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SUNU$

Isparta Si.ileyman Demirel Universitesi'nde hrzla bir marka olma yolunda ilerleyen Fakiilterniz

16.03.2012 tarihinde kurulmug ve 2018-2010 egitim-O$retim yrhnda o[renci altmtna baqlayarak

tilkemizin sayrl Eczacrhk Faktilteleri arasrna girmigtir. Qok yeni kurulan bir fakiilte olmastna ralmen

2019 yrlnda YKS puanlarrna gore Devlet Universitesi biinyesinde bulunan 29 adet Eczacrltk Fakiiltesi

iqerisinden 19. Srrada yer alarak olumlu bir atrhm gergeklegtirmigtir. ilerleyen yrllarda gerek YKS baqan

srralamasrnda gerekse yaptr[r akademik gahqmalarda kendisinden oldukqa soz ettirecek bir faktilte olma

potansiyeli gostermektedir. Faktiltemizdc birinci ve ikinci stntfta okuyan 149 ofrencilerimizin istek ve

talcpleri il1; yakrndan ilgilenen fakiilte yonetimimiz ofrenci odakh bir fakiilte olarak efitim-ofiretim

faaliyetlerini htzla si.irdi.irmektedir. Tecrtibeli ogretim iiyelerinin yanr slra a[rrhkh olarak gcnq ve

dinamik olretim iiyesi kadrosuyla yoluna devam eden fakiiltemizde yenilikgi ve modern elitim konulart

iglenmekte ve ga[rn gerekliliklerine gore siirekli kendini giincelleyen akademik bir anlayrr; hiiktim

siirmektedir.

ilerleyen yrllarda akredite Eczacrhk Fakiilteleri arasrna girmek Faktiltemizin oncelikli hedefleri arasrnda

yer almaktadrr. Gerek diler Eczacrhk Faktilteleri ile gerek meslek orgi.itleri ile olan i;birli[ini cinemseyen

Fakiiltemiz her yontiyle geliqmeleri takip etmektedir.

Akadernik kadrosunu geligtirmeye h:r,la devam eden fakiiltemizde mevcut alt yaprmtzda yer alan

alanlannda uzman l0 ofretim iiyesi yer almaktadrr. Yeni ahm siireglerinde de aynr hassasiyet

gosterilerek liyakat sahibi adaylarrn fakiiltemize kazandnlmast amaglanmaktadtr. F'aktiltemizin

akademik kadrosunda yer alan o[retim i.iyeleri kendi alanlartnda baganh iqlere imza atmtg ve aynt

zamanda sosyal yonleri de kuvvetli olan bilim insanr, efiitimci ve aragtrrmacr niteliginde ki;ilerden

oluqmaktadrr. Oprencilerle birebir etkilegim halinde olan ogretim iiyelerimiz fakiiltede aksayan qeyler

oldufunda vakit kaybetmeden <inlemlerini alan ve goziim odakh yaklagan bireylerden olugmaktadrr.

Faktiltemiz, iifrencilerimizi gelecefiin ara$tlran, sorgulayan, goziim iireten ve analitik diiqiince alt

yaprslna haiz eczactlan olarak yetiqtirmek adrna gereken ti.im imkanlan seferber etrnektedir.

Fakiiltemizde yer alan dilek ve oneri kutulanna atrlan her istek hassasiyetle incelenmekte ve ivedilikle

goziimler iiretilmektedi r.

Fakiiltemiz 2019 ythnda yapmr$ oldugu etkinliklerle de kendisinden civgi.iyle soz ettirmeyi bagarmrgtrr.

Mart ayr igerisinde fakiiltemiz organizatorliiltnde gerqeklegtirilen Uygulamah Mikroskopi Qahqtayr ile





sa[1k bilimleri alanmda araqtrma yapan birgok araqtrncr uygulamalt olarak gahgtaya katrlma imkant

bulmuqlardrr. Akademik anlamda oldukga onemli olan bu gahgtayrn yanr sra tilrencilerimizin gelecekte

icra edeceSi mesleklerinin rinemini en baqrndan kavramalanlm amag edinen Beyaz Onliik Giyme t<!reni,

protokolde i.iniversite iist y<inetimi, Valilik ve meslek orgiitlerinden gelen deferli katrhmcrlar eqliEinde

gergekleqtirilmigtir. Ogenciler daha yolun bagrnda mesleklerinin dnemini kawamaya baqlamtq ve

gelecekte insanhfa katacaklan hizmetlerin bilinciyle beyaz rinliiklerini giymiglerdir.

