
BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ 

ECZACILIK FAKÜLTESİ 

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV KILAVUZU 

 
 

Amaç 

MADDE 1- Bu Kılavuz, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin ders kurulu ve 

sınavları ile ilgili uygulanacak esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam ve Dayanak 

MADDE 2- Bu Kılavuz, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ders kurulu sisteminin 

düzenlenmesi, sınav ve değerlendirmelerin yapılması konularına ilişkin hükümleri kapsar. 

Bu Kılavuz, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim – Öğretim Yönetmeliği’ne 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 3- Bu Kılavuzda geçen; 

Ders Kurulu: Eczacılık eğitimi müfredatının belirli bir alana ait ders konularından oluşan, değişik 

adlarla çeşitli bölümlere ayrılmış kısmını, 

Fakülte: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni, 

Fakülte Kurulu: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Kurulu’nu, 

Fakülte Yönetim Kurulu: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yönetim Kurulu’nu 

Kurul Koordinatörü: Görevli olduğu kurulun işleyişinden ve organizasyonundan sorumlu öğretim 

elemanını, 

Senato: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Senatosu’nu, 

Üniversite: Bezmialem Vakıf Üniversitesi’ni, 

Summatif sınav (Karar verdirici sınav): Ders kurulu sonunda yapılan sınavları, 

Formatif (Gelişim izleme sınavı): Ders kurulu süreci içinde yapılan sınavları, 

ifade eder. 

EĞİTİM VE ÖĞRETİMLE İLGİLİ ESASLAR 

 
Eğitim ve Öğretimin Kapsamı 

MADDE 4- Fakültede eğitim-öğretim; ders kurulları kapsamında bulunan ve bulunmayan teorik 

dersler, laboratuvar/uygulama çalışmaları ile stajlar, bitirme projesi ve benzeri çalışmalardan oluşur. 



 

Dersler 

MADDE 5- (1) Dersler; ders kurulları kapsamında verilen zorunlu dersler, kurul kapsamında 

bulunmayan ortak zorunlu dersler, mesleki İngilizce dersleri, seçmeli ve alan yönlendirme dersleri 

olmak üzere sınıflandırılır. 

a) Ders Kurulları her öğrencinin almak zorunda olduğu ders konularından oluşur. 

b) Seçmeli dersler, öğrencinin Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenen dersler içinden seçerek 

alabileceği derslerdir. Seçmeli dersler, öğretim planında belirlenmiş olup hiçbir ders kurulu 

kapsamında yer almazlar. Seçmeli dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan derslerden 

(mesleki seçmeli derslerden) ve genel kültür ya da değişik ilgi alanlarındaki derslerden (sosyal 

seçmeli derslerden) de oluşabilir. Seçmeli derslerin hangi derslerden oluşacağına, eğitim öğretim 

yılları arasındaki dağılımına, öğrenci tarafından alınması gereken seçmeli ders sayısına, AKTS’ sine 

ve bu derslerin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısına Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. 

c) Ortak zorunlu dersler, mesleki İngilizce dersleri ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 

5 inci maddesinin (ı) bendinde belirtilen derslerden; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Türk Dili 

dersleridir. Ders kurullarından bağımsız olarak bu iki ders zorunlu, haftada en az iki ders saati olmak 

üzere ilk yılda alınır. 

d) Alan yönlendirme dersleri, kayıtlı olduğu programda mesleki veya akademik bir alanda 

uzmanlaşmaya imkân veren derslerdir. Öğrenci 5. sınıfta alan yönlendirme ders gruplarından birini 

seçerek, uygun alan yönlendirme derslerini alır. 

Her eğitim-öğretim yılının sonunda bir sonraki eğitim-öğretim döneminde açılacak olan seçmeli 

dersler ile alan yönlendirme dersleri, öğrenci kontenjanları ve AKTS’ leri Fakülte Yönetim Kurulu 

tarafından belirlenir. Ancak açılacak alan yönlendirme ders sayısı ikiden az olamaz ve kendi içinde 

bir bütünlük oluşturur. Farklı alanların bazı dersleri ortaklık gösterebilir. 

