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SUNUŞ 

 

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde ilaç ve eczacılık alanında bir marka olma yolunda 

hızla ilerleyen Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık Fakültesi “16.03.2012” tarihinde 

kurulmuş olup ve 2018-2019 Eğitim - Öğretim yılında lisans öğrencisi alımına başlayarak 

ülkemizin sayılı Eczacılık Fakülteleri arasına girmiştir. 

Yeni kurulan bir fakülte olmasına rağmen Eczacılık Fakültemiz; 2019 yılında T.C. Ölçme, 

Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 

puanlarına göre Devlet Üniversiteleri bünyesinde bulunan 29 adet Eczacılık Fakültesi 

içerisinde öğrenci yerleşme sırasına göre 19. sırada yer alarak olumlu bir atılım 

gerçekleştirmiştir. Fakültemiz bu başarısını ilerleyen yıllarda gerek YKS başarı sıralamasında 

gelen öğrencilerin başarıları ile gerekse eğitime, bilime ve topluma yaptığı pozitif katkılar ile 

kendisinden oldukça fazla söz ettirerek sürdürecek ve Süleyman Demirel Üniversite’sinin 

güçlü sağlık geleneğinin vazgeçilmez bir parçası olmaya devam edecektir. 

Fakültemizde hali hazırda; birinci, ikinci ve üçüncü sınıfta okuyan toplam 262 öğrenci 

mevcuttur. Öğrencilerin istek ve talepleri ile yakından ilgilenen fakülte yönetimimiz öğrenci 

odaklı bir fakülte olarak eğitim-öğretim faaliyetlerini hızla sürdürmektedir. Tecrübeli ve 

başarılı öğretim üyelerinin yanısıra ağırlıklı olarak genç ve dinamik öğretim üyesi ve öğretim 

elemanı kadrosuyla yoluna emin adımlarla devam eden fakültemizde; yenilikçi ve modern 

eğitim konuları işlenmekte ve güncel eczacılık yaklaşımlarına uygun şekilde modern ve 

yenilikçi eğitim-öğretim programları ile eğitim-öğretim sürdürülmektedir. 

İlerleyen yıllarda Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği 

(ECZAKDER) tarafından verilen “Türkiye Ulusal Eczacılık Lisans Eğitimi Programı Tam 

Akredite” akreditasyon belgesini almak ve Türkiye’de akredite olmuş Eczacılık Fakülteleri 

arasına girmek Fakültemizin en öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. 

Fakültemiz gerek Türkiye’deki diğer Eczacılık Fakülteleri ile, gerek Türk Eczacıları Birliği 

(TEB) ve Eczacı Odaları gibi meslek örgütleri ile işbirliğini kuvvetli şekilde sürdürmekte ve 

Türkiye’deki Eczacılık gelişmelerini her yönüyle takip etmektedir. 

Eğitim açısından vazgeçilmez olan güçlü akademik kadrosunu her geçen gün geliştirmeye 

devam eden fakültemizde mevcut alt yapımızda yer alan alanlarında uzman, 15 öğretim üyesi, 

2 öğretim görevlisi, 4 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Yeni alım süreçlerinde de aynı 

hassasiyet gösterilerek liyakat sahibi adayların fakültemize kazandırılması amaçlanmaktadır.   

Fakültemizin akademik kadrosunda yer alan öğretim üyelerimizin herbiri kendi alanlarında 

başarılı işlere imza atmış ve aynı zamanda sosyal yönleri de kuvvetli olan bilim insanlarıdır. 

İyi eğitimci olmalarının yanısıra her biri ayrıca iyi birer araştırmacı özelliklerine sahip 
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kişilerdir. Öğrencilerimiz ile birebir etkileşim halinde olan öğretim üyelerimiz; fakültede 

yaşanan her türlü olumlu ve olumsuz olayda kolayca etkileşim kurabilmektedir. Fakültemizin 

güçlü yönlerinden biri olarak söyleyebileceğimiz bu durum sayesinde; yaşanan aksaklıklar, 

hem fakülte yönetimi hem de akademik personelin vakit kaybetmeden önlemleri almasını ve 

çözüm odaklı yaklaşmasını sağlamaktadır. 

Eczacılık Fakültemiz, lisans öğrencilerimizi gelişen ve değişen dünyanın şartlarına uygun, 

araştıran, sorgulayan, çözüm üreten ve analitik düşünce alt yapısına sahip mesleki açıdan da 

oldukça donanımlı birer eczacı olarak yetiştirmek için gereken tüm fiziksel, eğitimsel ve 

sosyal imkanları seferber etmekte ve son derece özveri ile çalışmaktadır. Öğrencilerini 

dinleyen ve önemseyen bir Fakülte Yönetimi olarak bizler; fakültemizde yer alan dilek ve 

öneri kutularını öğrencilerimizin istek ve taleplerini dinlemek açısından önemsemekte ve 

sorunlara bu sayede de ivedilikle çözüm üretebilmekteyiz. 

2019 yılı sonunda Çin’in Vuhan kentinde ilk Corona Virus (COVID-19) vakasının tespit 

edilmesinin ardından tüm dünyada pandemi alarmının verilmiş olması ve ülkemizde salgının 

2020 yılı mart ayında görülmeye başlaması ile tüm dünyada beklenmedik bir süreç 

başlamıştır. Bu salgında en çok engellenen alanlardan biri olan eğitim alanında ise; 

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından 16 Mart 2020 tarihinde tüm üniversitelerin üç 

haftalık tatil edilmesinin ardından uzaktan eğitime geçilmiştir.  