Oniimtiedeki yrllarda da faktiltemiz gerek akademik personel, gerek tiSencilerimiz, gerekse idari

personelimizin katkrlarr ile hrzla btiyi.imeye devam edecek ve yapfilrmrz iqlerle adtmrzdan s<jz ettirmenin

gayreti iqerisinde olacaPrz.

Saygrlanmla,

Prof. Dr. Mustafa Yrldu

Dekan





I. GENEL BiLGILER

Siileyman Demirel Universitesi Eczacrhk Faki.iltesi 16.03.2012 tarih ve 28261 sayrh Resmi Gazetede

yayrnlanarak (201212972 karar sayrsr) 2809 sayrh Bakanlar Kurulu karan ile i.iq b<iliirne bafilr anabilim

dallarr ile Isparta'da kurulmugtur. Fakiilternizde; Eczacrhk Meslek Bilimleri Boliimii, Eczacthk

Teknolojisi Boltimti ve Temel Eczacrhk Bilimleri Boliimleri yer almaktadrr. Bu boliimlere bafh toplam

l4 anabilim dah ve 2 bilim dah bulunmaktadrr. Fakiiltemiz 2018-2019 Egitim-Ogretim yrhnda ofrenci

alrmma baqlamrq olup, toplamda 149 cifrenci ile faaliyetlerine devam etmektedir. Egitim dili Tiirkge

olarak siirdi.iriilmektedir.

A- Misyon ve Vizyon

Misyon:

Si.ileyman Demirel Universitesi F.czacrhk Fakiiltesi, yeni ilag ve ilag uygulama yontemlerininbulunmast,

geliqtirilmesi ve deferlendirilmesi konularmda bilgi aktanmr yoluyla ilag endiistrisine destek olunmast;

giivenli ve etkin ilag kullanrmrnrn optimize edilmesi; eczactltk hizmetlerinin geligtirilmesi yoluyla insan

safhfrnrn iyileqtirilmesi; ttim vatandaglara temel eczactltk hizmetlerinin saflanmasl misyonunu

taqrmaktadrr.

Vizyon:

Si.ileyman Demirel Universitesi Eczacrhk Fakiiltesi'nin vizyonu, elitimde ve ara$tlrmada miikemmelligi

ve eczacrhk mesle[inde liderligi hedefledifini ofrencilere, eczacthk bilimleri ile ulraqanlara, ilag

sanayine, gahEanlara ve mezunlanna benimsetrnektir.

B- Yetki, Giirev ve Sorumluluklar

Yetki krsmr; Dekan, Dekan Yardrmcrlan, Faki.ilte Sekreterlifinden oluEmaktadrr.

Dekan; 2547 Say:lrr Kanun'un 16. ve iiniversitelerde Akademik Teqkilat Yonetmelifi'nin 8/a maddesi

gere[ince verilen g<irev, yetki ve sorumluluklarr yerine getirmekle yiikiimlfidnr.

Dekan Yardrmcrlan; Dekana gdrevi baErnda olmadrlr zamanlarda vekalet etmek, ilgili kanun ve

ycinetmeliklerle verilen diler gorevleri yi.iriitmek dekan yardrmcrlanrun gorevleri arasmdadtr.

Fakiilte Sekreteri; Fakiiltenin i.iniversite igi ve drgr ti.im idari iqleri yiirtitmekle yiikiimltidtir.

Dekan fakiiltenin efitim-ogretim faaliyetlerinin gergekqi bir qekilde yiirtiti.ilerek geliqtirilmesinde,

bilimsel araqtrma ve faaliyetlerinin dtizenli bir Eekilde gergekleqtirilmesinde, btiti.in faaliyetlerin gozetim

ve denetiminin yaprlarak, takip ve kontrol edilmesi ile sonuqlann ahnmasrnda Rekt<ir'e karqr birinci

derecedc sorumlu kisidir.





C- Birime itigtiin Bilgiter

1-Fiziksel Yapt

Eczacirk programr, Eczacrhk Faktiltesi'ne tahsis edilmiq ve toplam kapah alam 4430 rn2 olan kendi

binasrnda ilahiyat Fakiiltesi ile aynr bina igerisinde efitim-rifretimine baglamrgtrr. Fakiiltemiz 2019'

2020q;1itim-Ofretim Donemine 149 <ilrenci ve 4 srntf mevcudiyeti ile devam etmektedir.

