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ÖZET 

 

Eczacılık Fakültemizde dekanımız Prof. Dr. Cengiz SARIKÜRKCÜ önderliğinde ve 

kalite komisyonu üyeleri tarafından 2021 yılına ait kurum iç değerlendirme raporu 

hazırlanmıĢtır. Bu raporda liderlik ve kalite baĢlığı altında kurumumuzun yeri ve durumu 

incelenmiĢtir. Üniversitemiz 2023-2027 yılı stratejik planı doğrultusunda misyon, vizyon ve 

kurum politikalarımız revize edilmiĢtir. ġeffaflık ilkesi ve hesap verilebilirlik politikası 

sürecinde finansal yönetimi resmi internet sitemizde ilan edilmiĢtir. Eğitim öğretim 

faaliyetlerimiz ve ders müfredatlarımız iç ve dıĢ paydaĢların katılımlarıyla güncellenmiĢtir. 

UluslararasılaĢma sürecinde bir öğretim üyesi ve bir öğrenci ERASMUS projesi kapsamında 

yurt dıĢına gitmiĢtir. Eğitim öğretim süreçleri; derslerin güncellenmesi, ölçme ve 

değerlendirme, öğrencilerin ve paydaĢların geri bildirimlerine göre revize edilmiĢtir. Öğretim 

elemanlarının öğretme yetkinliğinin artırılması adına eğiticilerin eğitimi sertifikası alması 

sağlanmıĢtır. Fakültemiz bünyesinde hem ARGE çalıĢmalarının yapılması hem de 

öğrencilerin çalıĢabileceği 4 adet son teknoloji donanımlı laboratuvar hizmete açılmıĢtır. 

Öğrenci toplulukları kapsamında 2021 yılında çeĢitli konferanslar düzenlemiĢtir. Öğretim 

elemanlarının bilimsel çalıĢma yapması teĢvik edilmiĢtir.  

 Sonuç olarak; sağlık temalı bir üniversite olan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri 

Üniversitesi ve öğrenci odaklı bir fakülte olan Eczacılık Fakültemiz 2021 yılında hem 

sosyokültürel faaliyetlerin yer aldığı hem de bilimsel çalıĢma, proje ve eğitim öğretim 

faaliyetlerinin sürdürüldüğü baĢarılı bir dönemi geride bırakmıĢtır. 

ĠletiĢim Bilgileri 

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

Eczacılık Fakültesi – B Blok 

Zafer Sağlık Külliyesi 

Dörtyol Mah. 2078 Sok. No: 3 AFYONKARAHĠSAR 

Tarihsel GeliĢim 

Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde bir “Eczacılık Fakültesi” açılması kararı, 

Üniversite Senatosu’nun 02.04.2012 tarih ve 04 nolu toplantısında, 2012/56 karar numarası 

ile oy birliğiyle alınmıĢ ve bu karar 17.04.2012 tarihinde Yükseköğretim Kurulu 

BaĢkanlığı’na bildirilmiĢtir. Bakanlar Kurulu’nun 25.07.2012 tarihli 2012/3527 sayılı 
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kararnamesi ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi açılmasına karar verilmiĢ ve 

bu karar 08.10.2012 tarih ve 28405 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak fakültenin açılıĢ 

iĢlemleri baĢlamıĢtır. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi bünyesinde yer alacak bölüm ve 

anabilim dalları, Üniversite Senatosu’nun 10.10.2012 tarih ve 2012/107 sayılı kararı ile 

belirlenerek Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı’na teklif edilmiĢtir. Yükseköğretim Kurulu 

BaĢkanlığı’nın B.08.6.YÖK.0.72-101.03-7368 sayılı kararı ile Eczacılık Fakültesi bünyesinde 

belirtilen bölüm ve anabilim dallarının açılması uygun görülmüĢtür. Söz konusu iĢlemlerin 

ardından, Afyon Kocatepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi resmi olarak kurulmuĢtur. 

18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Ek Madde 195- ile 

Afyonkarahisar’da, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite 

kurulmuĢtur. Bu kararname ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne bağlanmıĢtır. 

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin 18.05.2018 tarihinde kurulması ile 

Eczacılık Fakültesinin iĢlevsellik kazanma süreci de hız kazanmıĢtır. Ankara Üniversitesi 

Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. AyĢegül 

KÖROĞLU, 09.09.2018 tarihinde 2547 sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca, sırasıyla 

kurucu dekan vekili ve dekan olarak görev almıĢtır. 12.10.2021-27.01.2022 tarihleri arasında 

rektörümüz sayın Prof. Dr. Nurullah OKUMUġ fakültemiz dekanlığını yürütmüĢtür. 

27.01.2022 tarihi itibariyle Temel Eczacılık Bilimleri Bölüm BaĢkanı ve Analitik Kimya 

Anabilim Dalı BaĢkanı Prof. Dr. Cengiz SARIKÜRKCÜ dekan vekili olarak atanmıĢtır. 

Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri 

Misyonumuz; toplumun, sağlık ve ilaç sektörünün eczacı ihtiyacını karĢılayacak, 

toplumu ilaç konusunda doğru yönlendirebilecek, çağın gereksinimlerine uygun yeterli bilgi 

ve beceriye sahip, bu bilgi ve becerilerini insanlık yararına kullanarak ulusal ve uluslararası 

düzeyde toplumun sağlığını ve refahını yükseltmeyi hedefleyen, mesleki etik değerleri 

benimsemiĢ, ilaç konusunda yapılan geliĢmeleri takip ederek alanında ihtiyaç duyulan bilgiyi 

üretme ve uygulama sorumluluğunu taĢıyan eczacılar yetiĢtirmektir.  