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde de 

pandemic dönemi sürecinde eğitim-öğretim faaliyetlerimiz uzaktan eğitim adı verilen 

online/offline sistemler aracılığı ile başarılı şekilde yürütülmüştür. Eğitimlerimizde teorik 

derslerimiz canlı olarak ve kayıt altına alınarak düzenli şekilde yapılırken; eczcaılık 

eğitiminin vazgeçilmezi olan uygulamalı (laboratuvar) derslerimiz canlı olarak verilmesinin 

yanısıra deneylerin fakültede videoya çekilmesi ve öğrenciler ile bu videoların paylaşılması 

şeklinde yapılmıştır. Bu videoların çekiminde pek çok teknolojik altyapı kullanılmış ve 

öğrencilerin eksiksiz öğrenebilmesi açısından öğretim elemanları fazlasıyla çaba göstermiştir. 

Fakültemiz’de 2020 yılında uzaktan eğitim yapılmış olsa da; öğrencilerinin kişisel gelişime 

önem veren fakültemiz çeşitli sosyal medya platformları ile öğrencilerine ulaşmaya 

çalışmıştır. Bu amaçla; online toplantılarla motivasyon dinç tutulmuştur. 2019-2020 Eğitim – 

Öğretim yılı bahar döneminde “Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

Söyleşileri” adı altında 4 (dört) söyleşi gerçekleştirilirken; 2020-2021 Eğitim – Öğretim yılı 

güz döneminde ise “Sohbetin E Hali” adı altında alanında uzman konukların katılımı ile 8 

(sekiz) söyleşi/webinar etkinliği ile kendisinden övgüyle sözettirmeyi başarmıştır. Ayrıca 

2020-2021 Eğitim – Öğretim yılı güz döneminde fakülteye kayıt yaptıran fakat pandemi 

nedeniyle fakülteye ve Isparta’ya gelemeyen öğrenciler için “Eczacılık Fakültesi 

Öğrencileriyle Tanışıyor” adı altında 3 (üç) adet tanışma ve oryantasyon toplantısı yapılmıştır.  

Fakültemiz ayrıca Nevzat Ecza Deposu tarafından basılan bir kurumsal yayın aracı olan 

“FarmaNed” dergisinin 2020/Sonbahar-Kış sayısında Eczacılık Fakülteleri tanıtımı sayfasında 

yer alarak; eczacı meslektaşlara ulaşan bu dergi sayesinde tanıtımını yapmış ve tanınırlığını 

artırmıştır. 
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Akademik anlamda oldukça önemli olan bu çalışmalar sayesinde üniversitemizin ve 

fakültemizin tanıtılması sağlanmış, öğrencilerimizin ve katılımcılarımızın online da olsa 

bilgiye ve uzmanlara ulaşmaları sağlanmıştır.  

Önümüzdeki yıllarda da Eczacılık Fakültesi olarak; Isparta’ya ve Süleyman Demirel 

Üniversitesi’ne güç katmayı ve bu hızlı yükselişimizi sürdürmeyi planlamaktayız. Bu amaçla; 

gerek akademik personelimiz, gerek idari personelimiz, gerekse öğrencilerimizin katkıları ile 

fakültemiz büyümeye devam edecek ve yaptığımız işlerle adımızdan söz ettirmenin gayreti 

içerisinde olacağız. 

Saygılarımla, 

 

 

Prof. Dr. Mustafa YILDIZ 

Dekan 
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ECZACILIK YEMİNİ 

 

“Eczacılık mesleği üyeleri arasına katıldığım bu andan itibaren 

Hayatımı insanlık hizmetine adayacağıma 

İnsan hayatına mutlak surette saygı göstereceğime 

Bilimsel kanıta dayalı bilgilerimi insanlık yararına kullanacağıma 

Mesleğim dolayısıyla öğrendiğim sırları saklayacağıma 

Hocalarıma ve meslektaşlarıma saygı göstereceğime 

Din, milliyet, ırk, cinsiyet, kültür ve politik görüş farklarının 

vazifemle vicdanım arasına girmesine izin vermeyeceğime 

Sağlık çalışanları ile güven ilişkisi ve etik işbirliği içinde çalışacağıma 

Mesleğimin gelecekteki üyelerinin yetiştirilmesine katkıda bulunacağıma 

İnsanlığa daha iyi hizmet edebilmek için mesleki bilgilerimi sürekli 

güncelleyeceğime 

Mesleğimi dürüstlük ve şerefle yapacağıma 

Namusum ve vicdanım üzerine and içerim.” 
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I. GENEL BİLGİLER 

Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık Fakültesi “16.03.2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanarak (2012/2972 karar sayısı) 2809 sayılı” Bakanlar Kurulu kararı ile üç 

bölüme bağlı anabilim dalları ile Isparta’da Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde 

kurulmuştur.  

 

Fakültemizde; Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü, Eczacılık Teknolojisi Bölümü ve Temel 

Eczacılık Bilimleri Bölümü yer almaktadır. Bu bölümlere bağlı toplam 14 anabilim dalı ve 2 

bilim dalı bulunmaktadır.  

 

Fakültemiz 2018-2019 Eğitim – Öğretim yılında ilk defa öğrenci alarak lisans eğitimine 

başlamış olup, 2020 yılı sonu itibari ile birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda kayıtlı  toplam 262 

(ikiyüz altmış iki) öğrenci ile eğitim - öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.  

