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KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

ECZACILIK FAKÜLTESİ 

EĞİTİM KOMİSYONU YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak 

 

Amaç 

MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eğitim 

Komisyonu’nun görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin çalışma esaslarını belirlemek ve 

Eğitim Komisyonunda görüşülmesi gereken konularla ilgili önerilere ilişkin ilkeleri 

düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2- Bu yönerge; Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi bünyesinde 

oluşturulacak Eğitim Komisyonu’nun kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3- Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14/b-2 ve 14/b-8 inci 

maddelerine dayanarak hazırlanmıştır. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Üyeler, Çalışma Esasları ve Görevleri 

Üyeler  

MADDE 4- (1) Komisyon üyeleri Eczacılık Fakültesi bünyesinde yer alan Eczacılık Meslek 

Bilimleri ve Temel Eczacılık Bilimlerinden farklı Anabilim Dalları olmak üzere, en fazla iki 

araştırma görevlisi de dahil olmak üzere, toplam 8 kişiden oluşur. Seçilen komisyon üyeleri, 3 

yıllık bir süreyle görevlendirme şeklinde atanırlar.  

(2)  Eğitim komisyonu başkanı üyeler tarafından seçilir.  

(3) Eğitim komisyonunun tekrar seçilmesi durumlarında eski iki üyenin görevleri bir dönem 

daha devam eder. Devam edecek üyeler, dekan tarafından belirlenir. Bir üye en fazla 3 dönem 

üst üste görev yapabilir. Gerekçesi olmadan üst üste iki defa eğitim komisyonu toplantılarına 

katılmayan üyenin üyeliği sona erdirilir. 

Çalışma Esasları 

MADDE 5- Eğitim Komisyonu’nun çalışma esasları aşağıdaki gibidir.  
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- Eğitim Komisyonu, gündemde yer alan konuların görüşülmesi sırasında gerekirse, ilgili 

akademik birim yöneticisi ve diğer personelin görüş ve önerilerini dinler. 

- Eğitim Komisyonu, akademik birimlerden gelen veya Rektör’ün havale ettiği konulara 

ilişkin önerileri, ilgili mevzuat ve prosedürlere göre inceler, değerlendirir, alınan kararları 

öneri olarak Yönetim Kuruluna sunar. 

- Eğitim Komisyonu; mevzuat ve prosedüre uygun bulunmayan önerileri, gerekirse ilgili 

birime tekrar değerlendirilmek ve düzenlenmek üzere gerekçeli olarak gönderir, yenilenen 

önerileri tekrar gündemine alarak inceler. 

- Eğitim Komisyonu; aşağıda belirtilen konularda ve ilkeler doğrultusunda yapılan önerileri 

inceler, görüş oluşturur.  

Görevleri 

MADDE 6- Eğitim Komisyonu, Dekan ve Fakülte Yönetim Kurulunun isteği üzerine aşağıda 

belirtilen konularda görüş ve önerilerde bulunur, danışmanlık yapar.  

 a- Eğitim komisyonu eğitim birimlerinden gelen, bölüm/anabilim dalı açılması, 

öğrenci sayılarının belirlenmesi, fiziki imkânların eğitim faaliyetlerindeki yeterliliği vb. 

konularda çalışmalar yaparak görüş bildirir.  

b- Üniversitenin önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programlarını mevzuat 

ve akademik uygulamalar açısından incelemek, raporlar hazırlamak.  

c- Eğitim programlarına alınacak öğrenci kontenjanlarını, öğretim elemanı yeterliliği, 

derslik/laboratuar olanakları ve mezunların istihdamı gibi konuları dikkate alarak tartışır, 

görüş sunar.  

d- Eğitim programının eğitim verilen kurumlarda değerlendirilme yöntemi 

(geribildirimler, müfredat analizi ve süreç değerlendirmesi gibi), 

e- Eğiticilerin eğitimi konusunda çalışmalar yapar, çalıştaylar düzenler, öneriler 

getirir. 

f- Lisansüstü eğitim ve öğretimde niteliğin artırılması için gerekli her konuda enstitü 

yönetim kuruluna danışmanlık görevi yapar. 

g- Öğrencilerin tercih yetersizliği nedeniyle üst üste üç yıl öğretim programı 

yürütemeyen ya da çok az öğrenciyle yürütebilen programların kapatılması konusu ile ilgili 

öneride bulunur. 

h- Gerekli hallerde, diğer üniversitelerin eğitim-öğretim komisyonları ile işbirliği 

yapmak ve fikir alış-verişinde bulunmak.  