Sağlık temalı bir üniversite bünyesinde yer alan Eczacılık Fakültesinin vizyonu ise 

üniversitemiz ilkelerini temel alarak bilimsel bilgi ve evrensel değerler ıĢığında, nitelikli 

eczacılık eğitimi veren, eczacılık alanında evrensel ölçütlerde araĢtırmaları gerçekleĢtirip 

teknolojileri üreten, etkili iletiĢim ve disiplinler arası iĢ birliğine önem veren, 
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ulusal/uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen,  kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, 

alanında lider bir fakülte olmaktır. 

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Türkiye’nin en yeni 

Eczacılık Fakültelerinden birisidir. DiĢ Hekimliği, Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile 

Sağlık Bilimleri yerleĢkesi içinde yer alması, Eczacılık Fakültesi’nin araĢtırma-geliĢtirme ve 

vermiĢ olduğu çağdaĢ eğitim-öğretim faaliyetleri ile önemli bir alt yapı ve sosyal donanımı 

sağlamaktadır. Aynı zamanda, Afyonkarahisar Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi ile kurulan 

protokol çerçevesinde ilaç sektörüne hammadde sağlama yükümlülüğünü de üstlenmiĢtir. 

Eczacılık Fakültesi, sağlık hizmetleri ve araĢtırma-geliĢtirme konularında ulusal ve 

uluslararası düzeyde evrensel yetkinliğe sahip Eczacılar yetiĢtirmeyi hedeflemektedir. 

Eczacılığın temel iki hammaddesini oluĢturan doğal ve sentetik kimyasal molekül ya da 

moleküller ile ekstrelerin geliĢtirilmesi ve klinik çalıĢmalarla desteklenmesi yanında yapay 

zekâ araĢtırmalarına olanak sağlayacak bilgi birikimi ile Türkiye’nin önde gelen ve çağdaĢ 

eğitim ve araĢtırma-geliĢtirme merkezi olmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla Afyonkarahisar 

Ģehrinde yer alan Afyon Alkaloidleri Fabrikası ile senkronize çalıĢılarak, teknik eğitime önem 

veren staj olanakları da sağlanacaktır. 

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin değerleri ise 

Atatürk ilkelerine ve devrimlerine bağlılık; evrensellik, liyakat, bilimsellik, Ģeffaflık, 

dayanıĢma, sosyal sorumluluk ve tüm süreçlerde temel etik değerlere bağlılık olacaktır. Alt 

yapısı ve bilimsel donanımıyla Klinik Eczacılık ve Fitofarmasi uzmanlık alanlarında söz 

sahibi olarak, lokasyonu ve lojistik imkânları ile elde edeceği baĢarılarla ülkemizde referans 

Eczacılık Fakültesi olmak hedeflenmektedir. 

A. LĠDERLĠK, YÖNETĠM VE KALĠTE 

A.1. Liderlik ve Kalite 

A.1.1. Yönetim Modeli ve Ġdari Yapı 

Fakültemize ait yönetim ve organizasyon Ģeması oluĢturulmuĢtur. Yönetim ve idari 

görev dağılımları tanımlanmıĢtır. 

 https://eczacilik.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/19/2021/09/Organizasyon-

%C5%9Eemas%C4%B1.jpg, http://eczacilik.afsu.edu.tr/gorev-tanimlari/ 

Kamu hizmet envanteri tablosu ve kamu hizmet standartları tablosu oluĢturulmuĢ olup web 

sayfamızda (http://eczacilik.afsu.edu.tr/) yayınlanmıĢtır. Periyodik olarak fakültemizde 

yapılan faaliyetler izlenmektedir. Bundan dolayı olgunluk düzeyimiz 3 numaradır. 

https://eczacilik.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/19/2021/09/Organizasyon-%C5%9Eemas%C4%B1.jpg
https://eczacilik.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/19/2021/09/Organizasyon-%C5%9Eemas%C4%B1.jpg
http://eczacilik.afsu.edu.tr/gorev-tanimlari/
http://eczacilik.afsu.edu.tr/
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A.1.2. Liderlik  

Hem üniversite hem de fakülte bünyesinde yayılmıĢ, benimsenmiĢ ve aidiyet duygusu 

oluĢmuĢ yönelim ve yaklaĢımlar mevcuttur. Sayın rektörümüz Prof. Dr. Nurullah OKUMUġ 

öncülüğünde ve dekanımız Prof. Dr. Cengiz SARIKÜRKCÜ eĢliğinde kurumsal 

motivasyonu, idari yaklaĢımı ve kalite güvencesini tüm birimlere içselleĢtirme yönünde etkin 

rol oynamaktadır. Olgunluk düzeyimiz 2’dir. 

A.1.3. Kurumsal DönüĢüm Kapasitesi 

Yeni bir fakülte olması sebebiyle fakültemizin ulusal hedefleri ve dıĢ paydaĢ 

beklentileri dikkate alınarak amaç, vizyon ve hedeflerimiz belirlenmiĢtir. Fakat kurumsal 

dönüĢüm kapasitesi hakkında henüz bir çalıĢma bulunmamaktadır. Dolayısıyla olgunluk 

düzeyimiz 1’dir. 