 

Fakültemizin eğitim dili Türkçe’dir. Eğitim süreci 5 (beş) yıldır. Fakültemizde hazırlık sınıfı 

bulunmamaktadır. 

 

Fakültemiz mezunları “Eczacılık” bölümü adı altında tek bir programdan mezun olacak ve 

“Eczacılık lisans diploması” alacaklardır.  

 

a. Misyon ve Vizyon 

Misyon: 

Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, yeni ilaç ve ilaç uygulama yöntemlerinin 

bulunması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi konularında bilgi aktarımı yoluyla ilaç 

endüstrisine destek olunması; güvenli ve etkin ilaç kullanımının optimize edilmesi; eczacılık 

hizmetlerinin geliştirilmesi yoluyla insane sağlığının iyileştirilmesi; tüm vatandaşlara temel 

eczacılık hizmetlerinin sağlanması misyonunu taşımaktadır. 

Vizyon: 

Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin vizyonu, eğitimde ve araştırmada 

mükemmelliği ve eczacılık mesleğinde liderliği hedeflediğini öğrencilere, eczacılık bilimleri 

ile uğraşanlara, ilaç sanayine, çalışanlara ve mezunlarına benimsetmektir. 

 

b. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

Yetki kısmı; Dekan, Dekan Yardımcıları ve Fakülte Sekreterliğinden oluşmaktadır. 

Dekan; 2547 Sayılı Kanun’un 16. ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği’nin 8/a 

maddesi gereğince verilen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür. 

Dekan fakültenin eğitim – öğretim faliyetlerinin gerçekçi bir şekilde yürütülerek 

geliştirilmesinde, bilimsel araştırma ve faaliyetlerinin düzenli bir şekilde 

gerçekleştirilmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılarak, takip ve control 

edilmesi ile sonuçların alınmasında Rektör’e karşı birinci derecede sorumlu kişidir. 
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Dekan Yardımcıları; Dekan’a görevi başında olmadığı zamanlarda vekalet etmek, ilgili kanun 

ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yürütmek dekan yardımcılarının görevleri 

arasındadır. 

Fakülte Sekreteri; Fakültenin üniversite içi ve dışı tüm idari işlerini yürütmekle yükümlüdür. 

 

c. Birime İlişkin Bilgiler 

1. Fiziksel Yapı 

Eczacılık Programı, Eczacılık Fakültesi’ne tahsis edilmiş ayrı bir bina olmadığından, İlahiyat 

Fakültesi binası içerisindeki toplam kapalı alanı 4430 m2 olan alanda eğitim – öğretimini 

sürdürmektedir.  

Fakültemiz 2020-2021 Eğitim – Öğretim yılına 262 (iki yüz altmış iki) öğrenci (1.Sınıf, 

2.Sınıf ve 3.Sınıf öğrenciler ile) sayısı ile öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.   

Fakülte binası içerisinde; derslikler, öğrenci laboratuvarları ve araştırma laboratuvarları 

bulunmaktadır. Ayrıca fakülte binası içerisinde yaklaşık 400 m2’lik bir alanda Dekanlık 

Birimi bulunmaktadır. 

Fakülte binası içerisinde 21 (yirmi bir) adet öğretim üyesi ofisi ve 5 (beş) adet idari personel 

ofisi de bulunmaktadır. 

Fakültemizin kullanımına açılan 85 m2 (64 kişilik) 1 adet, 75 m2 (56 kişilik) 1 adet sınıf olmak 

üzere toplam 2 adet derslik bulunmaktadır. 

Fakülte binası içerisinde 80 m2’lik 2 adet, 50 m2’lik 3 adet ve 75 m2’lik 1 adet olmak üzere 

toplam 6 adet öğrenci laboratuarı ve uygulama alanı bulunmaktadır. Bu laboratuarların ilk 

üçünde yaklaşık 50 öğrenci, diğerlerinde ise yaklaşık 30 öğrenci aynı anda beraber 

çalışabilecektir. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nün 

3 adet, Biyoloji Bölümü’nün 2 adet ve Tıp Fakültesi’nin 3 adet olmak üzere toplam 8 adet 

öğrenci laboratuvarından yararlanma imkanı da her zaman bulunmaktadır. 

 

2. Örgüt Yapısı 

Eczacılık Fakültesi’nde ğitim - öğretim, araştırma ve yönetsel faaliyetler; 2547 sayılı Yüksek 

Öğretim Kanunu (YÖK), 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu ve bu kanunlara dayanarak çıkarılmış Üniversitelerde Akademik Teşkilat 

Yönetmeliği, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve ilgili diğer 

yönetmelik hükümlerine gore yapılmaktadır. 

 



10  

 
 

Tablo 1. Fakültemizin Organizasyon Şeması 

 

Resmi Gazete (2012/2972 karar sayısı) 2809 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Fakültemiz; 

Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü ve Eczacılık 

Teknolojisi Bölümü olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır. Bu üç bölümde 14 ana bilimdalı 

ve 2 bilimdalı bulunmaktadır. 

 

3. Bilgi veTeknolojik Kaynaklar 

Fakültemizde öğretim elemanlarının gereksinim duydukları bilgi tarama hizmetleri için; 

Süleyman Demirel Üniversitesi Kütüphanesi’ndeki elektronik kaynaklar ve veri tabanlarına 

erişim mümkün olmaktadır.  

