
 

 

 

 

DEKANLAR KONSEYİ TOPLANTI TUTANAĞI 

TARİH : 06.09.2019 

YER    : EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

SAYI: 2019/4  

Ege Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Necdet Budak’ın da katılımı ile İstiklal Marşı ve Saygı 

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

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

kadar yapılan çalışmaları özetlemiştir: 

*Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Prof.Dr.Bülent Saraç ve Van Yüzüncü 

Yıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Yavuz Yardım atandığı, 

*Eczacılık Fakültelerinde 3587 kontenjan açıldığını, yeni olarak Afyonkarahisar Sağlık 

bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin 60+2 kontenjan ile eğitim-öğretime 

açıldığını,  

     * Prof.Dr.Terken Baydar’ın çalışması ile Eczacılık Fakülteleri ÖSYM  rehberinde yer 

alan başvuru koşulları (öğrencinin sağlık problemleri ile ilgili 11,14,723,832. maddelerin) 

çalışmasının YÖK’e gönderileceğini, 

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

çalışması ile) olarak açıldığı, 

*TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr.Hasan Mandal’ın ziyaret edildiği, yurt dışı lisansüstü 

programların açılması için MEB tam burs verildiği konusunda bilgilendirme edinildiği, 

*YÖK Eğitim sorumlusu Prof.Dr.Zeliha KOÇAK TUFAN ile yeni önerilecek lisansüstü 

programlar konusunda toplantı yapıldığını ifade etmiştir. 

*Mesleki yeterlilik konusunda komisyon çalışmaları ile ilgili Prof.Dr. Gülbin Özçelikay  

bilgilendirme yapmıştır.  

 

2. Fakültelerden talep edilerek oluşturulan lisansüstü programlar görüşüldü, yeterli koşullar 

sağlanmadan programların açılmaması belirtildi. Bazı üniversitelerde açılan ortak 

“Farmasötik Bilimler” lisansüstü programının koşulları sağlamadığı dile getirildi. Bilhassa 16 

Ocak 2019 tarihli Eczacılık Fakülteleri Açılma Asgari ölçütler vurgulanarak, Alanda 



uzmanlık ve doktoranın önemi vurgulandı. Yeterli koşullar sağlanmadan lisansüstü program 

açılmaması konusunda Dekanlarımızın özen göstermesine karar verildi.  

3. Revize edilen EczÇEP-2015, Revizyon Komisyon üyesi Prof.Dr.Gül ÖZHAN tarafından 

sunuldu. Ecz-ÇEP 2015 ile Ecz-ÇEP 2019 arasında farklılıklar belirtmiştir.  

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

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

*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-2019 da yer alması EczÇEP-2015 den 

önemli farklılar olduğu anlatılmıştır. 

Ecz-ÇEP-2015  revizyonu Ecz-ÇEP 2019 oy birliği ile kabul edilerek YÖK na 

gönderilmesine karar verilmiştir. 

4. YÖK’e gönderilecek yeni önerilmiş lisansüstü programlar tartışılmıştır. Radyofarmasötik, 

Farmasötik Biyoteknoloji doktora programlarının arttırılması, Eczane Yönetimi Yüksek lisans 

programının açılmasının talep edilmesine karar verilmiştir.  

5. YÖK’e gönderilecek yeni önerilmiş lisans programının olmayacağına karar verilmiştir.   

6. YÖK’e gönderilecek yeni önerilen ön lisans programı olmamasına karar verilmiştir. 

7.. Prof.Dr.Yusuf Öztürk, Prof.Dr.Meral Erdinç, Prof.Dr.Abdullah Olgun,  Prof.Dr. Nuran 

Öğülener ve Ecz.Arman Üvey’ dan oluşan Birinci basamak sağlık hizmetleri komisyonu bu 

konu hakkında kısa bir bilgilendirme yapmıştır. Bir sonra ki Dekanlar Konseyinde bu 

konunun tartışılmasına karar verilmiştir.  

8. Ecz.ÇEP-2019 un YÖK tarafından kabul edilmesinden sonra ÇEP uygulama ve GEP 

oluşturma çalıştaylarının yapılmasına karar verilmiştir. 

 

 

 

 