 

Başkanının Sorumluluğu ve Görevleri  
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MADDE 7-  (1) Başkan, Komisyonun görevlerini yerine getirmesinde Dekana karşı 

sorumludur.  

(2) Başkanının görevleri şunlardır:  

a) Komisyon toplantısının gündemini belirlemek.  

b) Her yarıyıl için en az iki kez Komisyonu toplantıya çağırmak.  

c) Gerekli hallerde alt komisyonlar kurmak.  

d) Komisyonun yazman ve raportör üye ya da üyelerini belirlemek ve görevlendirmek.  

e) Komisyonun sekretarya işlerini yürütmek üzere Komisyon üyelerinden bir ya da bir 

kaçını belirlemek ve görevlendirmek.  

f) Komisyonun amacı doğrultusunda Üniversite içinden ya da Üniversite dışından 

ilgilileri Komisyon toplantılarına davet etmek.  

g) Komisyon raporlarını Dekana sunmak.  

h) Komisyonu Fakülte ve Üniversite içinde ve dışında temsil etmek. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Eğitim Komisyonuna Yapılacak Önerilere İlişkin İlkeler 

Lisans programı açma  

MADDE 7- (1) Öneri dosyalarının, "Yükseköğretim Kurulu’nun Yeni Program Açılması 

(önlisans, lisans, yüksek lisans/ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans ve 

doktora/sanatta yeterlik) için Dosya Oluşturma İlkeleri"ne uygun olarak hazırlanmalı ve 

dersler ile yarıyıl kredileri dengeli olarak dağıtılmalı ve açılacak programın öğrenciye 

kazandıracağı yeterlikler ile derslerin öğrenim çıktıları belirlenmelidir.  

(2) Öneriye; konunun içeriğine göre bölüm/anabilim dalı kurulu, enstitü-fakülte-yüksekokul 

kurulu/yönetim kurulu kararları eklenmelidir. Yapılan öneriler bir adet çıktı ve CD ortamında 

gönderilmelidir.  

Ortak lisans programı açma  

MADDE 8- (1) Bu konuda Yükseköğretim Kurulu’nun çıkardığı ana mevzuata ve 

Üniversitemiz ilgili yönetmelikler çerçevesinde uyulması gereken kurallara göre öneri 

yapılmalıdır. Öneride, her iki üniversitenin eğitim-öğretim programı ve yapılmış ise protokol 

metni yer almalıdır.  

Yabancı dille eğitim-öğretim  

MADDE 9- (1) Tamamen veya kısmen (En az % 30) yabancı dilde eğitim-öğretim yapılması 

isteniyorsa, öneri dosyası “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve 
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Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” 

hükümlerine uygun hazırlanmalıdır.  

Açık olan öğretim programının kapatılması  

MADDE 10- (1) Program kapatma önerileri, gerekçeli olarak ilgili mevzuata uygun olarak 

yapılmalı, Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu kurul kararı öneri dosyasına 

eklenmelidir.  

Yeni ders açma  

MADDE 11- (1) Açılmak istenen dersle ilgili dokümanda (belge ve CD) da aşağıda 

belirtilenbilgilerin yer alması zorunludur; 

Dersin açılma gerekçesi ve amacı (dersin amacı ifade edilirken "öğrencinin bu dersi 

aldığında kazanacağı yeterlikler, faydalar”) belirtilmelidir. 