. Fakiilte binasr igerisinde derslikler, olrenci laboratuvarlart ve araqttrma laboratuvarlan

bulunmaktadtr.

. Ayrrca faktilte binasr igerisinde yaklaqrk 400 m2'lik bir alanda Dekanhk Birimi bulunmaktadrr.

. Faktilte binasr igerisinde 18 adet dfretim iiyesi ofisi ve 6 adet idari personel ofisi yer almaktadrr'

. Fakiltemizin kullarumma agrlan 85 m2 (64 kiqilik) 3 adet, 75 m2 (56 kiqilik) I adet stntf olmak

iizere toplam 4 adet derslik bulunmaktadrr.

. Fakiilte binasr iqerisinde 80 m2'lik 2 adet iilrenci laboratuvan ve 50 m2'lik 3 adet araqttrma

laboratuvarr olmak iizere toplam 5 adet ofrenci laboratuvan ve uygulama alant bulunmaktadrr. Bu

laboratuvarlarrn ilk ikisinde yaklaqrk 50 ofrenci, di[erlerinde ise yaklaqrk 30 ofrenci aynt anda beraber

gafuqabilecektir. Ayrrca ihtiyag duyulmasr halinde Fen-Edebiyat Fakiiltesi Kimya Boliimii'niln 3 adet,

Biyoloji Briltimti'niin 2 adet ve Trp Fakiiltesi'nin 3 adet olmak tzere toplam 8 adet ofrenci

laboratuvanndan yararlanma imkantmrz da bulunmaktadrr.

2-6rgiit Yaprsr

Eczacrlrk Faktiltesinde, efitim-ofretim, araqtrrma ve yonetsel faaliyetler, 2547 sayfi Yi.iksek O$retim

Kanunu, 2914 sayir Yiiksek Ogretim Personel Kanunu, 657 sayrh Devlet Memurlan Kanunu ve bu

kanunlara dayanarak qrkanlmrg Universitelerde Akademik Teqkilat Yonetmeligi, O[retim Uyeligine

Yiikseltilme ve Atanma Yonetmeligi ve ilgili diger yonetmelik hiikiimlerine g<ire yaprlmaktadrr.





..:::::::::!it:r..

r--ffi
i-

W

Tablo l. Fakiiltemizin Organizasyon $emast

2809 sayrh Bakanlar Kurulu karan ile Faki.iltemizde Temel Eczacirk Bilimleri Boli.imii,

Eczacrhk Meslek Bilimleri Biiliimii ve Eczacrhk Teknolojisi Bcjliimii olmak i.izere 3 bcjliimden

olugmaktadrr. Bu iig boliime bagh 14 anabilim dah ve 2 bilim dah yer almaktadrr.

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Fakiiltemizde olretim elemanlannrn gereksinim duyduklarr bilgi tarama hizmetleri iqin

Siileyman Demirel Universitesi Ki.iti.iphanesi'ndeki elektronik kaynaklar ve veri tabanlanna

erisim mi.imkiin olmaktadrr. Fakiiltemizde l0 adet masaiisti.i bilgisayar bulunmaktadrr.

W
W





Tablo 2. Di[er Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Clnsi Add

Faks I

Fotokopi makinasr 2

Taraytct 6

Tepegtiz J

Yaacr lg

Mikroskop 35

4- insan Kaynaklarl

Dekan: Fakiiltemizde Prof. Dr. Mustafa YILDIZ dekanhk gtirevini yapmaktadrr.

Dekan Yardtmctlarr: Fakiiltemizde Dr. Og1. Uyesi Yalgrn ERZURUMLU ve Dr. O[r.

Osman Tuncay nCen dekan yardrmcrhfr gorevindedir.

Fakiilte Sekreteri: Havva OGUZTURK

Faki.iltemizde Fakiilte Kurulu ve Faki.ilte Yonetim Kurulu mevcuttur.

