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DEKANLAR KONSEYİ TOPLANTI TUTANAĞI 

2019 yılının ilk Dekanlar Konseyi, YÖK Başkanı Prof.Dr.Yekta Saraç başkanlığında, YÖK 
Başkan Vekili Prof.Dr.Safa Kapıcıoğlu, YÖK Yürütme Kurulu üyeleri; Prof.Dr.Zeliha 
Koçak Tufan, Prof.Dr.Naci Gündoğan, Prof.Dr. Mehmet Şişman, Prof.Dr.Ömer Açıkgöz, 
YÖK Personel Daire Başkanı, YÖK Eğitim Öğretim Daire Başkanı katılımı ile YÖK de 
yapılmıştır. 
YÖK başkanımız Prof.Dr.Yekta Saraç’ın Yeni YÖK, kalite ve uygulama esasları ile ilgili 
açış konuşmasından sonra, Eczacılık Fakültelerinin sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili 
rapor Prof.Dr.Gülbin Özçelikay tarafından sunularak başlayan toplantıda gündem 
maddeleri ve Eczacılıkla ilgili diğer konular hakkında tartışılarak durum tespiti yapılmış ve 
aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

1. Eczacılık Fakültelerinde 19.300-109.000 arasında olan başarı sıralamasının 60.000 ile 
sınırlandırılmasının şimdilik uygun olmadığına, 
2. Eğitime başlayacak eczacılık fakültelerinde uygulanmak üzere asgari öğrenci alma 
ölçütlerinin kabul edilmesine, 
3. Eczacılık Fakültesi açılmaması konusunda YÖK’ün aynı düşüncede olduğu, ancak 

sırada Eczacılık Fakültesi açılma Kararı çıkan 10 Eczacılık Fakültesi olduğu belirtildi. 
YÖK bünyesinde oluşturulan Öğrenci Kontenjan Kurulu tarafından kontenjanların 
azaltılması konusunda çalışmalar yapılmasına, 
4. Kıbrıs Eczacılık Fakültesi sorunlarının ayrıca konuşulacağına, 5. EczÇEP-2019’in 
eczacılık fakültelerinde uygulanması zorunluluğu olduğu ve bunun YÖK tarafından 
denetlenmesine, 
6. Eczacılık Staj uygulamalarının çekirdek eğitim programının hazırlanması çalışmaları 
hakkında bilgi verildi. Staj uygulamalarının kaliteli yapılmasında meslek örgütünün 
sorumluluk alması konusunda teşvik edilmesine, 
7. Analitik Kimya, Biyokimya, Farmasötik Mikrobiyoloji, Radyofarmasinin Eczacılık 

Doçentlik alanları arasına alınmasına, Farmasötik Botanik ve Farmakognozi alanların 
birbirinden ayrılması çalışmamızın kabul edildiği bilgisi verilmiştir, 
8. Eczacılık Yeterlilik Sınavı konusunda çalışmaların Hukuk Fakülteleri için kullanılan 
“Meslek İcra Sınavı” kavramı olarak devam edebileceğine ve bu hususda YÖK’ün 
çalışmaları desteklediği bildirilmiştir, 
9. Yeni açılan Eczacılık Fakültelerinde Araştırma Görevlisi kadrolarında pozitif ayrımcılık 
yapılmasına (2019 yılında öncelikli desteklenecek araştırma görevlileri için eczacılık 
fakülteleri de dahil edilmesine), 
10. Vakıf Eczacılık Fakültelerinde Araştırma Görevlisi yetiştirme programı açılmasına, 
11. Eczacılık Fakültelerinde eczacının değişen rolüne uygun eğitim programı 

düzenlenmesine (koruyucu sağlık üzerine) ve farklılık yaratılmasına önem verilmesine, 
12. Bu konuda paydaşlarla (SB, Meslek Örgütü, Halk Sağlığı ile) işbirliği içinde 
olunmasına, 
13. Öğretim üyesi ihtiyacı olan alanlarda, konusunda uzman yabancı uyruklu öğretim 
elemanlarının istihdam edilme yollarının araştırılmasına ve başarı hikayelerinin YÖK’e 
bildirilmesine, 
14. Yeni eczacılık fakülteleri öğrencilerinin 1 yıl kıdemli eczacılık fakültelerinde eğitim 
alma fırsatı tanınabileceğine (özellikle 3. ve 4. Sınıf eğitimleri için), 15. Ders müfredatı 



düzenlenirken, öğrencilerin sosyal ve kültürel yönünün gelişmesini sağlayacak şekilde 
planlanması gerektiği, 
16. Eczacılık Fakültelerinde yeterli öğretim üyesi olmadığı için doktora eğitimi 

yaptıramayan Anabilim Dallarının YÖK’e gerekçeleri ile birlikte bildirilmesine, 
17. Eczacılık Fakültelerinde 40/b görevlendirilmelerinin beklemeden hızla yapılmasına, 
18. Eczacılıkla ilgili YÖK 100/2000 doktora bursları ve YUDEP (Yurt Dışı Doktora 
Programları) konusunda Fakültelerde bilgilendirme yapılmasına ve öğrencilerin teşvik 
edilmesine, 
19. Farklı bölümlerin Eczacılık ile ilgili ders ve program açılması onayını veren kurullarda 
Dekanlar Konseyinden bir kişinin de olabileceğine, 
20. Eczacılık Fakültesi Dekanlarının, alanda doktorası olmayanların kadrolara 
atanmaması konusunda Üniversitelerin Senato/Yönetim Kurulu gibi kurullarda karar 
çıkmaması konusunda hassasiyet göstermesine, 
21. Eczacılık Fakültelerinde AR-GE faaliyetlerine, Özellikle Ufuk 2020 projelerine ağırlık 
verilmesine, 

 