Dersin kodu ve adı, teorik-pratik saatleri ile kredisi (T P K), (Önerilen dersin kodunun 

mevcut derslerin ve daha önce kapatılan derslerin kodlarıyla çakışıp-çakışmadığı Türkçe ve 

İngilizce programa uygun olup olmadığı) hususları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na 

sorularak, kontrol edilmelidir. 

AKTS Kredisi (AKTS kredileri; öğrenci iş yükü “öğrencinin teorik, pratik ders 

saatleri, proje, ödev, laboratuvar ve kütüphane çalışması için harcadığı zaman” temel alınarak 

hesaplanmalıdır), 

Dersin düzeyi (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora ),  

Dersin statüsü (zorunlu / seçmeli/ortak zorunlu/ortak seçmeli/isteğe bağlı seçmeli),  

Dersin içeriği (Türkçe ve İngilizce),  

Dersin süresi (yarıyıllık / yıllık),  

Eğitim dili,  

Ön koşulu (varsa), 

Temel öğretme ve değerlendirme yöntemi,  

Önerilen kaynaklar, Benzer ad ve içerikte başka derslerin olup-olmadığı kontrol 

edilmelidir. 

Açılması önerilen ders içeriğine göre, başka bilim dallarını ilgilendiriyorsa, ilgili 

birimin görüşü alınarak, o birimin koduyla açılmalıdır.  

Ders Kapatılması  

MADDE 12- (1) Uygulanmakta olan bir eğitim-öğretim programında mevcut bir dersin 

kapatılmasının önerilmesi halinde, gerekçesi ile beraber aşağıdaki hususlara yer verilmelidir.  

           Kapatılacak dersin Kodu, Adı, T P K, Zorunlu/Seçmeli durumu belirtilmelidir.  

Yarıyıl/yıl toplam kredisi ile mezuniyet kredisine etkisi açıklanmalıdır.  
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Kapatılması önerilen ders başka birimi ilgilendiriyorsa, ilgili birimden görüş alınarak 

kapatma önerisi teklife eklenmelidir. 

Dersi alıp başarısız olan öğrencilerin durumu (öğrenci bu dersin yerine başka bir ders 

mi alacak yoksa üzerinden mi silinecek) açıklanmalıdır.  

Var olan derslerde değişiklik yapma  

MADDE 13- (1) Uygulanmakta olan bir öğretim programında mevcut bir dersin yarıyılı / yılı, 

adı ve teorik-pratik saatleri ile kredisinde değişiklik yapılması (içerik değişikliği hariç) 

durumunda, kodunun da mutlaka değiştirilmesi ve zorunlu/seçmeli olması belirtilmelidir.  

(2) Önerilen değişikliğin uygulanmakta olan programın yarıyıl / yıl toplam kredisi ile 

mezuniyet kredisine etkisi açıklanmalıdır.  

Öneri takvimi  

MADDE 14- (1) Ders ve programlara ilişkin öneriler dönemlik/yıllık olarak düşünülür ve bir 

sonraki akademik yılda geçerli olacak İkinci Öğretim programlarına ilişkin öneriler en geç 

Kasım ayına, diğer öneriler ise en geç Mart ayına kadar yapılır.  

(2) Zamanında yapılmayan öneriler değerlendirmeye alınmaz.  

Disiplin Cezaları 

MADDE 15- (1) Eczacılık Fakültesinde “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin 

Yönetmeliği” kurallarına göre disiplin cezaları belirlenir. Bu Yönetmelik 4/11/1981 tarihli ve 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 54 üncü maddesi ile 65 inci maddesinin (a) fıkrasının 

(9) numaralı bendine dayanılarak hazırlanmıştır. 

(http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.16532&MevzuatIliski=0&s

ourceXmlSearch=%C3%B6%C4%9Frenci%20disiplin) 

(2) Bu yönetmelikte geçen; 

Kınama: Öğrenciye öğrencilikle ilgili kusurlu davranışlarından dolayı kınandığının 

yazılı olarak bildirilmesini, 

Uyarma: Öğrencinin, öğrencilikle ilgili davranışlarında daha dikkatli olması gerektiği 

hususunda yazılı olarak ikaz edilmesini ifade eder. 