A.1.4. Ġç Kalite Güvencesi Mekanizmaları 

2018 yılında kurulmuĢ olan üniversitemiz ve 2019-2020 yılında faaliyete geçen yeni 

bir eczacılık fakültesi olan birimimiz, iç kalite süreç ve mekanizmaları çalıĢmalarına baĢlamıĢ 

olup, Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi (EBYS) gibi bilgi akıĢ süreçlerini tamamlamıĢtır. 

Bundan dolayı olgunluk düzeyimiz 2 numaradır. 

 https://eczacilik.afsu.edu.tr/kalite/ 

A.1.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verilebilirlik 

Kamuoyunu bilgilendirme ile iliĢkili olarak benimsenen kurumsal politikalar ve ilkeler 

bulunmaktadır. Ġlgili süreçler doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik 

maksadıyla birim faaliyet raporları ve iç değerlendirme raporları resmi internet sitemizde 

düzenli olarak yayınlanmaktadır. Bundan dolayı olgunluk düzeyimiz 3 numaradır. 

 http://eczacilik.afsu.edu.tr/birim-faaliyet-raporu/ 

  http://eczacilik.afsu.edu.tr/kurum-ici-degerlendirme-raporu/  

 

A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar 

A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar 

Fakültemizde stratejik plan kapsamında tanımlanmıĢ özgün misyon, vizyon ve 

stratejik amaçlarımız bulunmaktadır. Ġlgili paydaĢların katılımlarının da yer aldığı misyon ve 

vizyonumuz fakültemizin web sayfasında yer almaktadır. Stratejik amaçlarımız ve 

hedeflerimiz için çalıĢmalar yürütülmektedir. Bundan dolayı olgunluk düzeyimiz 3 numaradır.  

 http://eczacilik.afsu.edu.tr/misyon-visyonumuz/ 

http://eczacilik.afsu.edu.tr/birim-faaliyet-raporu/
http://eczacilik.afsu.edu.tr/misyon-visyonumuz/
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A.2.2. Stratejik Amaç ve Hedefler 

Üniversitemizin 2023-2027 yılı stratejik planı hazırlanmıĢtır. Fakültemiz üniversitemiz 

stratejik planı doğrultusunda mevcut durumun değerlendirilmesi, kısa, orta ve uzun vadeli 

hedeflerin tanımlanması idari ve mali kaynakların izlenmesi amacıyla çalıĢmalarını 

sürdürecektir. Olgunluk düzeyimiz 2’dir.  

 https://eczacilik.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/19/2021/06/2023-2027-Stratejik-

Plan.pdf) 

 

A.2.3. Performans Yönetimi 

2018 yılında kurulmuĢ olan üniversitemiz ve 2019-2020 yılında faaliyete geçen yeni 

bir eczacılık fakültesi olan birimimiz, performans yönetimi uygulaması ve stratejik planla 

uyumlu olarak tanımlanmıĢ performans göstergelerine sahiptir. Kurumun geneline yayılmıĢ 

performans yönetimi baz alınarak ilgili yükseltilme ve atanma kriterleri yıllık olarak rapor 

edilmektedir. Bundan dolayı olgunluk düzeyimiz 3 numaradır.  

 https://personel.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/11/2019/02/AFSU 

%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M-%C3%9CYEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0NE-

Y%C3%9CKSELT%C4%B0LME-VE-ATANMA-%C3%96NERGES%C4%B0.pdf, 

https://abisis.afsu.edu.tr/identity/login?signin=d495e74a6db9fba5bc6b10c573d70fb9 

 

A.3. Yönetim Sistemleri 

A.3.1. Bilgi Yönetim Sistemi 

Kurum genelinde temel süreçleri (eğitim ve öğretim, araĢtırma ve geliĢtirme, 

toplumsal katkı, kalite güvencesi) destekleyen entegre bilgi yönetim sistemi iĢletilmektedir. 

Bundan dolayı olgunluk düzeyimiz 3 numaradır. 

 https://ebys.afsu.edu.tr/enVision/Login.aspx?ReturnUrl=%2fenVision 

 https://kampuscas.afsu.edu.tr/mergenTechKampusCAS/login?service=https%3A%2F%2F

kampus.afsu.edu.tr%2F%2FmergenTechKampusLoaderIstemci%2Fj_spring_cas_security

_check  

A.3.2. Ġnsan Kaynakları Yönetimi 

2019-2020 yılında faaliyete geçen yeni bir eczacılık fakültesi olan birimimizde insan 

kaynakları yönetimine iliĢkin çalıĢmalar büyük oranda tamamlanmıĢ olup tanımlı süreçlere 

göre uygun biçimde iyileĢtirme çalıĢmaları yapılmaktadır. Bundan dolayı olgunluk düzeyimiz 

3 numaradır.  

https://eczacilik.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/19/2021/06/2023-2027-Stratejik-Plan.pdf
https://eczacilik.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/19/2021/06/2023-2027-Stratejik-Plan.pdf
https://personel.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/11/2019/02/AFSU%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M-%C3%9CYEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0NE-Y%C3%9CKSELT%C4%B0LME-VE-ATANMA-%C3%96NERGES%C4%B0.pdf
https://personel.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/11/2019/02/AFSU%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M-%C3%9CYEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0NE-Y%C3%9CKSELT%C4%B0LME-VE-ATANMA-%C3%96NERGES%C4%B0.pdf
https://personel.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/11/2019/02/AFSU%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M-%C3%9CYEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0NE-Y%C3%9CKSELT%C4%B0LME-VE-ATANMA-%C3%96NERGES%C4%B0.pdf
https://ebys.afsu.edu.tr/enVision/Login.aspx?ReturnUrl=%2fenVision
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 https://eczacilik.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/19/2021/06/2023-2027-Stratejik-

Plan.pdf 

A.3.3. Finansal Yönetim 

Fakültemizde finansal kaynakların yönetim süreci Üniversitemiz Strateji GeliĢtirme 

Daire BaĢkanlığı tarafından belirlenen bütçe rakamları doğrultusunda homojen olarak 

kullanılmaktadır. Ayrıca bu uygulamaların sonuçları paydaĢlar tarafından izlenmektedir. 