 

Tablo 2. Diğer Bilgi veTeknolojik Kaynaklar 

Cinsi Adet 

Faks 1 

Fotokopi makinası 1 
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Tarayıcı 2 

Tepegöz 5 

Yazıcı 10 

Mikroskop 35 

Çok Fonksiyonlu Yazıcı 3 

Bilgisayar (masaüstü) 10 

Bilgisayar (dizüstü) 3 

 

4. İnsan Kaynakları 

Dekan: Fakültemizde Prof. Dr. Mustafa YILDIZ dekanlık görevini yürütmektedir. 

DekanYardımcısı: Fakültemizde Dr. Öğr. Üyesi Yalçın ERZURUMLU ve Dr. Öğr. Üyesi Sıla 

GÜLBAĞ PINAR dekan yardımcılığı görevini yürütmektedirler. 

Fakülte Sekreterliği: Fakültemizde Havva OĞUZTÜRK fakülte sekreteri görevini 

yürütmektedir.  

Ayrıca Fakültemizde; Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu mevcuttur. 

 

Tablo 3. Akademik ve İdari Personel Sayısı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakültemizde akademik personel olarak;  

 Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü’nde 1 tane Profesör, 1 tane Doçent ve 6 tane Doktor 

Öğretim Üyesi, 

 Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü’nde 5 tane Doktor Öğretim Üyesi, 

 Eczacılık Teknolojisi Bölümü’nde 2 tane Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere Fakülte 

bünyesinde 15 tane Öğretim Üyesi bulunmaktadır. 

 Ayrıca; Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü ve Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü’nde 1’er 

tane olmak üzere toplamda 2 tane yabancı uyruklu Öğretim Görevlisi bulunurken; Eczacılık 

Teknolojisi Bölümü’nde 1 tane, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü’nde 2 tane Araştırma 

Görevlisi bulunmaktadır. (Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü’nde 1 tane ÖYP program ile 

görevlendirilmiş Araştırma Görevlisi olmak üzere 1 tane daha Araştırma Görevlisi 

bulunmaktadır.) 

 Fakültemizde 13/b kapsamında görevlendirme ile 2 adet Doktor Öğretim Üyesi 

bulunmaktadır. 

PERSONEL 2020 yılı 

Öğretim Üyesi 15 

Akademik Personel 

(13/b ile görevlendirme) 
2 

İdari Personel 7 

Öğretim Görevlisi 2 

Araştırma Görevlisi 4 
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 İdari personel olarak 1 tane Fakülte Sekreteri, 2 tane Bilgisayar İşletmeni, 2 tane Memur, 2 

tane Sürekli İşçi olmak üzere toplam 7 kişi görev yapmaktadır. 

 

5. Sunulan Hizmetler 

Fakültemizde lisans düzeyinde; 

 1.sınıfta 89 öğrenci (14 tanesi yabancı uyruklu), 

 2.sınıfta 89 öğrenci,  

 3.sınıfta 84 öğrenci olmak üzere toplamda 262 öğrenci eğitim –öğretim görmektedir. 

 

Fakültemiz bünyesinde lisansüstü düzeyde Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne kayıtlı; 

 İlaç Araştırma ve Geliştirme (Disiplinler arası) Tezli Yüksek Lisans program da 

bulunmaktadır. Doktora programımız henüz mevcut değildir.  

 

Fakültemizde aşağıdaki komisyonlar yer almaktadır: 

 Stratejik Planlama Komisyonu 

 Eğitim Komisyonu 

 Staj Komisyonu 

 Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Komisyonu 

 Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu 

 Tehlikeli Atık Komisyonu 

 Burs Komisyonu 

 Web Komisyonu 

 Yatay Geçiş Komisyonu 

 Muafiyet ve İntibak Komisyonu 

 Uzaktan Eğitim Takip ve Değerlendirme Komisyonu 

 Kalite veAkreditasyon Komisyonu 

 Oryantasyon Komisyonu 

 Ar-Ge Komisyonu 

 Sayım ve Düşüm Komisyonu 

 Muayene ve Kabul Komisyonu 

 Akademik Teşvik ve Değerlendirme Komisyonu 

 

Üniversitemizde Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi bulunmakta olup; sağlık 

hizmetlerinden yararlanılmaktadır. 

 

Üniversitemiz bünyesinde teknokent bulunmaktadır. 

 

İdari hizmetler; idari personel tarafından yürütülmekte olup, Fakülte Sekreterliği bu 

hizmetlerin yürütülmesinde ve planlanmasında dekana karşı sorumluluk taşımaktadır. 

 

6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 

Fakülte Dekanı başkanlığında Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu yönetim ve iç 

https://eczacilik.sdu.edu.tr/tr/kurullar-ve-komisyonlar/stratejik-planlama-komisyonu-10607s.html
https://eczacilik.sdu.edu.tr/tr/kurullar-ve-komisyonlar/egitim-komisyonu-10606s.html
https://eczacilik.sdu.edu.tr/tr/kurullar-ve-komisyonlar/staj-komisyonu-10605s.html
https://eczacilik.sdu.edu.tr/tr/kurullar-ve-komisyonlar/bilimsel-ars-ve-gelistirme-komisyonu-10604s.html
https://eczacilik.sdu.edu.tr/tr/kurullar-ve-komisyonlar/sosyal-ve-kulturel-etkinlikler-komisyonu-10603s.html
https://eczacilik.sdu.edu.tr/tr/kurullar-ve-komisyonlar/tehlikeli-atik-komisyonu-10602s.html
https://eczacilik.sdu.edu.tr/tr/kurullar-ve-komisyonlar/burs-komisyonu-10601s.html
https://eczacilik.sdu.edu.tr/tr/kurullar-ve-komisyonlar/web-komisyonu-10600s.html
https://eczacilik.sdu.edu.tr/tr/kurullar-ve-komisyonlar/muafiyet-ve-intibak-komisyonu-10599s.html
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kontrol sistemini oluşturmaktadır. Fakülte Dekanı’nın 2 adet DekanYardımcısı 

bulunmaktadır. Dekan Yardımcılarının altında idari işlerin yürütülmesinden sorumlu olan 

Fakülte Sekreteri bulunur. 