Sınav Sistemi 

MADDE 16- (1) “Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim 

Sınav ve Değerlendirme Yönetmeliği”ne göre sınav sistemi ile ilgili belirlemeler yapılır. Bu 

Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 

44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

(http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.16679&MevzuatIliski=0&source

XmlSearch=s%C4%B1nav) 

Eczacılık fakültesi lisans eğitim-öğretimi 

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.16532&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%B6%C4%9Frenci%20disiplin
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.16532&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%B6%C4%9Frenci%20disiplin
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.16679&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=s%C4%B1nav
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.16679&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=s%C4%B1nav
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MADDE 17– (1) Bir eğitim-öğretim yılı; güz yarıyılı ve bahar yarıyılı olmak üzere iki 

yarıyıldan oluşur. Her bir yarıyıl; on dört hafta ders, bir hafta ara sınav, iki hafta yarıyıl sonu 

sınav haftası ve bir hafta bütünleme haftası olmak üzere on sekiz haftadan oluşur. Eğitim-

öğretim yılı ve ilgili diğer faaliyetlerin başlama ve bitiş tarihleri, Senato tarafından belirlenen 

akademik takvim ile duyurulur. Ara sınavlar dokuzuncu haftada yapılır ve bu hafta içerisinde 

ders yapılmaz. 

(2) Eğitim-öğretim planı; eğitim-öğretim süresince Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 

Türk Dili, Yabancı Dil zorunlu derslerine ilaveten Beden Eğitimi veya Güzel Sanat 

dallarından seçilecek bir ders ile Yükseköğretim Kurulunun Eczacılık Fakültelerinde lisans 

eğitim-öğretim programı için belirlediği eğitim-öğretim çalışmalarını içeren ve Senato 

tarafından kabul edilen ortak ilkeler dikkate alınarak, Fakülte Kurulunca kararlaştırılan ve 

tümüyle başarıldığında ilgili diplomaya hak kazandıran eğitim-öğretim çalışmalarının 

bütünüdür. 

(3) Eğitim-öğretim çalışmaları; ders, staj, laboratuvar, araştırma projesi ve benzeri 

çalışmalardır. Öğrencilerin alacakları dersler aşağıda gösterilmiştir: 

a) Zorunlu Dersler: Öğretim programlarında yer alan ve öğrencinin mezun olabilmesi 

için alıp başarılı olması gereken derslerdir. 

b) Seçmeli Dersler: Seçmeli dersler, programa bağlı seçmeli ve isteğe bağlı seçmeli 

derslerden oluşur: 

1) Programa bağlı seçmeli dersler; öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programlarında yer 

alan ve mezun olabilmesi için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçerek alıp 

başarılı olması gereken derslerdir. 

2) İsteğe bağlı seçmeli dersler; öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programında yer 

almayan ve mezun olabilmesi için seçerek almak zorunda olmadığı, ancak bilgi-görgü ve 

genel kültürünü arttırmak amacıyla kendi isteği ve danışman onayıyla aldığı derslerdir. İsteğe 

bağlı olarak alınan seçmeli dersler, programa bağlı seçmeli dersler yerine saydırılamaz. 

c) Önkoşullu Dersler: Alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir 

veya birkaçının başarılması ve/veya devam koşulunun yerine getirilmesi gereken derslerdir. 

Önkoşullu dersler ve koşulları, gerekçeleri ile birlikte Fakülte Kurulunca belirlenir ve alınan 

kararlar Senatonun onayı ile kesinleşir. Önkoşullu dersler, ilgili kurulların önerisi ve 

Senato’nun kararıyla belirlenir. Ön koşullu dersler eğitim-öğretim planında belirtilir. Bu 

derslere yazılabilmek için ön koşul derslerinden en az DC notu almış olma şartı aranır. 

ç) Ortak Zorunlu Dersler: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun değişik 5 inci 

maddesinde belirlenen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ile yabancı dil hazırlık 

sınıfı olmayan programlardaki Yabancı Dil dersleridir. 

