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Frof. Dr. 5. Guniz KUqukguzel; "B ya5rna kadar sa$hk ocaQrndan bana verilen enjektorlere su gekeq

suluboya ile kan elde eder ve plastik bebeklerime kan nakli yapardrm. Leblebiyi toz haline getirip

bogalan tablet plasterleri igine dokup ieblebitabietleriyapmaya galr5rrdrm sevgili babacrgrm kilo ve

boy takibi igin eczaneye EotururdU. O zamanlar Sile'de iki tane eczane vardr. (ayiroQlu Eczanesi

trt.,ibi olan Ecz. lhsan Qayrroglu ilk etkilendigim kiSi oldu. Onun beyaz dnluklu hali, halkrn derdine

guler yuzle 5ifa bulmast, sorun qdzmesi ve eczane kokusu qok ho5uma giderdi."

DEVAilem Dergi; Hocam tjncelikle dergimize bir siiyleEi vermeyi olduQum donemde Ahmet Kele5oglu Bilgisayar Laboratuvarr ve Aktif

f."u"f 
"ttigi"iiigin 

tegekkiir ederiz. Olurlarrmrzdan siii tanryan, EQitim Merkezi'nin kurulmastnr ve fakultemizde onliik giydirme toreninin

,iilrenciniiolmui eczicrlar vardrr. Fakat yine de sizden ktsaca ba5lanmastnt saQladrm.

kendinizi tanftmanrzf isteyebilir miyiz' 
,01 6 yrhnda irk defa Ulusal Marmara Eczaohk Kongresi'nin duzenlenmesini

prof. Dr. g, Giiniz Kiigukgtizel: DEVAilem Cergisin yenilenen yirzuyle gergelile5tirdim.Halen3.ilaqveEczacrlrkKurumullVEK)kongresininkongre

,,i,,,n f.u17rir. giri5ini oicet"it te tebrik ederim, suidure6ilir ve iarlrnda|k 6a5kanlrgr gorevini yurutuyorum 2015-2016 yrllannda 'Alttn Havan' 6dul

yaiatanbtrdergiolhakonusundaba5antardilerim. ];,,'1lX;otil.'Orm.2008-2012 yrllan arasrnda dekan vardtmosr olarak

Marmara Universitesi Eczaohk Fakultesi Vekil Dekanr ve Farmasotik Kimya

Anabilim Dalr o(retim uyesi olarak soylesi teklifinize te5ekkur ederim. M.U.EczacrlrkFakultesi DekanlrQrgorevine15,07.2015'teasaletenatandlm

1 990 mezunu ve" 1 993 yrlindan beri gor6v yapan bir ogretrm Uyesr olarak; ve 1 9 07- 201 6tarihine kadardekanhk goreviyaptrm. 27.07 201 6 tarihinden

24 Ekim 1968 vrlrnda (aradeniz sahllinde'yer alan giie'ce doQdum. lile beri M.U. Eczacrtrk Fakultesi dekan vekilligi_gorevini surdurmekteyim Son

earib.y lrfokrlr, UttuOr': rrut Baymur ilkokulu, Usiudar rriLisesi'nde olarak,2017yr|ndaeczacrhkvetumsaglrkiakultelerindetemel dersolarak

okudum. Bu yrilanmr amator ve profesyonel hentbol ve amator TUrk okutulan orginik kimya dersinde dQrencilere 6n_emli bir kaynak olabilecek

Sunut N,liirigi 6tkinlikleri ife geeirJir;. bni;ersite yrllanma 1986 yrlrnda M. "Eqz_acrhk ve Sag[k Bilimlerinde Organik Kimya" kitabrmr yazdrm.

