Selçuk Ü. Eczacılık- 25.01.2019
DEKANLAR KONSEYİ TOPLANTI TUTANAĞI
İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu ile başlayan Dekanlar Konseyi toplantısına Prof.Dr. Gülbin
Özçelikay tarafından aşağıda belirtilen konularda genel bilgiler verildi.
1. Eczacılık Fakültelerinde Anabilim Dalı olarak yer alan ve çalışma konularının alana
özgü olması nedeniyle Radyofarmasi, Farmasötik Mikrobiyoloji, Eczacılık Biyokimyası,
Eczacılıkta Analitik Kimya Doçentlik başvuru sınav alanlarından Sağlık Bilimleri Temel
Alanı altında bulunan Eczacılık altına alındığı, ayrıca Farmakognozi ve Farmasötik
Botanik alanlarının birbirinden ayrılarak iki farklı alan olarak yer alacağı, Mart dönemi
doçentlik alanları arasında yer alacağı,
2. Eczacılık Fakültelerine öğrenci alabilmek için asgari koşulların YÖK Genel Kurulunda
onaylandığı,
3. Zorunlu asgari koşullar arasında yer alan Eczacılık Fakültelerinin Eğitim
Programlarının Çekirdek Eğitim Programlarını kapsayacak şekilde düzenlenme koşulu
nedeniyle YÖK Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr.Sefa Kapıcıoğlu ile yapılan toplantıda
verilen bilgi doğrultusunda, iki Eczacılık Fakültesi Dekanı ve bir Kalite kurulu üyesi olmak
üzere kurulların YÖK tarafından oluşturulacağı ve Fakülteler ziyaret edilerek, bu kurul
tarafından asgari koşullar ve ÇEP nın değerlendirileceği, bu değerlendirme kurullarının
Şubat ayı sonu itibari ile göreve başlayabileceğini,
4. Medipol ve Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültelerinin tam akreditasyon aldığı bilgileri
verildikten sonra Gündem maddeleri üzerinde tartışılmaya başlandı.
5. Üniversitelere öğrenci alınırken ÖSYM tarafından ilan edilen ve Eczacılık
Fakültelerinde farklı farklı kullanılan koşullardan 11,14,80,723 nolu koşulların ve İngilizce
programlar için ise 17,21,46. koşulların aşağıda belirlenen komisyon tarafından
düzenlenerek standart hale getirilmesine karar verildi.
Komisyon Üyeleri: Prof.Dr.Terken Baydar, Prof.Dr. Nuran Öğülener, Prof.Dr.Abdullah
Olgun
6. Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin bazı temel tıbbi beceriler (enjeksiyon yapma,
glukometre ile glukoz ölçümü vb. alanlarda) konusunda sertifikalı eğitim almaları ve
Bakanlık Tarafından yetkilendirilmesi konusunda Prof.Dr.Abdullah Olgun bir sunum
yaparak mevzuat değişikliği önerdi. TEB Merkez Heyeti üyesi Ecz. Vural Tunalı
tarafından meslek örgütünün olası görüşü paylaşıldı. Konu çeşitli Dekanlar ve
ECZAKDER üyesi görüşleri ile ayrıntılı olarak tartışıldı, Konunun mevzuat, etik ve
uygulama açıdan araştırılarak bir rapor hazırlaması için komisyon kurulmasına bir sonra
ki Dekanlar Konseyinde konunun tartışılmaya devam edilmesine karar verilmiştir.
Komisyon Üyeleri; Prof.Dr. Yusuf Öztürk, Prof.Dr.Meral Erdinç, Prof.Dr. Abdullah Olgun
ve TEB Genel Sekreteri Ecz. Arman Üney
7. Dekanlar Konseyi tarafından 8 Aralık 2015 tarihinde kabul edilen ECZACILIK
YEMİNİ’ninin “Bilimsel Kanıta Dayalı” ibaresinin ilave edilmesine ve son halinin tüm
Eczacılık Fakültelerinin web sayfalarında da yer verilerek standart bir şekilde
uygulanmasına karar verilmiştir (Ek-1).
8. Eczacılık Fakülteleri için ilan edilecek kadrolardan YÖK başkanı Prof.Dr.Yekta
Saraç’ın YÖK de yapılan toplantıda söz ettiği gibi, Eczacılık Fakültesi Dekanlarının
sorumlu olduğu, Özellikle adayların yeni öğretim üyesi kadrolarına atanmada atanacağı
anabilim dalında doktora yapma koşulunun uygulanması konusunda prensip kararı
alınmasına ve bu kararın tüm Dekanlar tarafından Fakültelerine duyurularak hassasiyet

gösterilmesi konusuna karar verilmiştir.
9. Eczacılık Fakültelerinde yeterli öğretim üyesi olmadığı için lisansüstü eğitim programı
yürütme konusunda sorun yaşayan Eczacılık İşletmeciliği ve Radyofarmasi alanları ile
ilgili rapor hazırlanarak Dekanlar Konseyi adına YÖK’ e gönderilmesine karar verilmiştir.
10. EczÇEP-2019’in uygulanırlığını belirlemek üzere geliştirilen ölçeğin Fakültelerde
doldurularak, 18 Şubat 2019 tarihine kadar Prof.Dr.Gülbin ÖZÇELİKAY’a iletilmesine
karar verildi (Ek-2).
11. EczÇEP-2019 revizyon çalışmaları için; tüm Fakültelerden 15 Mart 2019 tarihine
kadar ÇEP’de yer alan yetkinlik ve yeterliliklerde yapılması istenen değişiklerin ve
Fakülteler tarafından hazırlanan Geliştirilmiş Eğitim Programlarının (GEP’lerinin)
belirlenen komisyona iletilmek üzere Prof.Dr.Gülbin ÖZÇELİKAY’a iletilmesine karar
verildi.
12. Diğer Konular’da; Prof.Dr.Nuran Öğülüner’in teklif ettiği, Eczacılık Fakültesi 1. Sınıf
öğrencileri için düzenlenen beyaz önlük giyme töreni andının olması konusunda, bazı
fakültelerde bu törenin 5. Sınıfta yapılması ve fakülteler arasında bu tür uygulama
farklılıkları olabileceği, isteyen Eczacılık Fakültelerinin bu konuyu tasarlayabileceğine
karar verilmiştir. Prof.Dr.Hüseyin Kara tarafından, Üniversitelerinin aldığı TÜBİTAK 1004
projesinde paydaş olmak isteyenler ve ilaç sanayiine yönelik ortak lisansüstü
programlarına katkı vermek isteyenlerle birlikte çalışmak istedikleri ifade edilmiştir.