 

Bölümlerin yönetiminin gerçekleştirilmesi amacıyla bölüm başkanları yer almaktadır. Bölüm 

Başkanlarının yönetiminde ise; Akademik Bölüm Kurulları ve Anabilim Dalı Kurulları iç 

kontrol sisteminde yer almaktadır.  Bölüm ve Anabilim Dalı Akademik Genel Kurulları, 

Bölümlerin ve Anabilim Dallarının işleyiş ve planlanmasını yürütmektedir.  

 

d. Diğer Hususlar 

Yönetmeliklerde belirtilen hususlar çerçevesinde Harcama Yetkilisi Prof. Dr. Mustafa 

YILDIZ (Dekan) ve Gerçekleştirme Görevlisi Havva OĞUZTÜRK (Fakülte Sekreteri) 

tarafından fakültemiz ödeneklerinin kullanımı gerçekleştirilmektedir. 
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II. AMAÇ ve HEDEFLER 

a. Birimin Amaç ve Hedefleri 

Fakültemizin stratejik amaçları, eğitim ve öğretimin uygulanması ile elde edilecek sonuçları 

kapsar. Bu bağlamda, misyon, vizyon ve temel değerlerlerimizle uyumlu, iddialı ama gerçekçi 

stratejik amaçlarımız aşağıdadır: 

 Stratejik Amaç 1: Fiziksel Alt Yapı ve Akademik Eksikliklerinin Giderilmesi 

 Stratejik Amaç 2: Eğitim ve Öğretimde Kalitenin Oluşturulması 

 Stratejik Amaç 3: Araştırma Kalitesi ve Verimliliğin Arttırılması 

 Stratejik Amaç 4: Akademik ve İdari Personel Nitelik, Nicelik ve Motivasyonunun 

Arttırılması  
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Tablo 4. Stratejik Amaçlar ve Hedefler Tablosu 

Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler 

Stratejik Amaç 1: 

Fiziksel ve akademik alt 

yapı eksikliklerinin 

giderilmesi 

Hedef 1: Çağın gereklerine uygun evrensel düzeyde eğitim - öğretim, bilimsel 

araştırmalar, ürün/hizmet verebilecek kalitede gerekli alt yapı ve donanımlara 

sahip fakülte binasının tamamlanması. 

Hedef 2: Araştırma laboratuvarlarının geliştirilmesi ve çağın gereksinimlerini 

karşılayacak gerekli özelliklere sahip bilgisayar laboratuvarının kurulması. 

Hedef 3: Öğrenci ve araştırma laboratuvarları için teknolojik alt yapı ve sarf 

malzeme eksiklerinin belirlenerek temin edilmesi. 

Hedef 4: Araştırma görevlisi bulunmayan ana bilimdallarına araştırma 

görevlisinin temin edilerek, sayılarının arttırılması. 

Hedef 5: Programların yürütülebilmesi için araştırma görevlisi dışında her bir 

laboratuvarda en az bir laboratuvar teknisyeninin istihdam edilmesi. 

Stratejik Amaç 2: 

Eğitim ve öğretimde 

kalitenin geliştirilmesi 

Hedef 1: Eğitim – öğretim planının çağın gereklerine uygun şekilde 

güncelleştirilmesi. 

Hedef 2: Her ana bilimdalında ihtiyaç duyulan öğretim elemanı sayısının 

artırılması. 

Hedef 3: Eğitim – öğretim alanında köklü Eczacılık Fakülteleri ile işbirliği 

yapılması. 

Hedef 4: Öğrenci odaklı eğitim yapısının oluşturularak öğrencilere düşünme ve 

düşündüğünü ifade edebilme becerisini kazandırabilmek. 

Hedef 5: Fakültemizin tercih edilebilirliğinin ve ulusal/uluslararası 

tanınabilirliğinin sağlanması. 

Hedef 6: Ulusal ve Uluslararası Öğrenci-Öğretim Elemanı Değişim 

Programlarına katılımların aktif hale getirilerek, geliştirilmesi. 

Hedef 7: Fakültemizde yüksek lisans ve/veya doktora programlarının 

açılabilmesi için Yükseköğretim Kurulu mevzuatında belirtilen gerekli koşulların 

sağlanması. 

Hedef 8: Her yıl en az 1 adet olmak üzere kariyer günü etkinliklerinin 

düzenlenmesi. 

Hedef 9: Eczacılık sektöründe yer alan nitelikli uzmanlara ders bazında 

seminerler verdirilmesi. 

Hedef 10: Öğrenci topluluklarının oluşturulması. 

Hedef 11: Sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi. 

Stratejik Amaç 3: 

Araştırma kalitesi ve 

verimliliğin arttırılması 

Hedef 1: Ulusal ve uluslararası projeleri alma, yürütme ve tamamlama 

yeteneklerini geliştirme. 