U. Eczao|kiakultesi'nde ba;ladrm. 1990 yrhnda Ni5an1a5r yerleikesindeki 1993 yrlrndan beri Farmasotik KSy"u3B,P oQretim uyesi olarak gorev

faktLltemden birincilikle mezun oldum. t99t-tool-yrllariarasrnda bir ilac yapmaktayrm, akademisyen olan Prof. Dr llkay Kuqukguzel ile evliyim, l6

5irketinin kalite kontrol laboratuvannda analist olarali galr5trm. ve '12 ya5lannda iki ktz qocuk annesiyim.

prof. Dr. Sevim Rollas danr5manlQrnda yurr-itUlen "p-aminobenzoik asit DEVAilem Dergi: Universitede eczacrhk okumanzt'giidi.ileyen
hidrazidinden tureyen bazr htdiazonlar dzerinde gah5malar" konulu neydi?
yUksek lisansrmr 1993 yrlrnda ve "Sabsilile arildlazonyum tuzlannn etil
asetoasetat'la kenetlenme 1runlerl ve bunlardan olu5in 2-ptrazolin-5-on Prol. Dr. $. Giiniz Kiiqtikg-0zel: $ile kasabasrnrn sevllen dQretmenleri

turevlerininsentezi vespektral vertleri"konulu doktoratezini 1997yhnda Emin Komijrcu ve rahmetli Ulker Kom0rcU'nun krzr olarak do0dum. B

tamamrad m 
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Doktora tezim 1998 yrlnda Mustafa Newat Eczacrlrk odulu almaya hak toz haline getirip bo5alan tablet plasterlerin igine dok0p leblebi tabletleri

kazandr. Aynr yrl egiiim - oqretime verdigim hizmetler ve gdsterdiQim yapmaya ga|1rdrm. Sevgili babacr$rm kilo ve boy takibi iqin e-czaneye

Oa5arr neodniyir, irriiversite r6t tortugu tarifrndan ustun ea55rr Oduldne i;orurLirOu. o zamanlar $ite'de iki tane eczane vardr. (aytroflu Eczanesiavitcsor,dum l$fl1:1J[ilf,ffi3y;iifJ]fl:il,:?t?iu;3:ll3gii."*fflliXi
2003 y r nda dosent, 200e y r nda profesor kadrosuna atand m 
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1993 yrlrnda M. U. Eczacrhk FakUltesi Mezunlar Derne$i'nin kurulmasrnda 6tkilenmiitlm. Babamrn ve annemin tayint nedeniyle geldi$im lstanbul'daki

ilfi try; olarak gorev aldrm. Dernekte y6netim idenetleme kurulu okulda yaprlan kompozisyon yanSmastnda eczacrhk meslegini segeceQimi

ba5kanr ve uyesi oiarak da hizmet verdim. Yonetim kurulu ba5kanr ve eczacl olacagrmr yazmlttlm.



!E!all9m Dergi: Ogrencilik yrllarrnrz nasrl gegti, bagrnrza gelen
ilginq bir anry bizle paylagrr mrsrnrz?

Prof. Dr. g. Giiniz Kiigilkgiizel: Bizim oQrencilikyrlianmrzda bilgisayaryok,
internet yok. Sadece OSYM krlavuzu var Universitelerin tanrtrm kataloqlan.
bro5iirleri ve tanrtrm gunleri mevcut degil. Sevgili babam Marmara
Universitesi'nin Goztepe'de oldugunu biliyor. Eczacrhk fakUltesinin de
Anadolu yakasrnda oldugunu zannederek Marmara Universitesi Eczacrhk
Fakultesi'ni tercih ettik. Birincilikle ve yuksek puanla qirdiqim fakultenin
Nr5anta5r'nda oldugunu kayrt gUnU ogrendim. OErencitik illanmda, tabii
sene 1 986'l yrllar; bugun var olan oQrenci kulupleri, ogrenci irnrf temsilciligi,
mezunlar dernegi o zamanlar yoktu.