Bundan dolayı olgunluk düzeyimiz 3 numaradır. 

 https://eczacilik.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/19/2022/02/2021-birim-faaliyet-

raporu.pdf) 

A.3.4. Süreç Yönetimi 

2019-2020 yılında faaliyete geçen yeni bir eczacılık fakültesi olan birimimizde 

yönetim modeli, idari yapı ve süreç yönetimi çalıĢmaları tamamlanmıĢ olup fakültemiz 

genelinde tanımlı süreçler titiz bir Ģekilde yönetilmektedir. Fakültemizde yer alan idari ve 

akademik personel bu süreçleri benimsemiĢtir. Bundan dolayı olgunluk düzeyimiz 3 

numaradır. 

 https://eczacilik.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/19/2021/06/2023-2027-Stratejik-

Plan.pdf 

 

A.4. PaydaĢ Katılımı 

A.4.1. Ġç ve DıĢ PaydaĢ Katılımı  

Fakültemizde kurum içi paydaĢlarımız AFSÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. 

Üyesi Jale AKGÖL, Doç. Dr. Buğra KOCA, Dr. Öğr. Üyesi Hasan ERBAY, Prof. Dr. 

Müjgan ÖZDEMĠR ERDOĞAN, Prof. Dr. Ahmet KAHRAMAN, Prof. Dr. Sefa ÇELĠK, 

Prof. Dr. Tülay KÖKEN ve Prof. Dr. Ġsmet DOĞAN’dır. Bu öğretim üyeleri hem derslere 

katkı sağlamaktadır hem de fakülte kurullarında fakülte/yönetim kurulunda bulunması; 

fakültemizin kurum dıĢı paydaĢları ise Nobel ilaçtan Dr. Ecz. Ömer Hulki OCAK ve Dr. Ecz. 

Eda GÖKBULUT, TEB 33. Bölge Afyonkarahisar Eczacı Odası BaĢkanı Ecz. Alper 

Pehlivanlı ve Uzm. Ecz. Ahmet SEZGĠN v dir. Ayrıca, derslerde Afyon Kocatepe 

Üniversitesi öğretim elemanlarından ve meslek üyelerinden destek alınmaktadır. Bundan 

dolayı olgunluk düzeyimiz 2’dir.  

 http://eczacilik.afsu.edu.tr/komisyonlar/ 
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A.4.2. Öğrenci Geri Bildirimleri 

Fakültemiz 2019-2020 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmesi nedeniyle 

fakültemizde öğrenci geri bildirimlerine yönelik çalıĢmalarımız devam etmekte olup herhangi 

bir mekanizma bulunmamaktadır. Bu nedenle olgunluk düzeyimiz 1 numaradır. 

A.4.3. Mezun ĠliĢkileri Yönetimi 

Fakültemiz 2019-2020 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmesi nedeniyle henüz 

mezun etmemiĢ olup herhangi bir mezun izleme sistemi bulunmamaktadır. Bundan dolayı 

olgunluk düzeyimiz 1 numaradır. 

 

A.5. UluslararasılaĢma 

A.5.1. UluslararasılaĢma Süreçlerinin Yönetimi 

 Yeni bir eczacılık fakültesi olan birimimiz 2019-2020 eğitim-öğretim yılında faaliyete 

geçmiĢtir. Fakültemiz 2020 yılında uluslararasılaĢma süreçlerin yönetimi ve organizasyonel 

yapısına iliĢkin planlamalar mevcut hale getirilmiĢtir. Bundan dolayı olgunluk düzeyimiz 2 

numaradır. 

A.5.2. UluslararasılaĢma Kaynakları 

Üniversitemizin UluĢlararası ĠliĢkiler Birimi tarafından birimler arası denge 

gözetilerek fiziki ve mali kaynakların belirlenmektedir. Bundan dolayı olgunluk düzeyimiz 

2’dir.  

 https://uim.afsu.edu.tr/ 

A.5.3. UluslararasılaĢma Performansı 

 Fakültemizin uluslararasılaĢma performansının izlenmesine ve değerlendirilmesine 

yönelik planlamalar ve süreçler tamamlanmıĢ olup olgunluk düzeyimiz 2 numaradır. 