Hedef 2: Akademik personelin yurt dışı kurumlarda araştırma ve eğitim 

faaliyetlerinin arttırılması. 

Hedef 3: Akademik kadronun yurt içi ve yurt dışındaki kongre, fuar veya 

sempozyumlara katılımını teşvik etmek. 

Hedef 4: Kamu kurumları ve özel sektör ile ortak yürütülecek araştırma projeleri 

üretmek. 

StratejikAmaç 4: 

Akademik ve idari 

personelin nitelik, nicelik ve 

motivasyonunun arttırılması 

Hedef 1: Akademik ve idari personelin çalışma alanlarında niteliklerin 

arttırılması, motivasyonunun yüksek tutulması ve ekip çalışmasına önem 

verilmesi. 

Hedef 2: Akademik ve idari personelin çalıştığı ortamın fiziksel şartlarının 

geliştirilmesi. 

Hedef 3: Akademik personelin araştırma olanaklarının gerek sarf ve kimyasal 

madde, gerekse alet ve cihazlar açısından geliştirilmesi. 

Hedef 4: Akademik ve idari personel arasında iletişimi güçlendiren sosyal, 

kültürel ve sportif etkinliklerin düzenlenmesi. 

 



16 

 

b. Temel Politikalar ve Öncelikler 

Eczacılık Fakültesi’nin temel öncelikleri aşağıda maddeler halinde verilmiştir: 

 Mekan olanaklarının arttırılarak, geliştirilmesi 

 Araştırma yapımını teşvik edecek imkanların oluşturulması 

 Akademik personel eksikliklerinin giderilmesi 

 Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde evrensel standartları dikkate almak 

 Katılımcı yönetim anlayışını uygulamak 

 Ulusal ve uluslararası kuruluş ve üniversiteler ile işbirliğini arttırmak 

 Akademik personelin teşvik edilerek uluslararası düzeyde ön plana çıkabilecek yayın 

yapmalarını teşvik etmek 

 Fakültenin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığını arttırabilmek 

 

c. Diğer Hususlar 

- 
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III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

a. Mali Bilgiler 

1. Bütçe Uygulama Sonuçları 

2020 yılı faaliyet döneminde gerçekleşen bütçe giderleri aşağıda Tablo 5’te sunulmuştur. 

 

Tablo 5. 2020 yılı Bütçe Uygulamaları 

Bütçe Kalemi Toplam Ödenek  (TL) 

Personel Giderleri (maaşlar, yolluklar, ek dersler) 1.702.998,94 

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri 453.381,59 

Mal ve Hizmet Alım Giderleri (satın almalar) 60.693,58 

 

2. DiğerHususlar 

- 

 

b. Performans Bilgileri 

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri 

2020 yılı faaliyet döneminde Eczacılık Fakültesi akademik personeli tarafından 

gerçekleştirilen faaliyet ve projelere ait bilgiler aşağıda Tablo 6’da; yayınlara ait bilgiler 

Tablo 7’de sunulmuştur.  

 

Tablo 6. 2020 Yılı Bilimsel Araştırma Sayısı 

PROJELER Yıl İçinde Tamamlanan / Biten Proje Toplam Ödenek (TL) 

DPT - - 

TÜBİTAK 3 - 

AB - - 

BAP 10 - 

Diğer - - 

TOPLAM  - 

 

Tablo 7. 2020 Yılı Yayın Türü ve Sayısı 

YAYIN TÜRÜ SAYISI 

Uluslararası Makale 47 

Ulusal Makale 9 

Uluslararası Bildiri 6 

Ulusal Bildiri 1 

Kitap/Kitap bölümü 11 

 

 



 

2. Diğer Hususlar 

2020 yılı performansları kapsamında, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim olanakları ile gerçekleştirilen söyleşi/webinarlara ait bilgiler aşağıda 

Tablo 8’de sunulmuştur. 

 

Tablo 8. 2020 Yılı Uzaktan Eğitim dönemi söyleşi ve webinarları 

Seminer 

No 

Düzenleyen Konuk Konuğa Ait Kurum 

Bilgileri 

Webinar İsmi Webinar Konusu Tarih Saat Yapılan Platform 

1 Dr. Öğr. 

Üyesi 

Tuncay 

AĞAR 

Prof. Dr. İrem 

ÇANKAYA 

Hacettepe Üniversitesi 

Eczacılık Fakültesi 

Farmasötik Botanik 

Anabilim Dalı 

Pandemi 

Sürecinde 

Fitoterapi 

Fitoterapi ve 

Fitoterapinin Eczacılık 

uygulamaları 

20.05.2020 21:30 İnstagram: 

sdueczacilikfakultesi 

2 Dr. Öğr. 

Üyesi Sıla 

GÜLBAĞ 

PINAR 

Ecz. Sevda 

Nur YÜKSEL 

Sağlık Bakanlığı 

Türkiye İlaç ve Tıbbi 

Cihaz Kurumu 

(TİTCK) 

