
 

 

DEKANLAR KONSEYİ TOPLANTI TUTANAĞI 

TARİH : 02.07.2019 

YER     : İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

SAYI: 2019/3 

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Ahmet Kızılay’ın da katılımı ile İstiklal Marşı ve Saygı 

Duruşu ile başlayan Konsey toplantısı gündem gereği aşağıdaki konulara yer verilmiştir. 

Prof.Dr.Gülbin ÖZÇELİKAY Dekanlar Konseyinin son Dekanlar Konseyinden bu tarihe 

kadar yapılan çalışmaları özetlemiştir: 

*16 Ocak 2019 tarihinde Eczacılık Fakültelerinde Asgari Ölçütlerin kabul edildiğini, bu 

doğrultuda 

YÖK başkanı tarafından; vakıf ve devlet üniversitesi Eczacılık Fakültelerinin asgari 

ölçütlerin kontrolü için 6 Dekanın görevlendirildiğini, 

*Eczacılık yeminin revize edildiğini Tüm Eczacılık Fakültelerinde son yeminin WEB 

sayfalarında konması ve kullanılması gerektiğini, 

*Fakültelerin dönüşleri ile ÇEP ölçeği geliştirildiğini, fazla yetkinliklerinin çıkarılması ile 

eksik duyulan maddelerin ilave edilmesi ile Ecz-ÇEP revizyonu gerçekleştirildiğini, 

*30.03.2019 Tarihinde SBÜ-Gülhane Eczacılık Farmasötik Kimya Dr.öğr.üyesi için 

aranan nitelikler kısmının düzeltilmesi için yazışmanın yapıldığını, 

*Mesleki yeterlilik çalışmalarının devam ettiğini, YÖK, Bakanlık, TEB bir arada olacağı 

5 Temmuz 2019’da toplantının yapılacağını, 

*Yurt dışında Eczacılık eğitimim alan TC vatandaşlarından Denklik almaya hak 

kazananların  eczacıların Bakanlığın yayınladığı genelge ile denk olduğu tarih esas 

alınarak  yardımcı eczacılık yapacağını, 

*YÖK tarafından Yurt dışında Eczacılık eğitimi alanların İlmi Hüviyet sınavının Anadolu 

Üniversitesi yanında İstanbul, Ankara ve Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültelerine de 

yetki verildiğini, 

*ECZDEK WEB sayfamızın TEB ile işbirliği yapılarak Prof.Dr.Ş.Güniz Küçükgüzel’in 

ön çalışma yapıldığını, 

*Prof.Dr.Terken Baydar’ın Eczacılık Fakülteleri ÖSYM  rehberinde yer alan başvuru 

koşulları çalışmasının yaptığını, 



Revize edilen EczÇEP-2015 Prof.Dr.Gülbin ÖZÇELİKAY tarafından anlatılmıştır. Ecz-ÇEP 

2015 ile Ecz-ÇEP 2019 arasında farklılıklardan belirtmiştir. 

*Ecz-ÇEP 2019’un birbirini tekrar eden, benzer olan yeterliliklerin bir araya getirilmesi ile 

sadeleştiği, EczÇEP-2015 de yer alan ÇEP’in iki ana bileşenlerinden olan yeterliliklerin; 

sosyal yeterlilikler olarak, yetkinliklerin ise teknik yeterlilik olarak yeni ÇEP de yer alacağı, 

*169 olan Sosyal yeterliliklerin 9’a, 234 olan teknik yeterliliklerin 109’ a indirilerek daha 

kolay uygulabilir hale getirildiği, 

* ÇEP uygulama ve GEP hazırlama rehberinin EczÇEP-20191 da yer alması EczÇEP-2015 

den önemli farklılar olduğu anlatılmıştır. 

*27  Ağustos’a kadar Fakülte ABD’larının Akademik Kurul yapılarak revizyon görüşlerinin 

gönderilmesini, 

1.*Prof.Dr.Abdullah Olgun stajın 1.sınıftan başlaması gerektiği,  Eczacıların 

biyokimyasal/mikrobiyolojik test sonuçlarının yorumlanması konusunda yeterliliğe sahip 

olması gerektiğini, ayrıca, Ecz-ÇEP 2019 revizyonunda “Kanıta dayalı ifadesinin 4 seviyede 

olmasını” önermiştir. EczÇEP-2019 da sosyal yeterliliklerde Dünya Sağlık Örgütünü eczacıya 

yüklediği  9 yıldızlı eczacılık rollerine yer verilmiştir.  Bu rollerden 9. Su olan Girişimcilik 

konusunda tekrar kaynakların değerlendirilmesini talep etmiştir. Bu konuların komisyon 

tarafından değerlendirilmesine karar verilmiştir. 