Tablo 3. Akademik ve idari Personel Saytsr

Uyesi

Fakiiltemizde akademik personel olarak Temel Eczacilrk Bilimler Bcili.imtinde 4; Eczacirk

Meslek Bilimleri Briliimii'nde 4;Eczacirk Teknolojisi Boltmtinde I adet olmak iizere toplam 9

adet Doktor Olretim Uyesi bulunmaktadrr. Temel Eczacrhk Bilimleri ve Eczactltk Meslek

Bilimleri Boliimii'nde I'er adet olmak izere 2 adet yabancr uyruklu Ofretim Gorevlisi hizmet

verirken, Eczacrhk Teknolojisi B<ili.imii'nde I adet Aragtrrma Gorevlisi bulunmaktadtr. Aynca
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Eczacrlk Meslek Bilimleri ve Eczacrhk Teknolojisi Boliimlerinde 2 tane OYP programr ile

gorevlendirilmiq olan Aragtrrma G<irevlisi bulunmaktadrr. Fakiiltemizdeki e$itim-ogretim

faaliyetlerinde destek vermek izere l3lb-4 kapsamrnda gorevlendirilen 1 adet Dogent ve 2 adet

Or. O!r. Uyesi unvanlna sahip olretim iiyesi yer almaktadrr.

idari personel olarak 1 adet Fakiilte Sekreteri, 2 adetBilgisayar igletmeni, 1 adet Memur , I adet

Tekniker ve 2 adet siirekli iggi olmak 0zere toplamT adet personel hizmet vermektedir-

5- Sunulan Hizmetler

Fakiiltemizde lisans diizeyinde l. smrfta 73,2. srntfta 75 ve I adet yabanct uyruklu <ifirenci

olmak tizere toplam 149 ofrenci efitim-ofretime devam etmektedir.

Aynca biinyemizde ilag Araqtrrma ve Geligtirme (Disiplinler arast-Tezli) Ytiksek Lisans

programr faaliyete geqmiq olup 2019-2020 efitim-tifretim yrh Bahar dtinemi igin lisansiistii

olrenci ahmma yonelik hazrrhklar devam etmektedir. $u an igin faktiltemizde yer alan anabilim

dallarrna balh olarak herhangi bir lisansiistii egitim programl bulunmamakla birlikte yeni efitim-

ofretim yrh igin hazrrhkhlan siirdiiri.ilmektedir.

Aynca fakiiltemizde iqleyige gegmig olan komisyonlar yer almaktadrr. Stiz konusu komisyonlara

iliqkin liste aqalrda sunulmuqtur.

. OErenci Mezuniyet Komisyonu

. Web Komisyonu

o Burs Komisyonu

o Tehlikeli Atrk Komisyonu

. Sosyal ve Ktiltiirel Etkinlikler Komisyonu

. EEitim Komisyonu

r Stratejik Planlama Komisyonu

o Satrnalma Komisyonu

. DeEer Tespit Komisyonu

. Muayene ve Kabul Komisyonu

. Saytm ve Diigtim Komisyonu

o Muafiyet ve intibak Komisyonu
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6- Yiinetim ve ig Kontrol Sistemi

Fakiiltemizin yonetim ve ig kontrol sistemi mevcut yaptlanmamrzda Dekan baqkanhgrnda

siirdiiriilen Faktilte Kurulu ve Fakiilte Yonetim Kurullan eqlilinde siirdiiriilmektedir.

Dekan tarafindan giirevlendirilen iki Dekan Yardrmcrsr bulunmaktadrr. idari iglerin

yiiriiti.ilmesinden sorumlu olan Fakiilte Sekreteri bulunur. Boltim baqkanlan, boliimiin her

diizeydeki e[itim-ofiretim ve araqtrrmalanndan ve b<iliimle ilgili her tiirli.i faaliyetin diizenli ve

verimli olarak yiiriitilmesinden, kaynaklann etkili bir bigimde kullanrlmaslnr saflamaktan

sorumludur. Boltim baqkanrnm baqkanhfrnda toplanan boli.im kurulu, boltim ile boliime balh

anabilim dallarrnrn efitim-tifretim uygulama ve araqtrma faaliyetlerinin programlannm, ara9,

gereg ve fiziksel imkanlanndan en etkin bigimde yarurlanmak igin gerekli planlann ve igbirlifii

esaslarrrun hazrrlanmasr hususunda goriig bildirir. B<iliim kurulunun bu konulardahaztlayacapr

tineriler, boliim baqkanrnrn onayrndan sonra uygulantr. Aynca boltimler altrnda yer alan anabilim

dallarrnrn iqleyiginden sorumlu olan anabilim dah baqkanhklan ve anabilim dah baqkanhklannrn

ig kontroliinden sorumlu olan anabilim dah kurullarr yer almaktadrr.