Türkiye İlaç ve 

Tıbbi Cihaz 

Kurumu’nda 

Eczacı Olmak 

TİTCK’da eczacıların 

görev ve sorumlulukları 

27.05.2020 21:30 İnstagram: 

sdueczacilikfakultesi 

3 Dr. Öğr. 

Üyesi 

Tuğçe 

GÜRAĞAÇ 

DERELİ 

Ecz. Esra 

NEMLİ 

KURTBOLAT 

15.Bölge Isparta 

Eczacı Odası  

Her Yönüyle 

Serbest Eczacılık 

Serbest eczacılık ve 

eczacı odaları hakkında 

tecrübe ve öneriler 

04.06.2020 21:30 İnstagram: 

sdueczacilikfakultesi 

4 Dr. Öğr. 

Üyesi Sıla 

GÜLBAĞ 

PINAR 

Ecz. Selda 

PAMUK 

ŞENCAN 

Tekirdağ Kapaklı 

Devlet Hastanesi  

Kamu Hastanesi 

Eczacılığı ve 

Hastanede 

Pandemi Süreci 

Yönetimi 

Kamu hastanesinde 

eczacı olmak ve 

pandemi sürecinde 

hastanelerinin süreç 

yönetimi 

10.06.2020 21:30 İnstagram: 

sdueczacilikfakultesi 

5 Dr. Öğr. 

Üyesi 

Tuğçe 

GÜRAĞAÇ 

DERELİ 

Ecz. Erdal 

KART 

TEB Sağlık ve İletişim Sağlık ve iletişim 

hakkında 

13.11.2020 20:00 Zoom  

6 Dr. Öğr. 

Üyesi Sıla 

GÜLBAĞ 

PINAR 

Prof. Dr. 

Gülbin 

ÖZÇELİKAY 

Ankara Üniversitesi 

Eczacılık Fakültesi 

Eczacılık İşletmeciliği 

Anabilim Dalı 

Eczacılıkta Etik Eczacılık alanında etik 

ve ahlak kavramları, 

etik ilkeler ve etik karar 

verme süreci  

17.11.2020 20:00 İnstagram: 

sdueczacilikfakultesi 

7 Dr. Öğr. 

Üyesi Sıla 

Diyetisyen 

Canan KÖSE 

Fizyomed Sağlıklı 

Yaşam Merkezi 

Sağlıklı 

Beslenmeye Dair 

Sağlıklı beslenmeye 

dair ipuçları ve Covid-

24.11.2020 20:00 İnstagram: 

sdueczacilikfakultesi 



 

GÜLBAĞ 

PINAR 

İpuçları ve 

Covid-19 

Sürecinde 

Bağışıklık 

Güçlendirme 

19 sürecinde bağışıklık 

güçlendirme 

8 Dr. Öğr. 

Üyesi Sıla 

GÜLBAĞ 

PINAR 

Prof. Dr. 

Nevin 

ÇELEBİ 

Başkent Üniversitesi 

Eczacılık Fakültesi 

Farmasötik Teknoloji 

Anabilim Dalı 

İlaç Geliştirme ve 

Üretiminde 

Farmasötik 

Teknolojinin 

Önemi 

İlaç geliştirme ve 

üretiminde farmasötik 

teknolojinin önemi 

2.12.2020 20:00 İnstagram: 

sdueczacilikfakultesi 

9 Dr. Öğr. 

Üyesi Sıla 

GÜLBAĞ 

PINAR 

Ecz. Hukukçu 

İbrahim 

ANKARA 

Sağlık Bakanlığı 

Kamu Hastaneleri 

Genel Müdürlüğü 

Hukuk ve Mevzuat 

Daire Başkanlığı  

İlaç ve Eczacılık 

Hukuku 

İlaç ve eczacılık 

alanlarında eczacıların 

hukuki sorumluluk ve 

yetkileri 

9.12.2020 20:00 İnstagram: 

sdueczacilikfakultesi 

10 Dr. Öğr. 

Üyesi Sıla 

GÜLBAĞ 

PINAR 

Prof. Dr. Selen 

YEĞENOĞLU 

Hacettepe Üniversitesi 

Eczacılık Fakültesi 

Eczacılık İşletmeciliği 

Anabilim Dalı 

Farmakoekonomi Sağlık ekonomisinin bir 

alt dalı olan 

farmakoekonomide 

temel kavramlar, 

farmakoekonominin 

önemi 

14.12.2020 20:00 İnstagram: 

sdueczacilikfakultesi 

11 Dr. Öğr. 

Üyesi Ebru 

ÖNEM 

Ömer Buğra 

BAHADIR 

Novo Nordisk Ruhsat, 

Klinik, Kalite ve 

Medikal Kıdemli 

Direktörü 

Endüstride 

Kariyer Planlama 

İlaç endüstrisinde 

çalışma alanları ve 

kariyer planlama ile 

ilgili süreçler 

23.12.2020 20:00 İnstagram: 

sdueczacilikfakultesi 

12 Dr. Öğr. 

Üyesi Sıla 

GÜLBAĞ 

PINAR 

Eczacılık 

Fakültesi 

Akademik 

Personeli ve 

Öğrencileri 

Süleyman Demirel 

Üniversitesi Eczacılık 

Fakültesi 

Eczacılıkta Açık 

Mikrofon - Şimdi 

Sıra 

Öğrencilerimizde 

Eczacılık Fakültesi 

öğrencilerinin dönemi 

değerlendirmesi ve 

merak edilen soruların 

cevaplanması 

6.01.2021 20:00 İnstagram: 

sdueczacilikfakultesi 
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Ayrıca; 27 Temmuz 2020 tarihinde saat 15:00’te Eczacılık Fakültesi öğrencileri için 

“Majistralin Genç Hali – İlaç Yapma Sanatı” isimli bir eğitim Ecz. Gaye KARAATA 

tarafından Dr. Öğr. Üyesi Sıla GÜLBAĞ PINAR moderatörlüğünde verilmiştir.  