(4) Staj; Yükseköğretim Kurulu ilkelerine uygun olarak saptanan bir süre ile anabilim 

dalınca ders, seminer ve uygulamalı olarak verilen çalışmalardır. 

Devamsızlık 
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MADDE 18 – (1) Bir akademik yılda, mazeretsiz olarak aralıklı veya devamlı, toplam 

otuz günden fazla eğitim-öğretime katılmayan öğrenciler, o yılki sınav haklarını kaybederler 

ve sınavları başaramamış sayılırlar. Disiplin cezası nedeniyle derse katılmama devamsızlıktan 

sayılır. Bir yarıyılda derse kayıtlı olmak ve ilk defa alınan derslerin en az %70 ini uygulama 

ve/veya laboratuarların en az %80 ine katılmak zorunludur. Bu şartı yerine getirmeyen 

öğrenci o yarıyılda devamsızlıktan sayılır. 

Mazeretler 

MADDE 19 – (1) Sağlık ve diğer mazeretleri Bölüm Başkanlığınca kabul edilen 

öğrenci, raporlu bulunduğu süre içinde derslere devam edemez ve sınavlarına giremez. 

Öğrencinin raporlu bulunduğu sürede sınavına giremediği dersler varsa kendisine mazeret 

sınavı hakkı verilir ve devamsızlıktan sayılmaz. 

(2) Alınan sağlık raporlarından önemli bedeni hastalıklar veya şizofreni, paranoit, 

dissosiatif sendrom, borderline gibi ruhsal bozukluk nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde 

devamsızlıkları iki yılı aşan öğrencilerden yeniden sağlık raporu alınıp incelenmek suretiyle 

öğrenimlerine devam edemeyecekleri anlaşılan ve eczacılık mesleğini icra edemeyeceğine 

Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(3) Milli takım karşılaşmalarında milli takımlarımızda, yıllık üniversiteler arası spor 

karşılaşmalarında ve Üniversite takımlarında yer alan öğrencilerin bu takımlarda bulunmak 

zorunda olmaları nedeniyle kendilerine Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile izin verilir. 

Öğrencilerin mazeretli izinli sayıldıkları süre içinde ara sınavına giremedikleri ders veya 

dersler varsa bu derslerden mazeret sınavına alınırlar. Ancak öğrenci stajı sırasında bu izini 

kullanmışsa, stajına devam etmediği süreyi anabilim dalı bölüm başkanlığının göstereceği 

zamanlarda tamamlamak zorundadır. 

(4) Bölüm Başkanlığınca öğrencinin her türlü mazeretini, gerekçe göstererek kabul veya 

ret edebilir. 

Sınavlar 

MADDE 20 – (1) Öğrenciler her yarıyılda, ara sınav, proje, seminer, ödev, laboratuar 

veya yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar, staj sınavları dışında 

gereken durumlarda bütünleme sınavı ve mazeret sınavına tabi tutulurlar. Yarıyıl içi 

çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan üzerinden verilir. Uygulamalı derslerin 

sınavları gerek görüldüğü takdirde uygulamalı olarak yapılabilir. Gerekli hallerde ilgili 

yönetim kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile Cumartesi ve Pazar günleri de ders ve sınav 

yapılabilir. 

(2) Yarıyıl içi, mazeret, yarıyıl sonu, bütünleme ve mezuniyet sınavları akademik 

takvimde belirtilen tarihler arasında Dekanlık tarafından saptanan yer, gün ve saatte yapılır. 

Ayrıca ders niteliğindeki ödev ve laboratuvarların yarıyıl içindeki değerlendirmeleri ara sınav 

yerine geçebilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 
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Yürürlük  

MADDE 21- (1) Bu Yönerge Eczacılık Fakülte Dekanının kabul edildiği tarihte yürürlüğe 

girer.  

Yürütme  

MADDE 22- (1) Bu Yönerge hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Dekanı yürütür. 

 


