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ANADOLU	ÜNİVERSİTESİ	ECZACILIK	FAKÜLTESİ		

MODÜLER	EĞİTİM	PROGRAMI	UYGULAMA	ESASLARI		

	

BİRİNCİ	BÖLÜM	

Amaç	ve	Kapsam,	Dayanak	ve	Tanımlar	

Amaç	ve	kapsam	

MADDE	 1	 –	 (1)	 Bu	 düzenleme	 Anadolu	 Üniversitesi	 Eczacılık	 Fakültesinde	
yürütülen	“Modüler	Eğitim	Programı”nın	eğitim-öğretim	ve	sınav	uygulamalarına	ilişkin	
usul	ve	esasları	kapsar.	

Dayanak	

MADDE	 2	 –	 (1)	 Bu	 esaslar,	 4/11/1981	 tarihli	 ve	 2547	 sayılı	 Yükseköğretim	
Kanununun	 14.	 maddesi	 ve	 6/2/2019	 tarihli	 ve	 30678	 sayılı	 Resmî	 Gazete’de	
yayımlanarak	yürürlüğe	giren	“Anadolu	Üniversitesi	Önlisans	ve	Lisans	Eğitim-Öğretim	
ve	Sınav	Yönetmeliği”ne	dayanılarak	hazırlanmıştır.	

Tanımlar	

MADDE	3	‒	(1)	Bu	esaslarda	geçen;	

a)	Ders	Kurulu:	Eczacılık	mesleği	ile	ilgili	konuların	bir	düzen	içerisinde;	birbiriyle	
bağlantılı	olarak	teorik	ve	pratik	faaliyetler	şeklinde	ve	birden	fazla	anabilim	veya	bilim	
dalı	tarafından	verilmesini	amaçlayan	derslerin	bütününü,	

b)	Program	Kılavuzu:	Eğitimdeki	yapılanmayı,	Ders	Kurullarında	yer	alan	konuları	
ve	kazanımları,	kurullarda	ve	sınavlarda	uyulacak	esasları	açıklayan	dokümanı,		

c)	Evre:	Ders	kurullarının	kazanımları	dikkate	alınarak	hazırlanmış	farklı	içerik	ve	
büyüklüğe	sahip	olabilen	eğitim-öğretim	sürecini,	

ç)	Fakülte:	Anadolu	Üniversitesi	Eczacılık	Fakültesini,	

d)	 Genel	 Koordinatör:	 Eğitim-öğretim	 çalışmalarının	 (haftalık	 ders	 programının	
hazırlanması,	 sınavların	 organize	 edilmesi	 ve	 programın	 değerlendirilmesi)	
koordinasyonundan	sorumlu	Dekan	Yardımcısını,	

e)	 Koridor:	 Eczacılık	 meslekî	 yeterlilik	 ve	 program	 yeterliliklerinin	 ilişkisi	 baz	
alınarak	düzenlenen	Ders	Kurulları’nın	bütününü,	

f)	 Kurul	 Koordinatörü:	 Ders	 Kurulları’nın	 yürütülmesinden	 sorumlu	 öğretim	
üyesini,	

g)	 Meslekî	 Yeterlilik:	 Eczacılık	 Fakültelerinde	 uygulanmak	 üzere	 Eczacılık	
Dekanlar	 Konseyi	 tarafından	 hazırlanan	 ve	 Yükseköğretim	 Kurulu	 Yürütme	 Kurulu	
tarafından	 kabul	 edilen	 Ulusal	 Eczacılık	 Çekirdek	 Eğitim	 Programı	 kapsamındaki	
yeterlilik	esaslarını,	
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ğ)	Modül:	Bir	ders	kurulu	içerisindeki	küçük	bir	bütünü	oluşturabilecek	benzer	ve	
birbirini	tamamlayan	konulardan	oluşan	ve	sonunda	kapsadığı	dersler	ile	ilişkili	sınavları	
yapılan	alt	kurulu,	

h)	Program:	Modüler	Eğitim	Programını,	

ı)	Üniversite:	Anadolu	Üniversitesini,	

i)	 Yönetmelik:	 Anadolu	 Üniversitesi	 Ön	 Lisans	 ve	 Lisans	 Eğitim	 ve	 Öğretim	
Yönetmeliği’ni	

ifade	eder.	