 

 

Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

 

2020 faaliyet yılına ait performans bilgileri açısından pandeminin etkileri düşünüldüğünde; 

akademik kadronun 2019 yılına ait performans ölçütleri ile bir karşılaştırma yapıldığında, 

bilimsel faaliyetlere katılımın ve öğretim üyesi başına düşen yayın sayısının arttığı gözlenmiş 

ve bu ciddi bir başarı olarak değerlendirilmiştir. 

 

Akademik kadrodaki personel sayısı giderek arttılmakta ve fakültenin bilimsel ve sosyal 

açıdan gelişimi için yapılan çalışmalar hızlanmaktadır. 

 

2020 yılı itibari ile fakültenin faaliyetlerinin artması ile fakülte komisyonlarının toplanması  

sıklaşmıştır. 2020 yılında; 05.10.2020 tarihinde 10:30’da “Eczacılık Fakültesi Eğitim 

Komisyonu” toplantısı tüm akademik personelin katılımı ile gerçekleştirilirken; 2020-2021 

eğitim-öğretim yılı açılışı öncesi “Eczacılık Fakültesi Akademik Kurulu” toplantısı 

09.10.2020 tarihinde saat 14:00’te online şekilde yapılmıştır. 

 

2020 yılı yaz döneminde fakülte staj komisyonu etkin şekilde çalışarak “SDÜ Eczacılık 

Fakültesi Lisans Staj Yönergesi”ni oluşturmuştur ve Üniversite senatosuna sunmuştur. Yakın 

zamanda yönergenin kabul edilmesi beklenmektedir. Ayrıca staj komisyonu tarafından 

öğrenciler için bir staj defter de tasarlanmış ve staj dönemi için kullanıma sunulması 

planlanmıştır.
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IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

a. Üstünlükler 

 Fakültemizin batı Akdeniz bölgesindeki tek Eczacılık Fakültesi olma niteliği taşıması 

 Fakültemizin araştırma yapmaya alt yapı sağlayacak zengin bir bitki florasına sahip bir 

bölgede kurulmuş olması 

 Üniversitemizin beslenme, barınma, ulaşım, sağlık, spor, sosyal yardımlaşma ve 

dayanışma bakımından gelişmiş olması 

 Fakültemizin mevcut akademik kadrosunun genç ve dinamik olması 

 Üniversitemizde yeterli alt yapıya sahip kütüphanemizin bulunması 

 Üniversitemizde teknokentin varlığı 

 Fakültemizin personellerinin kurum içi hoşgörü ve uzlaşma kültürüne sahip olması, ayrıca 

akademik ve idari personelin uyum içinde çalışması 

 

b. Zayıflıklar 

 Akademik, fiziki (derslik, araştırma laboratuvarı sayısı) ve teknik alt yapının (cihaz, 

ekipman ve kimyasal madde-malzeme alt yapısı) tamamlanmamış olması, ayrıca 

fakültemizin henüz kendisine ait bir binasının olmaması 

 Akademik personel sayısının yeterli düzeyde olmaması 

 Bilgisayar donanımının eksik olması 

 Fakültemiz ile ulusal ve uluslararası üniversiteler arasında ikili anlaşmaların istenilen 

düzeyde geliştirilememiş olması 

 Lisansüstü eğitim programlarının yeterli düzeyde faaliyete geçememiş olması 

 Ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel toplantı, sempozyum, panel ve benzeri 

çalışmalara katılımlar için mali desteğin olmaması 

 

c. Değerlendirme 

2018 - 2019 Eğitim – Öğretim Döneminde öğrenci alımına başlanmış olup, her geçen yıl 

öğrenci sayımızın artış gösterdiği göz önüne alınarak öncelikle fiziki alanların yetersizliğinin 

giderilmesi yani derslik ve laboratuvar sayılarının arttırılması, öğrencilerin yararlanabileceği 

çağın gereksinimlerine uygun nitelikler taşıyan bilgisayar laboratuvarının kurulması 

gerekmektedir.  

Araştırma laboratuvarlarının gerek teknik alt yapı ve gerekse kimyasal malzemeler tarafından 

eksikliklerinin giderilerek daha aktif hale getirilmesi sağlanmalıdır.   

Ayrıca alanında uzman akademik personelin sayısının artırılması gerekmektedir. 
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V. ÖNERİ VE TEDBİRLER 

Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin her şeyden önce her geçen yıl öğrenci 

sayısının arttığı göz önüne alınarak kendisine ait bir binasının olması gerekmektedir.  

Süleyman Demirel Üniversitesi’nin Eczacılık Fakültesi’nin bu faaliyet raporunda beliritlen 

gereksinimlerinin farkına varması, alanında uzman kişilerin de görüşlerini alarak bu konulara 

daha fazla eğilmesi gerekmektedir. Bu durum hem lisans düzeyinde hem de lisans üstü 

düzeyde bilimsel araştırmaların, eğitim ve öğretimin kalitesinin artırılması için oldukça 

önemli ve gereklidir.  
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EKLER 

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş 

kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 

çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık 

ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç 

kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, 

iç denetçi raporları ile sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim 

olmadığını beyan ederim.  

 

(Isparta, 04.02.2021) 

 

 

 

 

                                                                                      Prof. Dr. Mustafa YILDIZ 

          Dekan 
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