D- Difer Hususlar

Yonetmeliklerde belirtilen hususlar qergevesinde harcama yetkilisi Prof. Dr. Mustafa Yrldrz

(Dekan) ve gerqekleEtirme gorevlisi Havva Ofiuzttirk (Fakiilte Sekreteri) tarafindan fakriltemiz

trdeneklerinin kul lanrmr gerqekle gtirilmektedir.

II. AMAQ VE HEDEFLER

A-Birimin Amag ve Hedefleri

Faki.iltemizin stratejik amaqlarr, e[itim ve <ifretimin uygulanmast ile elde edilecek sonuqlart

kapsar. Bu ballamda, misyon, vrzyon ve temel delerlerimizle uyumlu, iddiah ama gerqekqi

stratejik amaqlanmtz aga$rdadrr:

Stratejik Amag 1: Fizikscl Alt Yapr ve Akadcmik Eksikliklerinin Giderilmesi

Stratejik Amag 2: Egitim ve Ogretimde Kalitenin Oluqturulmasr

Stratejik Amaq 3: Araqtrrma Kalitesi ve Verimlilifin Arttrnlmasr

Stratejik Amaq 4: Akademik ve idari Personel Nitelik, Nicelik ve Motivasyonunun
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Artttnlmast

Tablo 4. Stratejik Amaglar ve Hedefler Tablosu

Stratejik Amaqlar Stratejik Iledefler

Stratejik Amag-l

Fiziksel ve akademik alt YaPt

eksikliklerinin gideri hnesi

Hedef 1. Qa[rn gereklerine uygun evrensel diizeyde e[itim-

ofretim, bilimsel aragttrmalar, iiriin/hizmet verebilecek

kalitede gerekli alt yapr ve donarumlara sahip Fakiilte

binasrnrn tamamlanmast.

Hedef 2. Araqtrrma laboratuvarlannrn geligtirilmesi ve galtn

gereksinimlerini karqrlayacak gerekli ozelliklere sahip

bilgisayar laboratuvanntn kurul mast.

Hedef 3. Ogrenci ve aragttrma laboratuvarlan igin teknolojik

alt yapr ve sarf malzeme eksiklerinin belirlenerek, temin

edilmesi.

Hedef 4. Araqtuma gtirevlisi bulunmayan anabilim dallanna

araqtrrma gcirevl isinin temin edi I erek, sayt lanntn artttn lmasl.

Hedef 5. Programlann yiiriittilebilmesi igin araqttrma

gorevlisi drgrnda her bir laboratuvarda en az bir laboratuvar

teknisyeninin istihdam edilmesi.

Stratejik Amaq-2

Egitim ve iifretimde kalitenin

geligtirilmesi

Hedef 1. Epitim-ofiretim plarunrn ga[rn gereklerine uygun

geki lde giincel leEt i ri lrnesi.

Hedef 2. Her anabilim dahnda ihtiyaq duyulan tigretim

elemanr saylsrnm artmlmast

Hedef 3. Efitim-tigretim alarunda kttkli.i Eczactltk

Fakiilteleri ile iqbirli[i yaprlmasr.

Hedef 4. Ofrenci odakh egitim yaprsrnm oluqturularak

o[rencilere diiqiinme ve diiqiindiili.inii ifade edebilme

becerisini kazandrrabilmek.

Hedef 5. Faktiltemizin tercih edilebilirliginin ve

ulusal/uluslararasr tanrnabilirli[inin sa$anmast.

Hedef 6. Ulusal ve Uluslararasr Ofrenci-Olretim Elemant

Defiqim Programlanna katrltmlann aktif hale getirilerek,

geligtirilmesi

Hedef 7. Fakiiltemizde yiiksek lisans velveya doktora
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programlannrn agrlabilmesi igin Yiiksekofretim Kurulu

mevzuatmda belirtilen gerekli kogullarrn safilanmast.

Hedef 8. Her yrl en az 1 adet olmak iizere kariyer giinii

etkinliklerinin diizenl enmesi.

Hedef 9. Eczacrhk sektciriinde yer alan nitelikli luzmanlara

ders bazrnda seminerler verdirilmesi.

Hedef 10. Ogrenci topluluklanntn olugturulmast.

Hedef 11. Sosyal sorumluluk projelerinin geliqtirilmesi.

