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20.02.2016 tarihinde Edirne’de Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ev 
sahipliğinde toplanan Eczacılık Fakültesi Dekanlar Konseyi toplantısında alınan 
kararlar; 

1. Bugüne kadar yapılan faaliyetler konuşuldu ve Eczacı Milletvekillerimizle ve TEB’le 

bir araya gelinmesine karar verildi. 
2. Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi Yönergesinin ekteki haliyle kabul 

edilmesine karar verildi. 
3. Yeni açılan Eczacılık Fakültelerinin Eğitim Öğretim desteği için Prof.Dr.Yücel 

Kadıoğlu başkanlığındaki komisyonun hazırladığı rapor dikkate alınarak aşağıdaki 
tekliflerin yerine getirilmesine karar verildi; 
a) Öncelikle öğrenci alan ve yeni açılan, Eczacılık Fakültelerine eğitim öğretim 
desteğinin özellikle Akredite olan Eczacılık Fakültelerinin sorumlulukları olduğuna ve 
konunun önemi ile ilgili Dekanlar konseyinde bir metin yazılmasına, 
b) Erzincan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Yücel Kadıoğlu’ nun 

başkanlığındaki komisyonun hangi Eczacılık Fakültelerinin hangi derslerde eğitim 
öğretim desteğine ihtiyacı olduğunun belirlenmesine, 
c) Eğitim Öğretim desteğine ihtiyacı olan Fakültelerin durumunun Akredite olan 10 
Eczacılık Fakültesi Dekanlıklarından destek istenmesine, destek istenen ilgili 
Anabilim Dallarından Akademik Kurul Kararı ile görüş alınmasına, 
d) Yeni açılan Eczacılık Fakültelerinin 35.,39. madde ve ÖYP kadrosundaki 

asistanlara lisansüstü eğitimini yaptığı Anabilim Dalları tarafından kadro 
verilmemesine, 
e) 35., 39.madde ve ÖYP öğrencilerinin mevzuatın öngördüğü minimum sürede 
lisansüstü eğitimlerinin sağlanması ve mümkünse tez aşamalarında kendi 
fakültelerinde mesai yapmalarına izin verilmesine, 
f) Yeni açılan Eczacılık Fakülteleri için açılacak öğretim elemanı kadro ilanlarının tüm 
Eczacılık Fakültelerin Dekanlıklarına haber verilmesine, 
g) Türk Eczacıları Birliğine, yeni açılan Eczacılık Fakültelerine ders vermek üzere 
gidecek öğretim üye ve özellikle araştırma görevlilerine önümüzde beş yıl için destek 
yapılması konusunda istek yazısı yazılmasına, 
h) Yüksek Öğrenim Kurumuna, “Yeni açılan Eczacılık Fakültelerine ders verme” 

hareketliliğinin Akademik Teşvik puanlama sistemine ve akademik yükseltilmelerde 
Yardımcı Doçentlikten Doçentliğe, Doçentlikte Profesörlüğe yükseltilirken gereken 
zorunlu koşullara ilave edilmesine, 
ı) Ortak lisansüstü programlarla ilgili YÖK’na görüş sorulmasına karar verildi. 
i) Uygulamalı bilim alanlarında lisansüstü öğrenci danışmanlığının sayısının 
azaltılması konusunda YÖK’e öneri yazısı yazılmasına karar verildi. 
4. Türk Farmasötik ve Medisinal Kimya Derneğinin ÇEP ile ilgili bazı Dekanlıklara 
verdikleri dilekçe Dekanlar konseyinde tartışıldı. Prof.Dr.Gülbin ÖZÇELİKAY 
başkanlığında, Prof.Dr. Güniz KÜÇÜKGÜZEL, Prof.Dr.Emine AKALIN, ECZAK 



Başkanı Sevim ROLLAS ve ECZAK Sekreteri Prof.Dr.Belma GÜMÜŞEL’ den oluşan 
komisyonun Dekanlar konseyin adına bir görüş yazısı yazmasına karar verildi. 

 

 

 

 
 