	

İKİNCİ	BÖLÜM	

Eğitim-Öğretim	Esasları	

Eğitim-öğretimin	süresi	ve	içeriği	

MADDE	4	–	(1)	Programın	süresi	5	yıldır	ve	3	evreden	oluşmaktadır.	Birinci	evre,	
programın	ilk	2	yılını	kapsayan	ve	eczacılıkla	ilgili	temel	bilgi	ve	becerilerin	kazanıldığı	
evredir.	İkinci	evre	teorik	ve	pratik	mesleki	bilgi	ve	becerilerin	kazanıldığı	programın	3	
üncü	ve	4	üncü	yıllarını	kapsayan	evredir.	Üçüncü	evre	programın	5	inci	yılını	kapsayan	
ve	eczacılık	mesleki	yeterliliklerinin,	araştırma	ilkelerinin	ve	sosyal	tutum	ve	becerilerin	
pekiştirildiği	evredir.		

(2)	Evreler	süresince	Farmakoterapi	ve	Akılcı	İlaç	Kullanımı	Koridoru,	Farmasötik	
Hammadde	ve	Ürün	Koridoru	 ile	Yönetsel	 ve	Sosyal	Eczacılık	Koridoru	olmak	üzere	3	
farklı	 koridor	 mevcuttur.	 Aynı	 koridordan	 alınan	 dersler	 dikey,	 farklı	 koridorlardan	
alınan	dersler	ise	yatay	entegrasyonu	sağlar.	

(3)	 Eğitim-Öğretim	 faaliyetleri	 ile	 ilgili	 ayrıntılar,	 genel	 koordinatör	 tarafından	
hazırlanan	 ve	 Fakülte	 kurulu	 tarafından	 onaylanan	 “Program	Kılavuzu”	 içerisinde	 ilan	
edilir.	

	

Dersler,	staj	ve	bitirme	projesi	

MADDE	5	–	(1)	Program;	zorunlu	ve	seçmeli	dersler,	staj	ve	mezuniyet	projesinden	
oluşmaktadır.	

(2)	 Zorunlu	 dersler,	 “Ders	 kurulları”	 ve	 “Ortak”	 zorunlu	 dersler	 olup	 Fakülte	
Kurulu	tarafından	belirlenen	ve	öğrencinin	almak	zorunda	olduğu	derslerdir.		

(3)	 Seçmeli	 dersler	 ise	 öğrencinin	 belirli	 ders	 grupları	 içinden	 seçerek	 aldığı	
“Mesleki	 seçmeli	 dersler”,	 “Uzmanlık	 alan	 dersleri”	 ve	 “Genel	 seçmeli	 dersler”	 dir.	
Uzmanlık	alan	dersi,	öğrencinin	ilgi	duyduğu	serbest	eczane	eczacılığı,	hastane	eczacılığı	
ve	sanayi	eczacılığı	gibi	alanlar	ile	ilgili	olan	seçmeli	derstir.			

(4)	Staj,	Yükseköğretim	Kurulu	kararlarına	uygun	olarak	belirlenen	ve	“Anadolu	
Üniversitesi	Eczacılık	Fakültesi	Staj	Yönergesi”	nde	belirtilen	staj	merkezlerinde	6	aylık	
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zorunlu	 ve	 isteğe	 bağlı	 olarak	 yürütülen	 staj	 uygulamaları	 olup	 “Zorunlu	 ders”	
kapsamındadır.	

(5)	Mezuniyet	projesi,	Yükseköğretim	Kurulu	kararlarına	uygun	olarak	Eczacılık	
Fakültesi	 öğrencilerinin	 bir	 öğretim	 üyesi	 danışmanlığında	 hazırlamak	 ve	 bir	 rapor	
şeklinde	 sunmak	 zorunda	 olduğu	 bilimsel	 çalışmalar	 bütünü	 olup	 “zorunlu	 ders”	
kapsamındadır.	 Öğrencinin	 mezuniyet	 projesi	 dersini	 alabilmesi	 için	 program	
kapsamındaki	derslerin	%75’ini	başarı	ile	tamamlamış	olması	gerekmektedir.	Mezuniyet	
projesi	raporu,	“Anadolu	Üniversitesi	Eczacılık	Fakültesi	Mezuniyet	Projesi	Uygulama	ve	
Yazım	Klavuzu”	na	göre	oluşturulur.	