09rencilik yrllanmda tum arkada5larrmla dersve laboratuvaretkile5melerimiz
gok guzeldi. Can dostum gimdi Karadeniz Teknik Eczacrhk Fakultesi Vekil
Dekanr olan Prof. Dr. E Sena Sezen ile meslek adrna Ogrencili$imizde
yaptrgrmrz Cok qah5malanmrz oldu. Hatta lV TUrkiye Eczacrhk Kongiesi,nde
"Eczacrhk E$itim Nasrl Olmah?" yazr yangmasrnda beraber odril de aldrk.
O yrllarda powerpoint ile ders anlatmr yok, ders notlannrn bilgisayardan
belleQe qekilmesi soz konusu degil. Arkada5lanmrz ile 

- 
deislerde

hocalanmrzrn anlatrmrnr surekli not ahyoI sonra eve gidince dolmakalem ile
yazrp temize qekiyordum. Hatta, konu baQlantrsr olan derslerle ilgili notlan
da ilave ediyordum. Nerdeyse bir kitap formatrnda oluyordu. Defterlerim
gok orilinal idi. Arkada5lanma verdigimde gok faydah oldugunu soyleyerek
fotokopi Eektirmek istiyorlardr. Bir gUn fotokopiden geldiginde defterimde
yazrlann ya$mur sulan nedeniyle da$lldrQrnr gorunce bir daha defterlerimi
vermeme karan aldrm.

DEVAilem Dergi: Uzmanlagmak iqin farmastitik kimya brangrnr
segmenizin nedeni nedir?

Prof. Dr. g. Giiniz Kiigiikgiizel: Bu konuda, sevgili hocam ve sonraki
yllarda yUksek lisans ve doktora danr5manr olacak prof. Dr. Sevim Rollas
hocamrn katkrsrnr ifade etmek isterim. O yrllarda eczacrlrk eQitimi 4 yrl ve
farmasotik kimya dersini 3. srnrfta okuyoruz. Sevgili hocamrn-herkesin zor
dediQi dersi enerji ve sevgi ile ilag etken maddelerinin sentezini o kadar
agrklayrcr anlatmasr, bugun medisinal kimya olarak ifade ettigimiz ilag
etken madde makromolekul etkile5iminden, yapr-aktivite iliakisinden,
ilag metabolizmasrndan bahsetmesi sorulanmrza agrklayrcr bilgiler vererek
agrklamasr seqmemde ana unsur oldu. Hatta, hocamrz o vrllarda derslerde
molekul sentezleme konr,tsunda bizr cesaretlendiriyordu. Firmasdtik kimya
dersimizin ilag titrimetrik miktar tayini, kalitatif analizi, sentez laboratuv;r
uygulamalannr gok severdim. Bir 5eyin neden, nigin yaprldrQrnr gok iyi
anhyordum. O yllarda Turkiye'de yulisek basrng|r srvr kiomato-grafiii yeni
anrhyordu. Bir laboratuvar uygulamasrnda Sevim hocamrz bu konuoa ca
bilgi vermili.

DlVAilem Dergi: Erzaohk okuyan <igrencilerin korkulu riiyalanndan
biri de bu derstir; bu konuda neler iriylersiniz? -

Prof. Dr. g. Giiniz Kiigiikgiizel: Bu dersi qok sevdim. Meslek derslerinjn
ders ve laboratuvar egitimlerinde Farmasotik Kimya dersinin qok onemli
ders olduQunu, tum meslek derslerinin ana temeli oldugunu gordum.
llaq etken maddelerinin, yardrmcr maddelerinin kimyasal yaprir sizinle
konu5uyor, bulmaca gibi. OQrencilerime 5unu sdyleyebrlirim: Etken
maddenin yaprsrna bakarak formulasyonda gegimsizlik, ilag -rlag ve ilaq-
besin. etkile5imleri, ilag-reseptor etkile5imleri, etkin maddeye gore'stabilite,
metabolizmasr hakkrnda Farmasotik Kimya ile agrklayabilirsiniz.

Aslrnda qok zevkli bir derstir OQrencilerimiz derse devamr, hocay derste
dinleyip not almayr ilke haline getirsinler. Ben Sevim Hocamrn deriine hep
girdim, derslerinde hep not tuttum, hatta farmasOtik kimya srnavlanna
qah5madan girdigimi ve qok yuksek not aldr!rmr ifade edebilirim.

DEVAilem Dergi: Siz mezunu oldu$unuz 0niversite ve fakiiltede
gimdi hocahk yapmaktaslnlz, Marmara Eczacrhirn tarihgesi ve
,dnemiyle ilgili bilgi verebilir misiniz?