 

B. EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM 

B.1. Programın Tasarımı, Değerlendirilmesi ve Güncellenmesi 

B.1.1. Programın Tasarımı ve Onayı 

Ders müfredatımızın en güncel formatta olması, iĢletmede mesleki eğitimimizin 

olması, müfredatımızın ECZÇEP (Eczacılık Çekirdek Eğitim Programı)’na uygun olması, dıĢ 

paydaĢ komisyonumuzun bulunması ayrıca Afyonkarahisar Eczacı Odası ile iĢ birliği 

içerisinde bulunmamız sebebiyle olgunluk düzeyimiz 3 numaradır. 

 https://eczacilik.afsu.edu.tr/egitim-programi/ 

https://eczacilik.afsu.edu.tr/egitim-programi/
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B.1.2. Programın Ders Dağılım Dengesi 

Tüm program ve ders bilgi paketleri, yapı ve ders dağılım dengesi gözetilerek 

hazırlanmıĢtır. Ders müfredatımızın en güncel formatta olması, iĢletmede mesleki 

eğitimimizin olması, müfredatımızın ECZÇEP (Eczacılık Çekirdek Eğitim Programı)’na 

uygun olması ve alan dıĢı seçmeli derslerin olmasıyla farklı multidisipliner alanlarda 

koordinasyon sağlanmıĢtır.  Ġlgili program ve dağılımları fakültemiz web sayfasında 

bulunmaktadır. Pandemi koĢullarında özellikle seçmeli derslerin online yapılarak %40 

uzaktan eğitim koĢulu sağlanmaktadır. Bundan dolayı olgunluk düzeyimiz 3 numaradır.  

 http://eczacilik.afsu.edu.tr/egitim-programi/ 

B.1.3. Ders Kazanımlarının Program Çıktılarıyla Uyumu 

 Eczacılık derslerinin ders içerikleri ve öğrenim çıktıları, öğrenme hedefleri 

doğrultusunda hazırlanmıĢtır. Ayrıca program çıktılarıyla ders bilgi paketleri dönemsel olarak 

öğrencilerle paylaĢılmaktadır. Bundan dolayı olgunluk düzeyi 3 numaradır. 

 https://ekampus.afsu.edu.tr/portal/prog/progbilgi?progId=235 

B.1.4. Öğrenci ĠĢ Yüküne Dayalı Ders Tasarımı 

Program ve ders bilgi paketleri fakülte web sitemizde bulunurken, öğrenci hareketliliği 

yönetmeliği fakültemiz web sitesinde yönetmelik ve yönergeler bölümünde yer almaktadır.  

Ayrıca eğitim-öğretim sınav yönergesi hazırlanmıĢ olup fakültemizin web sitesinde 

mevcuttur. Güncel eczacılık ders müfredatı, öğrenci iĢ yükü baz alınarak tasarlanmıĢtır. 

Bundan dolayı olgunluk düzeyimiz 3 numaradır.  

 http://eczacilik.afsu.edu.tr/egitim-programi/ 

 https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13948&MevzuatIliski=0 

 http://ogrenci.afsu.edu.tr/wpcontent/uploads/sites/10/2019/10/Eczac%C4%B1l%C4%B1k

-Fak%C3%BCltesi-E%C4%9Fitim-%C3%96%C4%9Fretim-ve-S%C4%B1nav-

Y%C3%B6nergesi.pdf 

B.1.5. Programların Ġzlenmesi ve Güncellenmesi 

Fakültemizin eğitim öğretim faaliyetleri program çıktılarının izlenmesi ve 

güncellenmesine iliĢkin periyot, ilke ve kurallar oluĢturulmuĢtur. Her yarıyıl açılan derslerin, 

öğrenci sayıları ve baĢarı durumları dönem sonunda ilgili yönetmelikler doğrultusunda 

izlenmektedir. Bundan dolayı olgunluk düzeyimiz 2 numaradır. 

http://eczacilik.afsu.edu.tr/egitim-programi/
https://ekampus.afsu.edu.tr/portal/prog/progbilgi?progId=235
http://eczacilik.afsu.edu.tr/egitim-programi/
https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13948&MevzuatIliski=0
http://ogrenci.afsu.edu.tr/wpcontent/uploads/sites/10/2019/10/Eczac%C4%B1l%C4%B1k-Fak%C3%BCltesi-E%C4%9Fitim-%C3%96%C4%9Fretim-ve-S%C4%B1nav-Y%C3%B6nergesi.pdf
http://ogrenci.afsu.edu.tr/wpcontent/uploads/sites/10/2019/10/Eczac%C4%B1l%C4%B1k-Fak%C3%BCltesi-E%C4%9Fitim-%C3%96%C4%9Fretim-ve-S%C4%B1nav-Y%C3%B6nergesi.pdf
http://ogrenci.afsu.edu.tr/wpcontent/uploads/sites/10/2019/10/Eczac%C4%B1l%C4%B1k-Fak%C3%BCltesi-E%C4%9Fitim-%C3%96%C4%9Fretim-ve-S%C4%B1nav-Y%C3%B6nergesi.pdf
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B.1.6. Eğitim ve Öğretim Süreçlerinin Yönetimi 

Fakültemizin eğitim ve öğretim süreçlerinin yönetimi YÖK, üniversitemiz ve 

birimimizin ilgili yönetmelikler gereğince sistemli, ilkeli ve kurallı bir Ģekilde 

gerçekleĢtirilmedir. Olgunluk düzeyimiz 3’tür. 

 http://eczacilik.afsu.edu.tr/is-akis-semalari/ 

 http://eczacilik.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/19/2021/09/Organizasyon-

%C5%9Eemas%C4%B1.jpg) 

 

