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ANADOLU ÜNİVERSİTESİ FARMASÖTİK BAKIM VE İLAÇ DANIŞMA BİRİMİ 

YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam  

MADDE 1 – (1) Bu Yönerge, Anadolu Üniversitesi Farmasötik Bakım ve İlaç Danışma 

Biriminin faaliyet alanları, yönetim organları ile çalışma usul ve esaslarını düzenler. 

Dayanak  

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü 

maddesine; 12.04.2014 tarihli ve 28970 sayılı “Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik” 

in 6 ncı ve 7 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar  

MADDE 3– (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Birim: Anadolu Üniversitesi Farmasötik Bakım ve İlaç Danışma Birimini, 

b) Danışma Kurulu: Birimin Danışma Kurulunu, 

c) Müdür: Birimin Müdürünü,  

ç) Müdür Yardımcısı: Birimin Müdür Yardımcısını,  

d) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü, 

e) Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu, 

f) Üniversite: Anadolu Üniversitesini, 

g) Yönetim Kurulu: Birimin Yönetim Kurulunu 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Birimin Amaçları ve Faaliyet Alanları 

Birimin amaçları 

MADDE 4 – (1) Birimin amacı; kanıta dayalı eczacılık hizmeti ile hastaların pozoloji 

ve farmasötik şekil gereksinimlerini karşılayan, ilaç kullanımıyla ilgili problemleri azaltan, 

hasta tedavisinde ekonomi sağlayan yaklaşım ile klinik eczacılık ve farmasötik bakım 

alanlarında eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetleri gerçekleştirmek ve bu yolla hasta 

sağlığına/yaşam kalitesine katkı vermektir.  

Birimin faaliyet alanları  

MADDE 5 – (1) Birimin faaliyet alanları şunlardır: 
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a) Akılcı ilaç kullanımına destek olacak danışmanlık hizmeti vermek, 

b) İlaç kaynaklı oluşabilecek olası zehirlenmelere yönelik bilgilendirme ve 

danışmanlık hizmeti vermek, 

c) Dosya tarama metodu yoluyla ilaç kullanımıyla ilgili yaygın problemleri belirlemek 

ve çözümlerini üretmek, 

ç) Çoklu ilaç kullanım problemlerine akılcı çözümler üretmek, 

d) Sağlık profesyoneline ve/veya hastalara farmakogenomi sağlık hizmeti vermek,  

e) Tıp ve eczacılık fakültelerinin lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık öğrencilerine 

staj yoluyla eğitim vermek ve deneyim kazandırmak, 

f) Birimin faaliyet alanına giren konularda sertifika programı, konferans, seminer ve 

toplantılar düzenlemek; akademik, bilimsel çalışmalar yapmak, 

g) Birimle benzer amaca sahip olan ve faaliyet yürütmek istenen kişi, kurum ve 

kuruluşlarla iş birliği oluşturmak için gerektiğinde protokoller hazırlamak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Birimin Yönetim Organları ve Görevleri 

Birimin yönetim organları 

MADDE 6 – (1) Birimin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür 

b) Müdür Yardımcısı 

c) Yönetim Kurulu 

ç) Danışma Kurulu 

Müdür ve müdür yardımcısı 

MADDE 7 – (1) Müdür; Rektör tarafından Klinik Eczacılık alanıyla ilgili çalışmaları 

olan tam zamanlı Üniversite öğretim elemanları arasından 3 yıl için görevlendirilir. Görev 

süresi dolan Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdürün 6 aydan fazla görevinin başında 

bulunmayacağı durumlarda görevi sona erer. 

(2) Müdür, kendisine çalışmalarda yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları 

arasından Klinik Eczacılık alanıyla ilgili çalışmaları olan en az 1 öğretim elemanını Müdür 

yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre teklif eder. Müdürün görevi sona erdiğinde 

Müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda, 

yerine yardımcısı vekâlet eder. 

Müdürün görev ve yetkileri 

MADDE 8 – (1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Birimi temsil etmek, 

b) Birimin faaliyet alanlarına ve gelişimine yönelik çalışmalar yapmak, 
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c) Birim personelinin çalışma programını belirlemek, iş bölümünü sağlamak ve Birim 

personelini denetlemek, 

ç) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek, 

d) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya davet etmek ve toplantı 

gündemini belirlemek, 

e) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak, 

f) Birimin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporuyla bir sonraki yıla ait çalışma 

programını her yıl ocak ayı sonuna kadar hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü 

alarak Rektörün onayına sunmak, 

g) Birimle ilgili diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Birimin faaliyet alanıyla ilgili çalışmaları 

olan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen 4 öğretim 

elemanı olmak üzere toplam 5 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Müdürün teklifi üzerine, 

Rektör tarafından 3 yıl süre ile görevlendirilir. 

(2) Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması 

hâlinde, Yönetim Kurulu üyelerinin de görevi sona erer. Üyelik süresi sona eren Yönetim 

Kurulu üyeleri aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir. 

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az 1 kez Müdürün belirleyeceği 

gündemle üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdür 

gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. 

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Birimin çalışmalarıyla ilgili ilkeleri belirleyip çalışma planı hazırlamak, 

b) Çalışmaların belirlenen ilke ve plana uygun yapılmasını sağlamak,  

c) Plan, proje, program ve çalışma raporlarını görüşüp karara bağlamak, 

ç) Birimin çalışma alanıyla ilgili kişi kurum ve kuruluşlarla iş birliği esaslarını 

belirlemek, 

Danışma Kurulu ve görevleri 

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Müdür daimî üye olmak üzere, Birimin faaliyet 

alanlarıyla doğrudan ilgili, Üniversite içinden ve/veya dışından, en az 5, en çok 9 üyeden 

oluşur. Danışma Kurulu üyeleri Yönetim Kurulu tarafından önerilir ve Rektör tarafından 2 yıl 

süre ile görevlendirilir. Herhangi bir nedenle süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin 

yerine, kalan süre için aynı yöntemle yeni üyeler görevlendirilir. Süresi dolan üyeler tekrar 

görevlendirilebilir. 
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(2) Danışma Kurulu; Birimin çalışmalarını değerlendirir ve amaçları doğrultusunda 

görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder ve 

kurul yılda en az 1 kez Müdürün çağrısı ile toplanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Personel ihtiyacı 

MADDE 12 – (1) Birimin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı 

Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün teklifi ile Rektör tarafından görevlendirilen 

personel tarafından karşılanır. 

Mali konular 

MADDE 13 – (1) Birimin mali konulardaki iş ve işlemlerinde ilgili mevzuat hükümleri 

uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 14 – (1) Bu Yönerge Anadolu Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği 

tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 15 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür. 

 

 YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ 

Senato Karar Tarihi Senato Karar Sayısı 
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