorunuz için tek eposta göndermeniz yeterlidir. Birden fazla göndermenize 
gerek yoktur.

• Stajla ilgili sadece ataeczastaj@gmail.com adresine atacağınız epostalar 
dikkate alınacaktır. OBS üzerinden tekrar yazmayınız.

• Stajınızın iptal edilmesini istiyorsanız stajiptali@gmail.com adresine e-posta 
atmalısınız.

• Staj ile ilgili sorularınız haftada Çarşamba ve cuma günleri 
cevaplandırılacaktır. 

mailto:ataeczastaj@gmail.com
mailto:ataeczastaj@gmail.com
mailto:stajiptali@gmail.com


• STAJLA İLGİLİ TÜM BELGELER İÇİN
• https://birimler.atauni.edu.tr/eczacilik-fakultesi/staj/
• ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 
• http://birimler.atauni.edu.tr/eczacilik-fakultesi/wp-

content/uploads/sites/58/2020/07/Eczacilik-Fakultesi-Staj-Uygulama-
Esaslari.pdf

• ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ZORUNLU YAZ STAJI KILAVUZU
• http://birimler.atauni.edu.tr/eczacilik-fakultesi/wp-

content/uploads/sites/58/2020/07/ATATURK-UNIVERISTESI-ECZACILIK-
FAKULTESI-ZORUNLU-YAZ-STAJI-KILAVUZU.pdf

https://birimler.atauni.edu.tr/eczacilik-fakultesi/staj/
http://birimler.atauni.edu.tr/eczacilik-fakultesi/wp-content/uploads/sites/58/2020/07/Eczacilik-Fakultesi-Staj-Uygulama-Esaslari.pdf
http://birimler.atauni.edu.tr/eczacilik-fakultesi/wp-content/uploads/sites/58/2020/07/ATATURK-UNIVERISTESI-ECZACILIK-FAKULTESI-ZORUNLU-YAZ-STAJI-KILAVUZU.pdf


2017-2018 eğitim-öğretim yılından önce kayıt 
yaptıran öğrenciler (Eski Müfredat)

NE ZAMAN? NEREDE? KAÇ GÜN?
I. DÖNEM YAZ STAJI 2. sınıf ve 3. sınıf arasındaki

yaz döneminde
-Serbest Eczane 40 iş günü

II. DÖNEM YAZ STAJI 3. sınıf ve 4. sınıf arasındaki
yaz döneminde

-Serbest Eczane ya da
-Hastane Eczanesi

40 iş günü

III. DÖNEM YAZ STAJI 4. sınıf ve 5. sınıf arasındaki
yaz döneminde

-Serbest Eczane ya da
-Hastane Eczanesi ya da
-Kurum*

40 iş günü.
Gerekli durumlarda 30+10 veya 20+20 iş
günü olarak staj ikiye bölünerek belirtilen 3
birimden ikisinde tamamlanır.

IV. MESLEKİ
UYGULAMASI (Staj 
Dersi)

5. sınıf bahar döneminde -Serbest Eczane ve/veya
-Hastane Eczanesi ve/veya
-Hastane kliniklerinde ve/veya

30 iş günü.

*Kurum: Ecza Depoları, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, İl Sağlık Müdürlüğü Eczacılık Şube Müdürlüğü, İl Halk 
Sağlığı Laboratuvarları, İlaç ve Kozmetik Sanayi ile Staj Komisyonunun uygun göreceği diğer kurumlar.
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