B.2. Programların Yürütülmesi 

B.2.1. Öğretim Yöntem ve Teknikleri 

Tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerimiz öğrenci odaklı olduğundan, öğrencilerin örgün, 

uzaktan ve interaktif eğitim ile birlikte bütünleyici uygulama temelli ve yüksek motivasyonlu 

olarak eğitime katılımları sağlanmaktadır. Bu nedenle olgunluk düzeyimiz 3 numaradır. 

 https://eczacilik.afsu.edu.tr/yonetmelik-yonergeler/ 

 

B.2.2. Ölçme ve Değerlendirme 

Yeni bir eczacılık fakültesi olan birimimiz 2019-2020 eğitim-öğretim yılında faaliyete 

geçmiĢtir. Üniversitemizin ilgili yönetmelik ve yönergelerine göre uygun ölçme ve 

değerlendirme uygulamaları yürütülmektedir. Ayrıca çoklu sınav olanaklarına (ödev, proje, 

quiz, sunum vb) ve çeĢitli eğitim türlerine (örgün, uzaktan ve interaktif) uygun sınav 

yöntemleri planlanmakta ve uygulanmaktadır. Bundan dolayı olgunluk düzeyimiz 3 

numaradır. 

 https://eczacilik.afsu.edu.tr/yonetmelik-yonergeler/ 

B.2.3. Öğrenci Kabulü, Önceki Öğrenmenin Tanınması ve Kredilendirilmesi 

Yeni bir eczacılık fakültesi olan birimimiz 2019-2020 eğitim-öğretim yılında faaliyete 

geçmiĢtir. Bu hususta öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesine 

iliĢkin kriter ve süreçler tanımlanmıĢtır. Öğrenci kabulüne iliĢkin ilke ve kurallar YÖK 

tarafından belirlenen ve ÖSYM kılavuzunda yer alan ilgili maddeler gereğince yapılmaktadır. 

Önceki öğrenimin tanınması ve kredilendirilmesi YÖK tarafından belirlenen yönetmelik esas 

alınarak yapılmalıdır. Ayrıca bu süreçler Ģeffaf bir Ģekilde web sayfamızda güncel olarak ilan 

edilmektedir. Bundan dolayı olgunluk düzeyimiz 4’tür. 

 https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTerti

p=5 

http://eczacilik.afsu.edu.tr/is-akis-semalari/
http://eczacilik.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/19/2021/09/Organizasyon-%C5%9Eemas%C4%B1.jpg
http://eczacilik.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/19/2021/09/Organizasyon-%C5%9Eemas%C4%B1.jpg
https://eczacilik.afsu.edu.tr/yonetmelik-yonergeler/
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
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B.2.4. Yeterliliklerin Sertifikalandırılması ve Diploma 

Fakültemiz 2019-2020 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmesi nedeniyle bu hususta 

diploma, derece ve diğer yeterlilikler tanımlanmıĢtır. Sertifikalandırılma kriterleri ve süreçleri 

tanımlanmadığından olgunluk düzeyimiz 1 numaradır. 

 

B.3. Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri 

B.3.1. Öğrenme Ortam ve Kaynakları 

Fakültemizin eğitim öğretim faaliyetlerini aksatmayacak Ģekilde sürdürebilmesine 

yönelik uygun nitelik ve nicelikte öğrenme kaynakları (sınıf, laboratuvar, basılı-el kaynak, e-

kaynak vb.) bulunmaktadır. Fakültemizde eğitim ve öğretim ihtiyaçlarına yönelik kullanıcı 

dostu, ergonomik ve zengin içerikli bilgi ve dokümanlar kütüphanemizde mevcuttur. Tüm bu 

kaynakların öğrencilerimizin eriĢimine sunulmuĢtur. Bundan dolayı olgunluk düzeyimiz 2 

numaradır. 

B.3.2. Akademik Destek Hizmetleri 

Fakültemizin tüm öğretim elemanları tarafından akademik danıĢmanlık ilke ve kurallar 

dahilinde yürütülmekte ve izlenmektedir DanıĢmanlık hizmeti adı altında öğrencilerin ders 

seçimi ve takibi, kariyer planlaması ve akademik yönlendirme gibi faaliyetler yüzyüze veya 

çevrimiçi yürütülmektedir. Bundan dolayı olgunluk düzeyimiz 4 numaradır.  

 https://eczacilik.afsu.edu.tr/2021/09/30/akademik-danisman-haftalik-gorusme-saatleri/ 

B.3.3. Tesis ve Altyapılar 

Fakültemizde öğrencilerin ve akademik personelin kullanımına açık son teknoloji 

cihazlarla donatılmıĢ 4 adet laboratuvar bulunmaktadır. Bunlara ek olarak öğrencilerin 

kullandığı yemekhane, kütüphane ve sağlık hizmetlerinden de yararlanılmaktadır. Bundan 

dolayı olgunluk düzeyimiz 2’dir. 

B.3.4. Dezavantajlı Gruplar 

Fakültemizin engelsiz üniversite uygulamalarına iliĢkin planlamalar bulunmaktadır 

Bundan dolayı olgunluk düzeyimiz 2’dir.  

B.3.5. Sosyal, Kültürel, Sportif Faaliyetler 

Fakültemiz bünyesinde 2 adet aktif faaliyet gösteren öğrenci topluluğu bulunmaktadır. 