Stratejik Amaq-3

Aragtrrma kalitesi ve verimlili[in

arttrnlmasr

Hedef l. Illusal ve uluslararasr projeleri alma, yiiriitme ve

tamamlama yeteneklerini geliqtirme.

Hedef 2. Akademik personelin yurtdrqr kurumlarda

aragtrrma ve e[itim faaliyetlerinin arthnlmast.

Hedef 3. Akademik kadronun yurt igi ve yurt drgrndaki

kongre, fuar veya sempozyumlara kattltmtnt tegvik etmek.

Iledef 4. Kamu kurumlan ve ozel sektcir ile ortaklasa

yiiriittilecek ara$trrma proj eleri iiretmek .

Stratejik Amag- 4

Akademik ve idari personelin nitelik,

nicelik ve motivasyonunun

arttrnlmast

Hedef l. Akademik ve idari personelin gahgma alanlannda

niteliklerin arttrnlmasr, motivasyonunun yiiksek tutulmast ve

ekip gahgmasrna rinem verilmesi.

Hedef 2. Akadernik ve idari personelin galtgtr[r ortamtn

fi ziksel qartlarmrn geligtirilmesi.

Hedef 3. Akademik personelin ara$trrma olanaklarrntn gerek

sarf ve kimyasal madde, gerekse alet ve cthazlar agtstndan

geliqtirilmesi.

Hedef 4. Akademik ve idari personel arastnda iletiqimi

gi.iglendiren sosyal, kiiltiirel ve sportif etkinliklerin

dtizenlenmesi

B- Temel Politikalar ve Oncelikler

{. Egitim-olretim faaliyetlerinin siirdiiriildiilii fiziki olanaklarrn arttrnlarak geliqtirilmesi

* Aragtrrma yaplmml teqvik edecek imkanlann olugturulmasr

{. Akademik personel eksikliklerinin giderilmesi

* Egitim ve olretim faaliyetlerinde evrensel standartlan dikkate almak

* Katrhmcr y<inetim anlayrgmr uygulamak

{. Ulusal ve uluslararast kuruluq ve tiniversiteler ile igbirli[ini arttrmak 
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* Akademik personelin tegvik edilerek uluslararast di.izeyde cin plana grkabilecek yayrn

yapmalannr tegvik etmek

* Faki.iltenin ulusal ve uluslararasr di.izeyde tantntrltlrnr arttrrabilmek

C- Difer Hususlar

rrr- FAALiyBTLEnn ili$rin nirci vE DEGERLENDinunrnn

A- Mali Bilgiler

L- Biitge Uygulama Sonuglart

2019 yrh faaliyet doneminde gergeklegen btitge giderleri aqalrdaki Tablo 5'te sunulmuqtur.

Tablo 5.2019 yrh Biitge Uygulamalarr

Biitce Kalemi Tonlam Odenek (TL)
Personel Giderleri 1,,$85.079.43

Sosval Ciivenlik Kurumlanna Devlet Prim siderleri 227,686.9
Mal ve Hizmet Afim Giderleri 36,i66.79

2- Di[er Hususlar

B- Performans Bilgileri

1-Faaliyet ve Proje Bilgileri

Tablo 6.2019 Yrh Bilimsel Araqtrrma Sayrsr

2019 yrhna ait akademik personele ait performans bilgisi Tablo 6'da g<isterilmigtir.
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Tablo 7.2019 Yrh Yavrn Tiirii ve Savrsr

YAYIN TUR{J SAYISI

Uluslararasr Makale 20

Ulusal Makale

Uluslararasr Bildiri t6

Ulusal Bildiri 0

Kitap/Kitap biiltimti 0

Performans Sonuqlanmn Deferlendirilmesi

Akademik kadronun 2018 yrhna ait performans olgiitleri ile bir kargrlaEtrrma yaptrfrmrzda,

bilimsel faaliyetlere kattltmtn ve tilretim iiyesi baqrna di.iqen yayln saylslnm arttrlr gcizlenmiqtir.

Akademik kadrodaki personel sayrmlz giderek artmakta ve faktiltenin bilimsel ve sosyal agrlardan

geliqimi iqin yaprlan gahqmalar hrzlanmaktadrr.