	

Devam	zorunluluğu	

MADDE	6	–	(1)	Teorik	ve	uygulamalı	derslere	devam	zorunluluğu	en	az	%70’tir.	
Aynı	ders	kurulu	içerisinde	yer	alan	derslerden	herhangi	birine	devam	koşulunu	yerine	
getirmeyen	öğrenci,	ders	kurulundan	devamsız	sayılır.		

(2)	 Bir	 ders	 kurulundan	 devam	 koşulunu	 yerine	 getirdiği	 hâlde	 başarısız	 olan	
öğrenci,	 ders	 kurulunu	 yeniden	 aldığında	 uygulamalı	 derslere	 devam	 etmek	 zorunda	
değildir.	Bu	durumdaki	öğrenci,	ilgili	uygulamalı	dersin	modül	ve	dönem	sonu	sınavlarına	
girer	ve	daha	önce	aldığı	uygulama	notu	aynen	geçerli	olur.	Uygulama	notunu	yükseltmek	
isteyen	öğrenci,	ilgili	uygulamalı	derse	devam	koşulunu	yeniden	sağlamalıdır.	

	

Sınavların	değerlendirilmesi	

MADDE	7	–	(1)	Ders	kurulu	kapsamındaki	dersler	için	modül	sınavları	ve	dönem	
sonu	sınavı	yapılır.	Seçmeli	dersler	için	ara	sınav	ve	dönem	sonu	sınavı	yapılır.	Bununla	
birlikte	 dersin	 özelliğine	 göre;	 yazılı,	 sözlü,	 ödev,	 uygulama,	 proje	 vb.	 ölçme-
değerlendirme	araçları	da	kullanılabilir.	

(2)	Sınav	tarihleri	dönem	başlarında	“Program	Kılavuzu”	içerisinde	ilan	edilir.		

(3)	Sınavlarda	“Ders	Programı	Kılavuzu”	içerisinde	ilan	edilen	modül	ve	öğrenim	
hedefleri	ile	ilişkili	sorular	yer	alır.	Modül	veya	öğrenim	hedefi	dışındaki	sorular,	tespiti	
hâlinde	Fakülte	Yönetim	Kurulu	tarafından	iptal	edilir.	

(4)	Ders	 kurulu	 kapsamındaki	 bir	 dersin	modül	 sınav	 sonucu,	 sınav	 tarihinden	
itibaren	10	gün	içerisinde	sorumlu	öğretim	üyesi	tarafından	ilan	edilir.	

(5)	Geçerli	bir	nedenle	modül	sınavına	veya	ara	sınava	giremeyen	ve	mazeretini	
belgeleyen	öğrenci	için	Fakülte	Yönetim	Kurulu	kararıyla	mazeret	sınavı	yapılır.		

(6)	Dönem	sonu	sınavına	girme	koşulunu	sağlamasına	rağmen	sınava	girmeyen	ya	
da	 girdiği	 sınav	 sonunda	 harf	 notu	 FF	 olan	 öğrenciye,	 bütünleme	 sınav	 hakkı	 verilir.	
Ayrıca,	 ders	 kurulunu	 DD,	 DC	 veya	 CD	 harf	 notu	 ile	 tamamlayan	 öğrenci,	 bütünleme	
sınavına	girebilir.	
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	(7)	Ders	Kurullarının	modül	ve	dönem	sonu	sınav	puanlarının	hesaplanmasında	
baraj	 sistemi	 uygulanır.	 	 Ders	 kurulu	 içindeki	 dersler	 için	 baraj	 değeri	 40’tır	 (DD	 alt	
değeri).	 “Ham	 Puanı”	 40’tan	 düşük	 olan	 dersler	 için	 kurul	 koordinatörü	 tarafından	
aşağıdaki	formül	kullanılarak	“Baraj	Fark	Değeri”	hesaplanır.	Bulunan	“Baraj	Fark	Değeri”	
tüm	 derslerin	 “Ham	 Puan”larından	 ayrı	 ayrı	 çıkartılarak	 her	 bir	 dersin	 “Sınav	 Notu”	
belirlenir	ve	öğrencilere	ilan	edilir.	