Ayrıca üniversitemizde sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler gösteren ve öğrencilerimizin 

katılabileceği toplam 28 adet üniversite topluluğu bulunmaktadır. Bundan dolayı olgunluk 

düzeyimiz 2 numaradır. 

 https://eczacilik.afsu.edu.tr/bologna-bilgi-paketi/ 

https://eczacilik.afsu.edu.tr/2021/09/30/akademik-danisman-haftalik-gorusme-saatleri/
https://eczacilik.afsu.edu.tr/bologna-bilgi-paketi/
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B.4. Öğretim Kadrosu 

B.4.1. Atama, Yükseltme ve Görevlendirme Kriterleri 

Üniversitemizin atama ve yükseltme yönetmeliği bulunmaktadır. Öğretim 

elemanlarının bu kriterlere göre ilgili süreçte performans değerlendirmesi yapılmaktadır. 

Eğitim-öğretim müfredatımızdaki mesleki ve seçmeli dersler alanında uzmanlar tarafından 

verilmektedir. DıĢ paydaĢlar hem eğitimin kalitesi hem de öğrenci odaklı sisteme katkı 

sağlamaktadır. Ġlgili süreç ve kriterler akademik liyakat göz önüne alınarak yapılmaktadır. 

Bundan dolayı olgunluk düzeyimiz 3 numaradır.  

 https://personel.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/11/2019/02/AFSU-

%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M-%C3%9CYEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0NE-

Y%C3%9CKSELT%C4%B0LME-VE-ATANMA-Y%C3%96NERGES%C4%B0.pdf 

B.4.2. Öğretim Yetkinlikleri ve GeliĢimi 

Öğretim elemanlarının etkin iletiĢim ve aktif ders verme yetkinliklerinin artırılmasına 

yönelik eğiticilerin eğitimi kurslarına katılımları sağlanmıĢtır. Bu kapsamda tüm öğretim 

elemanlarımız Selçuk Üniversitesi tarafından düzenlenen Eğiticinin Eğitimi sertifika 

programını baĢarı ile tamamlamıĢtır. Bundan dolayı olgunluk düzeyimiz 3 numaradır. 

 

 

B.4.3. Eğitim Faaliyetlerine Yönelik TeĢvik ve Ödüllendirme  

      Fakültemiz bünyesinde ilgili bütçe planlaması dahilinde öğretim elemanlarının 

etkinlik, kongre, kurs ve çalıĢtay gibi bilimsel etkinliklere katılımlarına yönelik planlar 

bulunmaktadır. Bundan dolayı olgunluk düzeyimiz 2 numaradır. 
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C. ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME 

C.1. AraĢtırma Süreçlerinin Yönetimi ve AraĢtırma Kaynakları 

C.1.1. AraĢtırma Süreçlerinin Yönetimi 

2018 yılında kurulmuĢ olan üniversitemiz ve 2019-2020 yılında faaliyete geçen yeni 

bir eczacılık fakültesi olan birimimizin yapım aĢamasında olan ilaç AR-GE merkezinin 

kurulumuyla birlikte araĢtırma hedefleri önümüzdeki yıllarda geliĢtirilecektir. Ayrıca, hem 

birim bütçesinden hem de bilimsel araĢtırma proje birimi yurtiçi veya yurtdıĢı katılım 

desteklenmektedir. Fakültemiz bünyesinde de öğretim üyelerine teĢvik programları 

bulunmaktadır. Bundan dolayı olgunluk düzeyimiz 2 numaradır. 

 http://eczacilik.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/19/2022/02/2021-birim-faaliyet-

raporu.pdf) 

C.1.2. Ġç ve DıĢ Kaynaklar 

2019-2020 yılında faaliyete geçen ve yeni bir eczacılık fakültesi olan birimimizin 

araĢtırma ve geliĢtirme kaynakları bulunmaktadır. Üniversitemizde bilimsel araĢtırmaları 

desteklemek amacıyla BAP birimi ve yönergesi bulunmaktadır. 

(http://ebap.afsu.edu.tr/index.php?act=guest&act2=duyurular&id=8). Ayrıca üniversite içi 

kaynakların kullanımı ve dağılımı izlenmekte ve iyileĢtirilmektedir.  Ġç ve dıĢ kaynaklar 

tarafından desteklenen toplam 6 adet proje baĢarı ile tamamlanmıĢtır. Ayrıca üniversitemizde 

akademik teĢvik kapsamında en yüksek puana sahip üç öğretim elemanına ödül verilmektedir. 

Bundan dolayı olgunluk düzeyimiz 2 numaradır. 

 https://eczacilik.afsu.edu.tr/2021/11/16/ogretim-uyemiz-prof-dr-cengiz-sarikurkcu-bir-

kez-daha-dunyanin-en-etkili-bilim-insanlari-listesinde/ 

 https://eczacilik.afsu.edu.tr/birim-faaliyet-raporu/ 

C.1.3. Doktora Programları ve Doktora Sonrası Ġmkanlar 

 Fakültemiz bünyesinde doktora eğitim programı açılabilmesi için yeterli sayıda 

öğretim elemanı bulunmadığından dolayı doktora ve doktora sonrası programları 

bulunmamaktadır. Bundan dolayı olgunluk düzeyimiz 1 numaradır. 

