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Konseyi Toplantı Kararları
1- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
2- Gündem ve Dekanlar Konseyi çalışmaları hakkında Bülent Gümüşel tarafından bilgi
verildi.
3- Dekanlar konseyi çalışmalarının Fakültelerimize, TEB, Bölge Eczacı Odaları, İEİS,
AİFD vb. ile bildirilmesine ve Fakültelerimizin bu çalışmalardan bilgilendirilmesine karar
verildi (Ek-1).
4- Staj Uygulamaları ile ilgili sunum Güniz Küçükgüzel tarafından yapıldı.
- Staj sürelerinin çalışmada bildirildiği şekilde tüm Eczacılık Fakültelerinde aynı/benzer
olması önerildi.
- İlaç Endüstrisi stajının zorunlu olması ile ilgili görüşler tartışıldı.
İlaç Endüstrisi stajı ile ilgili durumun Resmi Gazete’de yayınlanmasının beklenmesi ve
zorunlu olmayacağı bildirildi.
-Yurtdışında staj yapılması konusu tartışıldı.
Yabancı öğrencilerin staj yapabileceği, ancak Türk öürencilerinin meslek hastalığı ve iş
güvenliği sigortasının ödenmemesi nedeniyle yurtdışı stajın kabul edilmeyeceği
-Staj protokolü ile ilgili sorunlar tartışıldı.
1-Ücretler: İş-Kurdan 2/3 ücretin alınamadığı bu konudaki sorunların YÖK’e bildirilmesine
karar verildi.
2-İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili eğitimin serbest eczane ve hastane de staj yapacak
öğrencilere üniversiteleri tarafından verilmesine karar verildi.
3-Staj ödeneklerinin 1 aydan az olması durumunda nasıl olması gerektiğinin
araştırılmasına karar verildi.
4-Erasmus staj hareketliliğine katılan öğrencilerin stajının kabul edilebileceğine karar
verildi.
5- Norm Kadro çalışması Gülbin Özçelikay tarafından sunuldu. Çalışma hakkında
önerilerin 13 Mart 2018 tarihine kadar Fakültelerden toplanmasına ve çalışmanın bundan
sonra son haline getirilmesine karar verildi.
6- Lisansör sınavı ile ilgili komisyon çalışması sunuldu.
- Öncelikle Fakültelerde ÇEP’in uygulanabilirliğinin sağlanması ve bunun denetlenmesini
için YÖK’e yazı yazılmasına
-Lisansörlük sınavı ile ilgili ECZAK ve YÖK Kalite Kurulunun da içine alınarak bir
komisyon oluşturulmasına karar verildi.
Önceki Komisyon Üyelerinden Emine Akalın, Gül Özhan, Gökçe Topal Tanyılmaz, Sedef
Erdal , Bedia Kaymakçıoğlu, Akgül Yeşilada’nın yanısıra Komisyona İlkay Erdoğan,
Rümeysa Demirdamar, Müberra Koşar ın eklenmesine ve çalışmaya devam edilmesine.
7-GEP çalıştayı değerlendirilmesi yapıldı
1- Dekanlar Konseyi tarafından Fakültelere yazı yazılarak ÇEP/GEP çalışmalarını bitirip
bitirmedikleri sorulacak ve EczÇEP-2019’de belirlenen yeterliliklerin Fakültelere
gönderilecek örnek Matrix tabloya uygun şekilde doldurulması istenecektir (Bu çalışma
Fakülteler tarafından 1 ay içinde tamamlanacaktır).
2- 19 Aralık 2017 tarihinde Fakültelerde uygulanmaya başlanması gereken ÇEP’in
uygulanabilirliği YÖK tarafından değerlendirilmesini istemek üzere yazı yazılmasına

(Mayıs sonunda)
3- Dekanlar Konseyi tarafından ECZAKDER’e yazı yazılacak, Eczacılık Fakültelerinin
ÇEP’e uygunluğunun değerlendirilmesini yapmaları için istek yazısı yazılmasına (2 ay)
karar verildi.
8-Yeni açılan Eczacılık Fakültelerinin sorunları
1-Eczacılık Fakültelerinin genel durumu ve sorunları ile ilgili hazırlanan rapor hakkında
İlkay Erdoğan tarafından bilgi verildi.
2-Yetersiz öğretim üyesi sorunu tartışıldı,
3- Ankara Eczacı Odasının YÖK’e sunulan raporda hatalar olduğu konuşuldu. Bu
raporun güncellenerek YÖK’e gönderilmesine karar verildi. Ancak bunun öncesinde
Dekanlar Konseyi tarafından hazırlanan raporun AEO ve TEB’e gönderilmesine ve
yanlışlarının düzeltilmesinin istenmesine karar verildi.
9- Dekanlar Konseyinde bulunan ve yeni açılacak komisyonlar hakkında görüşüldü,
1- Web sayfası ve e-bülten (Yücel Kadıoğlu başkan)
2- Türk Eczacılık Tarihi
3- Strateji Raporu Hazırlama Komisyonu (Güniz Küçükgüzel)

