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1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Geçici 7 nci maddesi
gereğince Bakanlığımız ile Türk Eczacıları Birliği ve 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü arasında
imzalanan protokol çerçevesinde Kanunun aradığı uygun şartları taşıdıkları belirlenerek 19 Mayıs
Üniversitesi Uzaktan Eğitim sistemine kayıt yaptıran eczane destek personeli olarak çalışan adayların
yetkilendirme eğitimleri 11 Kasım 2013 günü başlayıp 15 Şubat 2014 günü tamamlanacaktır.
Teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecek eğitimin hem teorik hem de uygulamalı bölümleri
265’er saat sürecek ve teorik eğitimle birlikte uygulamalı eğitim de başlamış olacaktır. Eğitimin teorik
bölümü 19 Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi tarafında uzaktan eğitimle, uygulamalı eğitim
ise eczanelerde gerçekleştirilecektir. Her iki eğitim de başladıktan itibaren en geç 3 ay içerisinde
tamamlanacaktır ve her iki eğitime de 265’er saat devam zorunludur.
Aday teorik eğitimiyle birlikte eczanedeki 265 saatlik uygulamalı eğitimini tamamladıktan sonra,
Ek 1’de yer alan ve Bakanlığımız internet sayfasında da yayınlanan (www.saglik.gov.tr) “ECZANE
DESTEK PERSONELİ UYGULAMALI EĞİTİM DEĞERLENDİRME FORMU”, uygulamanın
yapıldığı eczanenin eczacısı tarafından doldurulup imzalanacak ve en geç 21 Şubat 2014 günü mesai
bitimine kadar il sağlık müdürlüğünün ilgili şubesine teslim edilecektir. Formlar il sağlık
müdürlüğünde muhafaza edilecek olup il sağlık müdürlüğü formların teslimini takiben adayların isim
listelerini Ek 2’de yer alan formata uygun olarak en geç 28 Şubat 2014 tarihine kadar Bakanlığımıza
ve www.shgm.egitim@saglik.gov.tr adresine gönderecektir.
Yapılacak sınava her iki eğitimi de eksiksiz tamamlayanlar katılabileceklerdir. 19 Mayıs
Üniversitesi uzaktan eğitim sistemine kayıt yaptırmış olmak şartıyla, gerek teorik gerekse uygulamalı
eğitime askerlik, doğum, hastalık gibi mazeretleriyle katılamayanlar bulundukları il sağlık
müdürlüğüne belgeleri ve durumlarını bildirir bir dilekçeyle başvuruda bulunacaklardır. Bu adayların
dilekçe ve belgeleri Bakanlığa gönderilecek olup, bu durumdaki adaylar yapılacak duyuruya göre
hareket edeceklerdir.
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