
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 
EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 

Amaç ve kapsam 
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı; Fakültenin eğitim-öğretimi ile kayıt, sınav ve 

değerlendirme esaslarını düzenlemektir. 
 
Dayanak 
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, 15/06/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 

Erciyes Üniversitesi Ön Lisan ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 
 

  Tanımlar 
  MADDE  3 – (1) Bu Yönergede geçen; 
  a) Dekanlık: Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığını, 
  b) Fakülte: Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesini, 
  c) Fakülte Kurulu: Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Kurulunu,  
  ç) Rektörlük: Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünü, 
  d) Senato: Erciyes Üniversitesi Senatosunu, 
  e) Üniversite: Erciyes Üniversitesini, 
  f) Yönetim Kurulu: Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yönetim Kurulunu 
  ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar 

 
Eğitim-öğretime başlama tarihi 
MADDE 4 – (1) Erciyes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 

4’teki esaslar uygulanır. 
                                                                                                                                                                                                                                                                            
Öğrenim süresi 
MADDE 5 — (1) Fakültenin öğrenim süresi on dönem (beş yıl)’dır. Bir eğitim-öğretim yılı en az iki 

dönemden oluşur. Bir dönem, dönem sonu sınavlarını da kapsamak üzere en az onyedi haftadır. Bu süre, 
Fakülte’nin teklifi ve Senatonun kararıyla artırılabilir.  

(2) Öğrenimini on yarıyılda tamamlayamayan öğrencilere sekiz döneme (dört yıla) kadar ek süre 
verilir. Belirtilen sürede mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen şartlara göre 
ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek şartı ile öğrenimlerine devam etmek 
için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan 
yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder. Üniversiteden  uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza 
süreleri azamî  öğrenim süresinden sayılmaz.Mezuniyet için bütün şartları yerine getiren öğrenciler, normal 
süreden önce mezun olabilirler. 

 
Üniversiteye kayıt 
MADDE 6 - Erciyes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 6’daki 

esaslar uygulanır. 
 

Kayıt yenileme 
MADDE 7 – (1) Erciyes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 

7’deki esaslar uygulanır. 
 
Eğitim-öğretim planları 
MADDE 8 – (1) Erciyes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 

8’deki esaslar uygulanır. 
 
Dersler 
MADDE 9 – (1) Erciyes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 

11’deki esaslar uygulanır. 
 
 
 
 



Akademik danışmanlık 
MADDE 10 — (1) Erciyes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 

12’deki esaslar uygulanır. 
Yabancı dil yeterlik ve muafiyet sınavları 
MADDE 11 — (1) Fakülteye kaydolan öğrencilerden yabancı dil dersinden muaf olmak isteyenler 

için ayrıca yabancı dil muafiyet sınavı açılır. 
Ders alma 
MADDE 12 – (1) Öğrenciler, kayıt yeniletme süresi içinde internet aracılığıyla alacakları dersleri 

belirlerler. Kayıt yenileme işlemi danışmanın onayından sonra kesinleşir. 
(2) Kayıt yenileme süresi içinde; birinci yıl öğrencileri açılan tüm dersleri, diğer öğrenciler ise 

öncelikle başarısız oldukları ve daha önce almaları gerekip de alamadıkları dersleri almak zorundadırlar. 
Öğrenciler, azamî ders yükü sınırı içinde kalmak şartıyla aldıkları dersleri, kayıt yenileme süresi içinde 
değiştirebilir, sildirebilir veya yeni ders alabilirler. 

(3) Eğitim-öğretim planından kaldırılan derslerden başarısız olan öğrenciler, bu derslerin yerine 
konulan dersleri alırlar, yerine konulan ders yoksa bu derslerden sorumlu tutulmazlar, ancak mezun 
olabilmeleri için gerekli toplam krediyi tamamlamak üzere başka ders alırlar. 

(4) Öğrenciler, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla Üniversitenin diğer birimlerinden veya diğer 
yükseköğretim kurumlarından da ders alabilirler. 

(5) Öğrenciler, sadece kaydoldukları derslere devam ederler ve bu derslerin sınavlarına girerler. 
Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir. 

(6) Herhangi bir yükseköğretim kurumunda okuduğu derslerden muaf tutulmak isteyen öğrenciler, 
kayıt yaptırdıkları yarıyılın ilk iki haftası içinde başvurmaları hâlinde, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla bu 
derslerden muaf tutulabilir. Öğrencinin muaf olduğu dersler dikkate alınarak hangi yarıyıla intibaklarının 
yapılacağına Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Fakülte muafiyet ve intibak usul ve esaslarını 
belirleyebilirler. 