Pr.gf. Pr g. Giiniz Kiiqi.ikgiizel: Fakultemizin ilk gekirdegini olugturan
"Ozel lstanbul Eczacrlrk Yuksek Okulu" Murat Banstrran ve ortaklanntn
sahip olduQu "Rehber Kolektif girketi" tarafrndan kurulmu5tur. Eczaohk
ogretimine 1 Kasrm 1963'te aynr 5irketin sahibi olduQu iitanbul Ozel
Di5hekimliQi Yuksek Okulu ile birlikte gi5li'deki bir binada ba5lanmr5trr.
Ogretrm istgnbul Universitesi Trp, Fen ve iczacrhk Fak0lteleri'nin ogreiim
uyeleri tarafrndan yUruttilmri5 ve istanbul Universitesi Eczacrhk FakUltesi,nin
ogretim programr aynen uygulanmrqtrr. Okul 1965'te Ni5anta5r'ndaki yenr
binasrna taltnml$ ve ilk mezunlarrnr 1967'de vermi5tir.

Ozelyuksek okullar 1971 yrhnda grkan i4l2saylt kanun ile resmile5tirilerek
Universite ve akademilere baQlanmr5trr. 1979 yrI ba5lannda istanbul iktisadi
Ticari llimler Akademisi rginde fakUlteler bigiminde orgiltlenmeye gidilerek
bir " Eczaohk Fakultesi " olu5turulmugtur.

20 Temmuz 1982 tarihinde de yeni yayrnlanan bir yasayla ,'Marmara

Universitesi" kurulmu5 ve istanbul iktisadi-Ticari ilimler Akademisi EczacrIk
BilimleriFakultesidebu tiniveniteye " Eczacrhk FakUltesi" olarak baQlanmr5trr.
Bu donemdekr en onemli olaylardan biri 1990 - 1991 doneminde
fakultenjn 1965 yrhndan beri yerle5mi5 oldugu ve artan oQrenci sayrsl
karqrsrnda giderek yetersiz kalan Ni5anta5r'ndaki binalardan halen iginde
bulundugu Haydarpa5a'daki tarihi binaya ta5rnmasrdrr. FakUltemiz 201 8



yrhnda M.U. Ba5rbuyuk SaQLk Yerle5kesi'ndeki yeni binasrna tasrnacaktrr

Eczaohk meslegine verdi$i hizmette 54 ylllnl tamamlayan fak[ltemiz,
Temel EczacrlrkBilimleri, Eczacrhk Meslek Bilimleri ve Eczactltk Teknolojisi

olmak tlzere 3 bolum altrnda yapllanmls olup, elitim ve ogretim
faaliyetlerini sirdurmektedir. Eczacrhgrn kavram ve kapsam olarak htzlt

bir deQi5im iginde oldugu giinumUz ko5ullanna ufgun olarak 2005-2006
egitirr oOretim yrltndan itibaren egitimimiz 5 yrla grkartrlmr5, bu elitim
piogrami uygulanan dQrencilerimiz 2010-2011 ytltnda mezun olmu5tur
OQrencilerimiz 5 yrlhk eQitim ogretim s0resince staj yonergesi esaslanna

gore staj e$itimini uygulamalr olarak yapmaktadrrlar.

OSYM sonuglanna gore eczacrhk fakulteleri araslnda 2. srrada tercih

edilen fakrlltemiz, 2016-2017 eczaohk taban puanlanna gore de devlet

tlniversiteleri arasrnda 2. srradaki yerini yine korumu5tur. Egitim - ogretlm
faaliyetlerinde pek qok konuda 6ncU rol Ustlenmi5tir. Eczacrltk lisans

egitiminde Farmasotik Biyoteknoloji, ilag Metabolizmasr, KIinik Eczacthk ve

K"ozmetoloji disiplinleri illi defa fakijltemizde zorunlu ders olarak eczacrltk

eQitimine kazandrnlmr5ttr. Klinik Eczacrhk Anabilim Dalrnda yuksek lisans

eiitimi (tezli - tezsiz) g6ren pek gok mezunumuz hastane kadrolannda
qorev almaktadrr. Farmasotik Kimya Anabilim Dah'nda tezsiz yuksek lisans

(il. OQretim) egitimi ile ilaq endustrisinde gorev yapan pek qok yuksek lisans

mezunu vermi5tir. Farmakoloji Anabilim Dahnda da Tezsiz YUksek Lisans (ll.