BF = 	
[40	x	KHS	] −	[	∑ i.		Dersin	HP × DHS	8

9:; ]
KDS	x	KHS 	

SN = 	𝐻𝑃 − 𝐵𝐹	

KHS:	Kurulun	Haftalık	Saati;	HP:	İlgili	Dersin	Ham	Puanı;	DHS:	İlgili	Dersin	Haftalık	Saati;	KDS:	Kuruldaki	
Ders	Sayısı;	SN:	Sınav	Notu	

(8)	 Başarı	 Notu,	 dönem	 içi	 notları	 ile	 dönem	 sonu	 sınav	 notunun	 katkılarıyla	
hesaplanır.	 Dönem	 içi	 notları;	modül	 sınavı,	 ara	 sınav,	 kısa	 sınav,	 sözlü	 sınav,	 ödev	 ve	
uygulamalı	çalışmalara	verilen	notlardan	oluşur.	Her	bir	ders	için	uygulanacak	sınavların	
şekli	ve	başarı	notuna	katkı	oranı	“Program	Kılavuzu”	içerisinde	ilan	edilir.		

(9)	 Program	 kapsamındaki	 ders	 kurullarından	 geçme	 notu	 50’dir.	 Başarı	 notu,	
Çizelge	1’deki	not	dönüşüm	aralıkları	kullanılarak	harf	notuna	dönüştürülür.		

Çizelge	1.	Not	Dönüşüm	Aralıkları		

Başarı	Notu	 Harf	Notu	
0-39,99	 FF/YZ	
40-42,99	 DD/YZ	
43-45,99	 DC/YZ	
46-49,99	 CD/YZ	
50-54,99	 CC/YT	
55-59,99	 CB/YT	
60-64,99	 BC/YT	
65-69,99	 BB/YT	
70-74,99	 BA/YT	
75-79,99	 AB/YT	
80-100	 AA/YT	

(10)	 Modül	 sınavları	 sonrasında	 80	 ve	 üzeri	 puan	 ortalamasına	 sahip	 olan	
öğrenciye	dönem	sonu	sınav	puanı	olarak	modül	sınavları	ortalama	puanı	verilir.	Öğrenci	
ilgili	ders	kurulunun	dönem	sonu	sınavına	girmesine	gerek	kalmaksızın	AA	harf	notu	ile	
değerlendirilir.		

	

ÜÇÜNCÜ	BÖLÜM	

Çeşitli	ve	Son	Hükümler	

	

Hüküm	bulunmayan	hâller		

MADDE	8‒	 (1)	 Bu	 Esaslarda	 hüküm	 bulunmayan	 hâllerde	 6/2/2019	 tarihli	 ve	
30678	sayılı	Resmî	Gazete’de	yayımlanan	“Anadolu	Üniversitesi	Önlisans	ve	Lisans	Eğitim	
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Öğretim	ve	Sınav	Yönetmeliği”	hükümleri	 ile	18/8/2012	 tarihli	 ve	28388	sayılı	Resmî	
Gazete’de	 yayımlanan	 “Yükseköğretim	 Kurumları	 Öğrenci	 Disiplin	 Yönetmeliği”	
hükümleri	uygulanır.	

Yürürlük		

MADDE	9–	(1)	Bu	Esaslar,	Anadolu	Üniversitesi	Senatosu	tarafından	kabul	edildiği	
tarihten	itibaren	yürürlüğe	girer.	

Yürütme		

MADDE		10–	(1)	Bu	Esasları	Anadolu	Üniversitesi	Rektörü	yürütür.	

	

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ 
Senato Karar Tarihi Senato Karar Sayısı 
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Senato Karar Tarihi Senato Karar Sayısı 
  
  

 

	