(7) Bir öğrencinin her dönemde alabileceği haftalık azami ders saati 36’dır. Azami ders saatlerine; 
zorunlu ve seçmeli dersler ile ders niteliğinde olan yıl içi projeleri, bitirme ödevi, bitirme tezi, staj ve 
benzeri haftalık ders programında yer alan bütün dersler dahildir. 

(8) Birinci sınıf öğrencileri ile genel not ortalaması 2.00’ın altında olan öğrenciler üst dönemlerden 
ders alamazlar. Genel not ortalaması 2.00’ın üstünde olan ve alttan dersi olmayan öğrencilerle alttan dersi 
olduğu hâlde genel not ortalaması 2.50’nin üstünde olan öğrenciler en fazla iki üst dönemden olmak 
kaydıyla, her dönemde azamî ders yükünü dolduracak ölçüde ders alabilirler. Genel not ortalaması 1.00-1.99 
arasında olan öğrenciler, azamî ders yükünün en fazla %75’i kadar ders alabilirler. Genel not ortalaması 
1.00’ın altında olan öğrenciler ise, azamî ders yükünün en fazla %50’si kadar ders alabilirler.  

 (9) Gerektiğinde bölümün isteği, Fakülte Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Üniversite Yönetim 
Kurulu’nun onayı ile bazı dersler her iki dönemde de açılabilir. Bulunduğu dönemden farklı bir dönemde 
açılan dersler de açıldığı dönemin ders yüküne dahildir. 

(10) Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programları kapsamında yurtiçi ve yurtdışı üniversitelere 
gönderilen öğrencilere ilişkin esaslar ilgili bölümün görüşü üzerine yönetim kurulu kararı ile belirlenir.  

(11) Ders geçme ve ders almada yarıyıl barajları uygulanır. Birinci ve ikinci yarıyıl derslerinin 
tamamından başarılı olmayan öğrenci beşinci ve altıncı, üçüncü ve dördüncü yarıyıl derslerinin tamamından 
başarılı olmayan öğrenci yedinci ve sekizinci, beşinci ve altıncı yarıyıl derslerinin tamamından başarılı 
olmayan öğrenci dokuzuncu ve onuncu yarıyıllardan ders alamaz. 

(12) Öğrencilerin değişim programlarından aldığı derslerin, kredileri de gözönünde bulundurularak 
Fakülteden almak zorunda oldukları derslerden hangisinin karşılığı olarak sayılacağına Yönetim Kurulunca 
karar verilir. Ayrıca yurt dışında alınan ve başarılı olunan ders/dersler kredi karşılığı ile birlikte yurt 
dışındaki orijinal isim ve kodları ile transkriptlerde yer alır. 
           (13) Devam zorunluluğu olan derslerin ders programında çakışması halinde alt sınıftaki ders alınır, 
üst sınıftaki ders seçilemez. 

 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Derse Devam ve Yoklamalar, Sınavlar, Başarının Ölçülmesi, 

Değerlendirilmesi ve Geçişlere İlişkin Esaslar 
 
Derse devam ve yoklamalar 
MADDE 13 — (1) Erciyes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 

15’teki esaslar uygulanır. 
 
 
 
 



Sınavlar 
MADDE 14 — (1) Erciyes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 

16’daki esaslar uygulanır. 
Ayrıca, yarıyıl sonu sınavları sonunda dönem ortalaması 2.00’nin altında olan öğrenciler, DC ve DD 

notları dahil, başarısız oldukları derslerin bütünleme sınavlarına girmekle yükümlüdür. 
Bütünleme sınavlarına, yarıyıl sonu sınavına giremeyen, dersten başarısız olan veya not yükseltmek 

isteyen öğrenciler girebilir. Yarıyıl sonu sınavlarında geçerli olan başarı kuralları bütünleme sınavlarında da 
uygulanır. Bütünleme sınavına giren öğrencilerin bütünleme sınav notu yarıyıl sınav notu yerine geçer.  

 
Sınav düzeni ve sonuçların ilanı 
MADDE 15 — (1) Erciyes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 

17’deki esaslar uygulanır. 
 
Mazeretler ve izinli sayılma 
MADDE 16 — (1) Erciyes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 

18’deki esaslar uygulanır. 
 
Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi 
MADDE 17 — (1) Bütün sınavlarda değerlendirmeler 100 tam puan üzerinden yapılır. Bir dersin ara 

sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların 
puanı (0)  sıfırdır.  
 (2) Başarı notunun hesaplanması aşağıdaki şekildedir: 
 a) Ara sınav puan ortalaması; öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların toplamının yapılan ara 
sınav sayısına bölünmesi ile belirlenir. Bu suretle bulunacak buçuklu sayı tam sayıya yükseltilir. 
 b) Ham başarı puanı; yarıyıl sonu veya bütünleme sınav puanının % 60’ına, ara sınav puan 
ortalamasının % 40’ının eklenmesiyle hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur. Ham 
başarı puanının hesabında buçuklu sayılar tam sayıya tamamlanır.  
 c) Başarı notunun hesaplanmasında mutlak not sistemi uygulanır. Başarı notlarının ifade ettikleri 
başarı dereceleri ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir: 
 
 

Başarı Notu Katsayı Başarı Puanı Başarı Derecesi 
AA 4.00 90-100 Mükemmel 
BA 3.50 85-89 Pekiyi 
BB 3.00 75-84 İyi 
CB 2.50 65-74 Orta 
CC 2.00 60-64 Yeterli 
DC 1.50 55-59 Kalır 
DD 1.00 50-54 Kalır 
FD 0.50 40-49 Kalır 
FF 0.00 00-39 Kalır 

   
 ç) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavı notu 100 tam puan üzerinden 50’nin altında olan öğrenciler, 
ham başarı puanına bakılmadan başarısız sayılır.  
 d) Bir dersin devam şartını yerine getirmeyen öğrenciye (D) notu verilir ve not ortalaması hesabında 
(FF) notu gibi işlem görür.  
 

Sınav sonucuna itiraz 
MADDE 18 — (1) Erciyes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 

20’deki esaslar uygulanır. 
 
Genel not ortalamasının belirlenmesi 
MADDE 19 — (1) Erciyes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 

21’deki esaslar uygulanır. 
 
Başarılı ve üstün başarılı öğrenciler 
MADDE 20 — (1) Erciyes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 

22’deki esaslar uygulanır. 
 



Bitirme projesi, staj ve alan dersleri uygulama esasları 
  MADDE 21 —(1) Öğrenciler 2.,3.,4.sınıflarda yaz döneminde ve 5.sınıfta güz ve bahar 
dönemlerinde, toplam en az 132 (yüzotuziki) iş günü staj yapmakla yükümlüdürler.  
  (2) Öğrenciler dokuzuncu ve onuncu yarıyıllarda yürütülen bitirme projesini hazırlamakla 
yükümlüdürler.   
  (3) Staj, bitirme projesi ve alan derslerine ilişkin esaslar her yıl Fakülte Kurulu’nun aldığı karara göre 
düzenlenir. 
  

Kredi hesabı 
MADDE 22 — (1) Erciyes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 

24’teki esaslar uygulanır. 
 
Yatay geçişler 
MADDE 23 – (1)  Erciyes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 

25’teki esaslar uygulanır. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Öğrenci Katkı Payı, Öğrenim Ücreti, Kayıt Silme ve Sildirme 

 
Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti 
MADDE 24 – (1) Erciyes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 

28’deki esaslar uygulanır. 
 
Kayıt silme ve sildirme 
MADDE 25 –(1) Erciyes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 

29’daki esaslar uygulanır. 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Mezuniyet ve Diplomalar 

 
Mezuniyet derecesi 
MADDE 26— (1) Erciyes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 

30’daki esaslar uygulanır. 
 
Diplomalar 

   MADDE 27 – (1) On yarıyıllık (beş yıl) eğitim ve öğretim programlarını başarı ile tamamlayanlara 
eczacılık lisans diploması ve diploma eki verilir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diplomasını 
alırken iade etmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilir.  Diploma bir defa verilir. Kaybedilmesi halinde 
diploma ikinci nüsha olarak hazırlanır. Bu belge ve diplomalar Dekan ve Rektör tarafından imzalanır ve 
Sağlık Bakanlığınca onaylanır. 
 

ALTINCI BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Disiplin işleri 
MADDE 28 — (1) Erciyes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 

33’teki esaslar uygulanır. 
 
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 
MADDE 29 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile 

Senato ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır. 
 
Yürürlük 
MADDE 30 — (1) Bu yönerge, Erciyes Üniversitesi Senatosu’nca kabul tarihinden itibaren 

yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
MADDE 31 - (1) Bu yönerge hükümleri, Fakülte Dekanı tarafından yürütülür. 