C.2. AraĢtırma Yetkinliği, ĠĢ Birlikleri ve Destekler 

C.2.1. AraĢtırma Yetkinlikleri ve GeliĢimi  

 Fakültemiz 2019 yılında açılan bir fakülte olduğundan öğretim elemanlarının 

araĢtırma yetkinliği ve araĢtırma yetkinliğinin geliĢtirilmesine yönelik teĢvik edici 

uygulamaların planlanması devam etmektedir. Fakültemiz genelinde öğretim elemanlarının 

http://ebap.afsu.edu.tr/index.php?act=guest&act2=duyurular&id=8
https://eczacilik.afsu.edu.tr/2021/11/16/ogretim-uyemiz-prof-dr-cengiz-sarikurkcu-bir-kez-daha-dunyanin-en-etkili-bilim-insanlari-listesinde/
https://eczacilik.afsu.edu.tr/2021/11/16/ogretim-uyemiz-prof-dr-cengiz-sarikurkcu-bir-kez-daha-dunyanin-en-etkili-bilim-insanlari-listesinde/
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araĢtırma yetkinliğinin geliĢtirilmesine yönelik uygulamalar yürütülmektedir. Olgunluk 

düzeyi 3’tür.  

C.2.2. Ulusal ve Uluslararası Ortak Programlar ve Ortak AraĢtırma Birimleri 

Kurumda ulusal ve uluslararası düzeyde ortak programlar ve ortak araĢtırma birimleri 

ile araĢtırma ağlarına katılım ve iĢ birlikleri kurma gibi çoklu araĢtırma faaliyetlerine yönelik 

planlamalar ve mekanizmalar bulunmaktadır. Öğretim üyelerimiz yurtiçi ve yurtdıĢı 

üniversitelerdeki öğretim üyeleri ile birlikte çalıĢma ve proje gibi bilimsel faaliyetler 

yürütmektedir. Web sitemizde bu çalıĢmalara ait bilgiler bulunmaktadır. Bundan dolayı 

olgunluk düzeyimiz 2’dir.  

 https://eczacilik.afsu.edu.tr/akademik-personel/ 

C.3. AraĢtırma Performansı 

C.3.1. AraĢtırma Performansının Ġzlenmesi ve Değerlendirilmesi 

Fakültemizin araĢtırma performansının değerlendirilmesi ve sonuçlara dayalı 

iyileĢtirilmesine yönelik kriterler bulunmaktadır. Üniversitemizin öğretim elemanlarının 

yükseltilme ve atanma yönergesi kapsamında öğretim elemanlarının performansının 

izlenmesine ve değerlendirmesine yönelik ilke, kural ve göstergeler bulunmaktadır. Olgunluk 

düzeyimiz 3’tür. 

C.3.2.Öğretim Elemanı/AraĢtırmacı Performansının Değerlendirilmesi  

Fakültemizin öğretim elemanı performansının değerlendirilmesine yönelik kriterler 

bulunmaktadır. Kurumun genelinde öğretim elemanlarının araĢtırma geliĢtirme performansını 

izlemek ve değerlendirmek üzere oluĢturulan mekanizmalar kullanılmaktadır Olgunluk 

düzeyimiz 3 numaradır.  

 https://eczacilik.afsu.edu.tr/formlar/ 

D. TOPLUMSAL KATKI 

D.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi ve Toplumsal Katkı Kaynakları 

D.1.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi 

Fakültemizin toplumsal katkı süreçlerini yönetimi ve organizasyonel yapısına yönelik 

planlar bulunmaktadır. Bu kapsamda ilgili öğretim elemanlarımız periyodik olarak toplumsal 

katkı adı altında seminer, kurs ve çalıĢtay düzenlemektedir. Bundan dolayı olgunluk 

düzeyimiz 3 numaradır.  

 https://afsu.edu.tr/6-tibbi-ve-aromatik-bitkiler-calistayi-16-17-eylul-2021/ 

https://afsu.edu.tr/6-tibbi-ve-aromatik-bitkiler-calistayi-16-17-eylul-2021/
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 https://eczacilik.afsu.edu.tr/2021/05/26/afsu-eczacilik-kulubunun-etkinliginde-turk-

eczaciliginin-dunu-ve-bugunu/ 

 https://eczacilik.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/19/2021/01/NESE-

DEMIRTURK.pdf 

 https://eczacilik.afsu.edu.tr/2020/12/03/madde-bagimliligi-semineri-4-aralik-2020/ 

D.1.2. Kaynaklar 

Fakültemizin toplumsal katkı ve sosyal sorumluluk projelerinin oluĢturulmasına 

yönelik kaynak planlaması yapılmaktadır. Bundan dolayı olgunluk düzeyimiz 1 numaradır. 

D.2. Toplumsal Katkı Performansı 

D.2.1. Toplumsal Katkı Performansının Ġzlenmesi ve Değerlendirilmesi 

Fakültemiz 2019-2020 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçtiği için toplumsal katkı 

performans usul ve esas ilkelerinin belirlenmesi devam etmektedir. Fakültemiz bünyesinde 

yürütülen toplumsal katkı faaliyetlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla 

yönergeler hazırlanmaktadır. Bundan dolayı olgunluk düzeyimiz 2 numaradır. 

https://eczacilik.afsu.edu.tr/2021/05/26/afsu-eczacilik-kulubunun-etkinliginde-turk-eczaciliginin-dunu-ve-bugunu/
https://eczacilik.afsu.edu.tr/2021/05/26/afsu-eczacilik-kulubunun-etkinliginde-turk-eczaciliginin-dunu-ve-bugunu/
https://eczacilik.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/19/2021/01/NESE-DEMIRTURK.pdf
https://eczacilik.afsu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/19/2021/01/NESE-DEMIRTURK.pdf