(2) Eğitimin ilk 4 senesi ders kurullarından, ortak zorunlu derslerden, mesleki İngilizce derslerinden, 

mesleki ve sosyal olarak sınıflandırılan seçmeli derslerden oluşur. Öğrenci bulunduğu sınıftan bir üst 

sınıfa geçerken alt sınıf veya sınıflardan başarısız olduğu ders kurul veya kurullarını ve ortak 

zorunlu, seçmeli dersleri alırken müfredatta bulunma sırası göz önüne alınmalıdır. Öğrenci 

bulunduğu sınıfa ait kurullar dışında alt sınıflardan kurul tekrarı yaptığında herhangi bir AKTS 

sınırlaması bulunmaz. Devamsızlıktan değil başarı durumundan kalan öğrenciler için derslere 

devam zorunluluğu aranmaz, ilgili ders kurulunun ve dersin tüm sınavlarına girmekle 

yükümlüdürler. Ancak, devamsızlıktan kalan öğrenciler için devam zorunluluğu bulunmaktadır ve 

bu öğrenciler üst sınıftan çakışan ders kurullarını ve dersleri alamazlar. Eğitimin 5. senesi ise alan 

yönlendirme dersleri, 



bitirme projesi ve stajlardan oluşur. Öğrencinin 5. sınıfa geçebilmesi için önceki 4 seneye ait 

herhangi bir ders kurulu veya dersin başarısız durumda olmaması gerekmektedir. Laboratuvar 

uygulamaları içeren bir kuruldan başarısız olan bir öğrenci, o kurulu tekrar ederken, eğer daha önce 

laboratuvar uygulaması ve laboratuvar sınavından başarılı olduysa laboratuvar uygulama ve 

sınavlarına katılmadan ilgili kurulu tekrar eder. 

 

Derse Devam Zorunluluğu 

MADDE 6- (1) Öğrenci bir ders kurulundaki derslerin teorik kısmının en az %70’ine, pratik 

derslerin (laboratuvar çalışmalarının) tümüne devam etmek zorundadır. 

(2) Laboratuvar çalışmaları (pratik dersleri) için devamsızlığın %20’yi geçmemesi koşuluyla 

öğrenci katılamadığı derslerini, sorumlu öğretim üyesinin belirlediği gün ve saatte telafi etmek 

zorundadır. %20’den fazla devamsızlığı olan ve %20’yi geçmeyen devamsızlığı olup belirtilen 

telafi çalışmalarına katılmamış öğrenci o ders kurulunun summatif sınavına alınmaz ve devamsızlık 

NA notu alır. 

(3) Teorik derslerin %20’sinden fazlasına mazeretsiz devam etmeyen öğrenci o ders kurulunun 

summatif sınavına alınmaz ve devamsızlık NA notu alır. 

 

SINAVLAR VE DEĞERLENDİRMELER 

Sınavlar 

MADDE 7- (1) Öğretim yılı boyunca yapılacak sınavlar şunlardır: 

a) Formatif sınavlar: Ders kurulları içinde yapılan sınavlardır. 

b) Mazeret sınavları: Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen mazeret sebebiyle formatif sınavına 

katılamayanlar için açılan sınavlardır. 

c) Laboratuvar sınavları: Laboratuvar uygulaması içeren her bir ders kurulu için o ders kurulun 

kapsamında laboratuvar derslerinden yapılan uygulamalı veya teorik sınavlardır. 

d) Summatif sınavları: Her bir ders kurulunun sonunda yapılan sınavdır. 

e) Bütünleme sınavları: Her bir ders kurulu için ilgili ders kurulunun summatif sınavından 

başarısız olan ya da summatif sınava giremeyen öğrenciler için yapılan sınavlardır. 