2- Difer Hususlar

IV. KURUMSAL TANiTiVET ve KAPASiTENiN DEGERLENDiRiLMESi

A- Ustiinliikter

{' Fakiiltemizin batr Akdeniz bolgesindeki tek Eczacrhk Fakiiltesi olma niteli[i tagrmasr

* Faki.iltemizin ara$tlrma yapmaya alt yapr sa$ayacak zengin bir bitki florasrna sahip bir

bolgede kurulmuq olmasr

* Universitemizin beslenme, bannma, ulaqrm, salhk, spor, sosyal yardrmlaqma ve

dayanrqma bakrmrndan geligmiq olmasr

{. Fakiiltemizin mevcut akademik kadrosunun geng ve dinamik olmasr

{. Universitemizde yeterli alt yaprya sahip kiitiiphanemizin bulunmasr

* Universitemizde teknokentin varh[r

* Fakiiltemizin personellerinin kurum igi hoqgcirii ve uzlagma kiilttiriine sahip olmasr,

ayrrca akademik ve idari personelin uyum iginde gahgmasr
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B- Zayrflrklar

{' Akademik, fiziki (Derslik, Araqtrrma laboratuvan sayrsr) ve teknik altyaprnrn (clhaz,

ekipman ve kimyasal madde-malzeme alt yaprsr) tamamlanmamrq olmasl, aynca

fakiiltemizin heniiz rahatga hareket edebileceli kendisine ait bir binasrnrn olmamasr

.f. Akademik personel saylslnln yeterli di.izeyde olmamasr

{. Bilgisayar donanrmrnrn eksik olmasr

't' Fakiiltemiz ile ulusal ve uluslararasr tiniversiteler arasrnda ikili anlasmalann istenilen

di.izeyde geligtirilememig olmasr

{' Lisansiisti.i elitim programlanrun yeterli diizeyde faaliyete gegememiq olmasr

* Ulusal ve uluslararasr diizeydeki bilimsel toplantr, sempozyum, panel ve benzeri

qahgmalara katrhmlar igin mali destelin olmamasr

C- Deferlendirme

2018-2019 Egitim-Ofretim Doneminde olrenci ahmma baqlanmrg olup, her gegen yrl olrenci

sayrmrzm artrg gostereceli goz riniine ahnarak <jncelikle fizlki alanlann yetersizliginin

giderilmesi yani derslik ve laboratuvar sayrlanrun arttnlmasr, tilrencilerin yararlanabilece[i

galm gereksinimlerine uygun nitelikler taqryan yeterli sayrda bilgisayar laboratuvannrn

kurulmasr gerekmektedir. Araqtrrma laboratuvarlannrn gerek teknik alt yapr ve gerekse kimyasal

malzemeler tarafindan eksikliklerinin giderilerek aktif hale getirilmesi saflanmahdrr. Aynca

alanrnda \zman akademik personelin sayrsmm artmlmasr gerekmektedir.

V. ONERi VN TEDBiRLER

Eczac;Jrk Faki.iltesinin her qeyden <ince her gegen yrl olrenci saylslnln artaca[r goz oni.ine

alrnarak kendisine ait bir binasmrn olmasr gerekmektedir. Universitemizin Eczacrhk

Faktiltesinin gereksinimlerinin farktna varmasl, alanrnda \rzman kigilerin de goriiqlerini alarak

bu konuya daha fazla elilmesi gerekmektedir. Bu durum bilimsel araptrrmalann, elitim ve

ogretimin kalitesinin arttrnlmasr igin gereklidir.

EKLER
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IC KONTROL GUVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde:

Bu raporda yer aran bitgilerin giivenilir, tam ve dogru ordufruru beyan ederim.

Bu raporda agrklanan fbaliyetler igin idare biitgesinden harcama birimirnize tahsis edilmigkaylakla'n etkili' ekonomik ve verimli bir gekilde kullanrldr$ur, gcirev ve yetki ala*ngergevesinde ig kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iligkin iglemlerin yasal'k vediizenlili$i hususunda yeterli giivenceyi sagladrfrnr ve harcama birimimizde stireg kontroliiniin
etkin olarak uygulandrSrnr bildiririm

Bu giivence, harcama yetkilisi olarak
kontroller, iq denetgi raporlan ile Sayrgtay

dayanmaktadrr.

sahip oldugum bilgi ve deSerlendir"meler, iq
raporlan gibi bilgim d6hilindeki hususlam

herhangi bir husus hakkrnda
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatleri ne zarar veren

bilgim olmadr$rnr beyan ederirn. (Isparta, 30.01.2020)

Prof Dr. Musrafa ytldrz

Dekan
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