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1- Ön lisans düzeyindeki yeterliliklerine dayalı olarak eczane hizmetleri alanında 

yeterli bilgi düzeyine sahiptir, güncel bilgileri takip ve analiz eder ve bunları geliştirir.
3 2 1 1 3 2 2

2- Alanı ile ilişkili olan diğer programlar ile iletişim kurar. 3 2 1 1 2 2

3- Alanı ile ilgili olan gereken düzeyde bilgisayar ve diğer teknolojik cihaz ve aletler 

hakkında gerekli olan bilgi ve donanıma sahiptir.
1 3 2

4- Alanı ile ilgili olan çalışmaları sürekli takip eder ve çalışmalardan elde edilen 

verilere göre analiz eder ve yorumlar.
3 3 2 3 2

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgileri uygulayabilme, yorumlayabilme ve analiz ederek 

geliştirebilme bilgi ve becerisine sahiptir.
1 3 3 2

2-Alanında edindiği bilgileri daha önceden sahip olduğu bilgilerle bütünleştirerek 

yorumlayabilme, diğer alanlarla bütünleştirebilme becerisine sahiptir.
2 3 1 3 3 3

3-Alanı ile ilgili olan gereken düzeyde bilgisayar ve diğer teknolojik cihaz ve aletleri 

kullanarak bu alet ve cihazlardan kaynaklanabilecek problemleri ve sorunları 

çözümler.

3

4-Alanı ile ilgili olan bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 1 3 2

1-Alanı ile ilgili olan konularda sahip olduğu bilgilerle çözüm önerileri üretir ve 

sorunları çözer.
2 2 1 3 2 2 2

2-Alanı ile ilgili olan konularda öngörülmeyen bir durumla karşılaşması halinde 

sorumluluk alarak çözüm önerileri geliştirir.
2 2 3 3 2

3- Alanı ile ilgili olan çalışmaları takip eder ve bu alanla ilgili olan gruplarla birlikte 

yürütür.
3 3 2 2 3 2

1-Alanı ile ilgili olan bilgileri yorumlar, analiz eder ve öğrenme sürecini yönlendirir. 3 3 2 1 3 2 2 2

2-Alanı ile ilgili olan mesleki uygulamaları ve bu konuda yapılan araştırmaları takip 

eder, bu konularda gerekli olan incelemeleri yapar.
3 2 3 2 2

3-Alanı ile ilgili olan öğrendiklerini ve mesleki olarak kendi gelişimini sağladığı konuları 

çalıştığı alanlarda uygular.
2 3 3 3 3

1-Alanı ile ilgili olan bilgi ve gelişmeleri takip ederek, aynı alanda olan veya olmayan 

kişi ya da gruplarla sözlü ya da yazılı olarak paylaşır ve elde ettiği verileri paylaşarak 

da bunların analizini yapar.

3 3 1 2

2-Alanı ile ilgili olarak mesleki sosyal ilişkileri geliştirir ve bu ilişkilere eleştirel olarak 

yaklaşarak bu konuda mesleki olarak gelişim görülebilmesi için gereğini yapar.
2 2 2 3 3

3-Alanı ile ilgili olan bilgisayar sistemleri ve teknolojileri ve iletişim teknolojileri 

hakkında bilgi sahibidir ve bunları ileri düzeyde kullanabilir.
2 3

1-Alanı ile ilgili olan konuları takip eder, yorumlar ve elde ettiği sonuçları bilimsel ve 

etik olarak değerlendirir.
3 3 3 3 1 2 3 1 1 3

2-Alanı ile ilgili olan bilgilerin toplanması, yorumlanması, analiz edilmesi ve 

duyurulması hususunda toplumsal ve etik değerleri gözeterek, bu değerleri öğretir.
2 1 2 3 3

3-Alanı ile ilgili olan konularda yorum yapma ve oluşan sorunlarda problem çözme 

yeteneğini alanıyla ilgili olan diğer disiplinlerde de uygular.
2 2 1 2 2 2

4-Alanı ile ilgili olan güncel gelişmeleri toplumsal ve ulusal değerleri göz önünde 

bulundurarak değerlendirir ve yorumlar.
3 3 3 3

5-Alanı ile ilgili olan her türlü çalışmaya katkıda bulunur. 3 1 1 3
7-Alanı ile ilgili olabilecek diğer alanlar ile çalışabilme beceri, bilgi ve deneyimine 

sahiptir.
3 2 2 2 2

14. Farmasötik ürünlerin farmakolojik ve toksikolojik etkilerini bilir ve ilaçların etkileri ve kullanımı konusunda gerekli bilgilere sahip olur.

15. Eczacılık mesleğinin tarihi gelişimi ve meslek etiğini bilir. Halk sağlığı ile ilgili konularda yasal ve mesleki hukuk ve etik kurallarını iyi bilir ve uygular.

11. Eczane bulunan ilaçların etkileşmeleri, advers reaksiyonları ve riskli gruplarda bulunan ilaçlar hakkında gerekli bilgiye sahip olup, bu konularda hastalara gerekli olan bilgilerin 

verilmesi konusun danışmanlık yapabilir.

8. Reçetenin geçerliliğinin kontrol edilmesi, eczacı denetiminde reçetede yer alan ilaçların hazırlanması ve hazırlarken de hastaya gerekli olan danışmanlık hizmetini verme konusunda 

yeterli bilgi ve deneyime sahip olur.

12. Eczacılık ile ilgili olan gelişmeleri takip eder ve bu alanda gerekli eğitimlere katılır, edindiği bilgileri analiz eder.

10. Eczacılık alanında kullanılan bilgisayar programlarını ve ileri teknolojiyi kullanabilme yeteneğini edinir.

9. Eczacılık ile ilgili olan gerekli terminolojiyi bilir ve eczanede bulundurulan tıbbi malzemeler ve ilaçları tanır.

13. İnsan vücudu ve fizyolojisi hakkında gerekli bilgiye sahip olup, sahip olduğu bu bilgilerle ilaçların organizmaya olan temel etkilerini yorumlayabilir3

2. Mesleği ile ilgili olan gerekli kaynaklardan bilgi edinme becerisine sahip olan eczacılık, ilaçlar ve mesleki gelişimleri konusunda gerekli kaynakları araştırabilecek yeteneğe sahip olup,

 eczacılık ve ilaçlar ile ilgili yönerge ve mevzuatları iyi bilir.

3. İlaç, eczacılık, tıbbi ürünler ve dermokozmetikler ile ilgili olan yönergeleri takip etmek ve yenilikler hakkında bilgi sahibi olup gerekli bilgilendirilmelerin yapılması yetisine sahip olur.

4. Reçetelerin, ilaçların, tıbbi bitkilerin ve kozmetiklerin eczacı gözetiminde hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanarak gerekli bilgilendirmeleri sağlar.

5. Hastalara ilaç kullanımı konusunda eczacı danışmanlığında gerekli yönlendirmeleri sağlar.

6. Serbest eczanelerde, hastane eczanelerinde, ilaç ve kozmetik endüstrisi  ile ilgili tüm alanlarda çalışarak gerekli sorumlulukları alır ve sahip olduğu bilgi ve birikimle bu alanların 

hepsinde mesleğini icra edebilir.

7. Mesleği hakkında elde ettiği bilgileri, yorumlayabilme, karşılaştırarak kıyaslayabilme ve sonuca ulaşabilme konusunda yeterli analiz etme yetisine sahiptir. Bu konularda mesleğinin 

gerektirdiği gelişimi sağlayabileceği yabancı dil becerisini kazanır.
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