(2) Sınavlar, bu Kılavuza uygun olarak hazırlanacak programa göre yapılır. Öğrenciler, sınavlara 

girmek için öğrenci kimlik kartlarını beraberinde getirmek zorundadırlar. Hangi sebep ve 

mazeretle olursa olsun bu zorunluluklara uymayan öğrenciler o sınava alınmazlar. 

(3) Yazılı sınav kâğıtları beş (5) yıl süre ile saklanır. 

 

 

 

 

 



Formatif Sınavlar 

MADDE 8- (1) Beş haftadan kısa süren ders kurulları kapsamında formatif sınavlar yapılma 

mecburiyeti bulunmamaktadır. Beş haftadan daha uzun süren kurullar kapsamında 2-5 hafta da bir 

formatif sınav yapılır. Formatif sınavların hangi tarihlerde, nerede yapılacağı ve hangi şekilde 

yapılacağı, Kurul Koordinatörü tarafından belirlenerek kurul başlangıcında öğrencilere ilan edilir. 

(2) Formatif sınavlara, haklı ve geçerli bir nedenle katılamayanlar için; mazeretlerinin, Fakülte 

Yönetim Kurulunca kabul edilmesi kaydıyla, mazeret sınavları açılır. Mazeret sınavlarının hangi 

tarihlerde açılacağını, Fakülte Yönetim Kurulu belirler ve ilan eder. 

(3) Mazeretsiz olarak girilmeyen formatif sınav notu sıfır (0) sayılır. 

 
Summatif Sınavlar 

MADDE 9- (1) Her ders kurulunun summatif sınavı, o ders kurulunun sonunda yapılır. Öğrencinin 

ilk kez aldığı veya devamsızlığı nedeniyle tekrarlayacağı bir kurulun summatif sınavına girebilmesi 

için; 

a) Derslerin teorik kısmının en az %70'ine katılmış olmak, 

b) Laboratuvar/uygulamalı olan derslerin tümüne katılmış olmak ve laboratuvar sınavından 

başarılı olmak, 

c) Laboratuvar/uygulamalı olan derslerde laboratuvar/uygulamalarda en az %75 oranında 

başarı göstermiş olmak zorunluluğu vardır. Bu oran dersin sorumlu öğretim üyesi önerisi ile Fakülte 

Yönetim Kurulu tarafından arttırılabilir. Kurul koordinatörün kararına göre bazı 

laboratuvar/uygulamalı derslerin başarıyla tamamlanmasının ardından ilgili dersin uygulamalarına 

yönelik bir sınav yapılabilir. Bu sınavdan da %75 oranında başarı göstermiş olmak zorunluluğu 

mevcuttur. 

 

Laboratuvar Sınavları 

MADDE 10- (1) Kurul koordinatörünün inisiyatifi ile Laboratuvar uygulamaları olan ders 

kurulunun sonunda yapılabilen laboratuvar uygulamaları ile ilgili sınavdır. 

 

Sınav Sonuçlarının İlanı 

MADDE 11- (1) Kurul koordinatörleri, formatif, mazeret ve bütünleme sınavlarını sınav tarihinden 

sonra en geç 7, summatif ve laboratuvar sınavlarını ise 5 iş günü içinde açıklamakla yükümlüdürler. 

(2) İlan tarihinden itibaren 5 iş günü içinde öğrencinin sınav notuna itiraz hakkı vardır. İtiraz 

süresinin bitiminden 5 iş günü sonra, başarı notlarının listesini 3 suret halinde düzenleyerek 

Dekanlığa sunar. 

(3) Fakülte Yönetim Kurulu gerektiğinde bir kurulun başarı durumunun, kurul koordinatörü 

başkanlığında oluşturulan komisyon tarafından yeniden incelenmesine karar verebilir. 