*Doç.Dr.Buket Aksu’da, Fakültelerde girişimcilik dersinin olması nedeniyle 9 yıldızlı 

eczacılık kavramının kullanılmasının normal olduğunu ifade etmiştir.  

*Malatya Eczacı Odası Başkanı Ecz.Tahir Özelçi ise , “Eczanelerin 1.sağlık kuruluşu 

olduğunu, biyokimyasal/mikrobiyolojik test sonuçlarındaki değerlerin bilinmesinin ve 

yorumlanabilmesinin önemli olduğunu  ifade etmiştir. Bu eylemin, sosyal medyada yanlış 

bilgilendirmenin ortadan kaldırılacağını bu konuda da eczacının önemini ifade etmiştir. 

2.*Staj-ÇEP sunumunu Prof.Dr.Ş.Güniz Küçükgüzel tarafından yapılmıştır. İstanbul 

Ü.Eczacılık Fakültesinde yapılan toplantı sonrası paydaşların katılımı ile yapılan Staj 

Öğrenme hedeflerini, stajda endüstri stajının ilave edilmesini, 5510 ve 3308 sayılı mevzuatın, 

stajda kullanılan belgelerin, stajın Ecz-ÇEP ile 3 ve 4 düzeyde yetkinlik eşleşmesinin içeren 

sunumu gerçekleştirmiştir. Ecz-ÇEP 2019 da Staj Öğrenme hedeflerinin, 5510 ve 3308 sayılı 

mevzuatın, stajda kullanılan belgelerin, stajın Ecz-ÇEP ile 3 ve 4 düzeyde yetkinlik 

eşleşmesinin içeren bilgilerin yer almamasına, ancak bu bilgilerin Staj ile ilgili bir kitapçık 

oluşturulmasına karar verilmiştir. 

3.* Prof.Dr.Ş.Güniz Küçükgüzel,  TEB’in sponsorluğunda düzenlenen ECZDEK WEB 

sayfasının ön çalışmasını paylaşmıştır. Konsey üyelerinin, web sayfası 

(http://www.eczaakademi.org/dk/index.html) hakkında görüşlerinin alınmasına karar verildi.  

*TEB Genel sekreteri Ecz.Arman Üvey, “Serbest Eczanelerde sunulan sağlık hizmetlerinin, 

1.basamak sağlık hizmetleri olma yolunda  meslek örgütümüz  Türk Eczacıları Birliğinin  

çalışmalar konusunda bilgi vermiştir.  

“Eczacıların bağışıklama ve teşhisi konmuş bulaşıcı olmayan hastalıklar için spesifik takip ve 

temel ölçüm sertifikasyonu”  hakkında TEB Genel Sekreteri Ecz. Arman Üney, Konseye bir 

sunum yapmıştır. 
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Ecz.Arman ÜNEY, 23-25 Ekim 2019 Tarihlerinde TEB-FIP işbirliği ile Fıp Avrupa Bölgesel 

Konferansı: “Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri: Eczacılıkta Geleceğe Doğru Hamle” 

başlıklı toplantı da bu konuların ele alınacağı bilgisinide vermiştir. 

4.* Serbest Eczanelerde sunulan bazı uygulamalı sağlık hizmetleri sertifika programı 

hakkındaki daha önce kurulan komisyona (Prof.Dr.Yusuf Öztürk, Prof.Dr.Meral Erdinç, 

Prof.Dr.Abdullah Olgun)  Prof.Dr. Nuran Öğülener ve Ecz.Arman Üvey’ ın ilave edilmesine 

karar verilmiştir. 

5.*Bir sonra ki Dekanlar Konseyinin 6 Eylül 2019 toplantısının Ege Üniv.Eczacılık 

Fakültesinde yapılmasına karar verilmiştir.  

* Prof.Dr.Yücel Kadıoğlu, Ekim-2019 da Atatürk Üniv.Eczacılık Fakültesi tarafından 

yapılacak Öğrenci Kongresinde Dekanlar Öğrencilerle buluşuyor paneli için Erzurum’a davet 

etmiştir. Burada da Dekanlar Konseyinin toplanabileceği konuşulmuştur. 

6.*Eczacılık Fakültelerinin ÖSYM kılavuzunda yer alan koşullar ile ilgili Prof.Dr.Terken 

Baydar sunum yapmıştır. Fakültelere ait koşulların ÖSYM tarafından Fakültelerden istenmesi 

durumunda her fakülte programı ile ilgili özel koşullar yanında, öğrencinin sağlık problemleri 

ile ilgili 11,14,723,832. maddelerin koşul olarak konmasının talep edilmesine ve Dekanlar 

Konseyi tarafından YÖK’e yazı yazılarak bu talebin iletilmesine karar verildi.  

 