 



 

Başarı Notu 

MADDE 12- (1) Bir öğrencinin bir ders kurulundan sağlayacağı başarının ölçülmesinde, esas olarak 

o ders kuruluna ait laboratuvar, formatif ve summatif sınavlarında sağladığı başarı dikkate alınır. 

(2) Formatif sınavların her birisinin ortalamaya etkisi en az % 5 ve en fazla %30’dur, formatif 

sınavların sayısı ve ortalamaya etkisi ilgili Kurul Koordinatörü tarafından belirlenir, summatif 

sınavların ortalamaya etkisi ise en az %60’tır. Kurul içinde yer alan laboratuvar dersleri için ilgili 

Anabilim Dalı ayrı bir laboratuvar sınavı sonucu yapabilir ve verilecek bu notun ortalamaya katkısı 

%20’yi geçemez ve değeri Kurul Koordinatörü tarafından ilgili öğretim üyesinin önerisi üzerine 

belirlenir. 

(3) Bir ders kurulundan devamsızlık nedeniyle başarısız olan veya ilgili ders kurulunun laboratuvar 

derslerinden başarısız olan öğrencinin kurula devam zorunluluğu mevcuttur. Yalnızca sınavlarda 

başarısız olduğu için dersi tekrar eden öğrenci için ise laboratuvarlara tekrar katılma ve derse devam 

zorunluluğu aranmaz. 

(4) Bir ders kurulunun başarılmış sayılabilmesi için ders başarı notunun 100 puan üzerinden en az 

60 olması ve ilaveten summatif veya bütünleme sınav notunun ise en az 50 olması gerekmektedir. 

(5) Ayrıca, bir kurul kapsamında verilen derslerin aynı anabilim dalına ait olan sorulardan % 50’ 

sinden yüksek oranda başarısız olma durumunda toplam ders kurul puanından (notundan) % 50’ 

den fazla başarısızlığa neden olan soru sayısı kadar puan düşülür. Ancak bir kurul içinde aynı 

anabilim dalına ait 10’dan az sayıda soru varsa ve bu durumda birden fazla ders olması durumunda 

bu dersler birleştirilir ve bu derslerden %50 den fazla oranda başarısız olmama koşulu aranır. Bu 

birleştirme toplamda 10 soru ve üstü olacak şekilde yapılır. 

Başarı Notunun Değerlendirilmesi 

MADDE 13- (1) Bezmialem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi not değerlendirilmesi aşağıda 

belirtildiği şekildedir: 
 

Yarıyıl Ders Notu Harf Notlarının Katsayısı 100 Puan Üzerinden Karşılığı 

AA 4.0 90-100 
BA 3.5 80-89 

BB 3.0 70-79 

CB 2.5 65-69 

CC 2.0 60-64 
F 0 0-59 

 
a) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış 

sayılır. 

b) (F) harf notu ise, dersten başarılı olunamadığı anlamına gelir. Bu notu alan öğrenciler bu dersi 

tekrar almak ve bu dersten başarılı olmak zorundadırlar. 

c) (NA) Devamsız notu (Not Attended); devam koşullarını yerine getiremeyen öğrencilere verilir. 

 



 

Yürürlük 

MADDE 14- Bu Kılavuz, 2017-2018 öğretim yılından itibaren lisans eğitimine başlayan ve Ders 

Kurulu sistemiyle eğitim gören Eczacılık Fakültesi öğrencilerine uygulanmak üzere Bezmialem 

Vakıf Üniversitesi Senatosunun 13/12/2017 tarihli ve 27 sayılı toplantısında kabul edilerek 

yürürlüğe girmiştir. 

 
Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 15- Bu Kılavuzda hüküm bulunmayan hallerde; Bezmialem Vakıf Üniversitesi Önlisans 

ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Fakülte Yönetim Kurulu ve Senato kararları ile 

ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

 
Yürütme 

MADDE 16- Bu Kılavuzda hükümlerini Bezmialem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

Dekanlığı yürütür. 