0gretim) egitimi yaprlmaktadrr.

FakUltemizde Farmasotik Bakrm Birimi, Psikofarmakoloji Ara5trrma Birimi,

Farmakoepidemiyoloji Ara5trrma Birimi, Farmakogenetik/Genomik ve llaq

Gtivenliligi Aragrrma ve Uygulama Birimi ve 201 5 yrhnda kurulan Marmara

ilaq Formulasyon Geli5tirme Birimi (MIFGEB) bulunmaktadtr. 1985 yltnda
kuiulan Herbaryumumuzda TUrkiye'nin cesitli yorelerinden toplanmt5,

kurutulmus bitki ornegi ve dzellikle yoresel halk ilacr olarak kullantlan

birqok trbbi bitkinin ornegi yer almaktadtr.

Ya5am boyu oQrenmeyi hedefleyen fakultemiz, Marmara Universitesi

Suiekli Ediiim Merkezi (MUSEM) ile ilac firmalan, eczact odalan ile sUrekli

egitim ile-sertifikasyon programlan da ylpmaktadrr.

DEVAilem Dergi: Bilim daltntztn temel motivasyonu 'ke;if'.
Galiba en keyifli yanr da bu. Sizce de iiyle mi? Bu konuda neler
siiyleyebilirsiniz?

Prof. Dr. $, Gtiniz K0giikgiizel: Farmasotik kimya ile molekule ula5ma

oncelikle iyi bir organik kimya, anatomi, fizyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji,
patoloji, farmakoloji bilmekle ba5lar Biz buna 'Akrlcr llaq Tasanmt' diyoruz

Bu bilgiler rSrgrnda, makromolekule yani reseptore, proteine, aminoaside,

DNAya yonelik bile5ikler sentezleme/ du5unebilirsiniz.

Bilgi gunLimiizde gok onemli, ama asrl onemli olan bu bilgiyi yerinde ve

uygun teknolojiler ile kullanabilmektir.

DEVAilem Dergi: tilkemizdeki eczacrhk elitimini ve iizellikle
farmasdtik alanrndaki geligmeleri, evrensel bir kar;tlaqtrma
yaparak de$erlendirebilir misiniz?

Prof. Dr. $. Giiniz Kiig0kgiizel: Ulkemizde eczacr|k ogretimi 14 Mayts

1839 tarihinde Sultan ll. Mahmut taraftndan Galatasaray'da tesis edilen

Mekteb-i Trbbiye-i Adliye-i 5ahane (Askeri Trp Mektebi) bunyesinde aqtlan

"Eczacr Srnrfr" ile ba5lamr5trr. Bug[n ise, Turkiye ve Klbns olmak Ozere 34
adet Eczacrhk Fakultesi'nde eQitim yaprlmaktadtr. Eczaclltk fakultelerinde
eOitimin daha standart hale gelebilmesi igin ilgili dekanlar konseyinin
qJlr5malan ile ortaya grkan Ulusal (ekirdek E$itim Programt (CEP)

hazirlanm,5 ve 23 Arahk 2015 tarihinde YOK tarafrndan kabul edilmi5tir.

Aynca, Eylul 201 1'de baQrmsrz bir kurul olarak olu5turulan Ulusal Eczacthk

E6itimi Akreditasyon Kurulu (ECZAK) kurulmu5tur. ECZAKDER ise, Yilksek

Ogretim Kurumlannda Akademik DeQerlendirme ve Kalite Geli5tirme

YonetmeliQi qergevesinde Mayrs 2014'de kurulmu5 ve Araltk 2014
tarihinde V0( tarafrndan tantnmr5tr. ECZAKDER amacr, eczactlrk egitim
programlan igin akreditasyon, deQerlendirme ve bilgilendirme qalt5malan

vaoarak Turkive'de eczacrltk e0itiminin uluslararast alanda rekabet edebilir

duzeyde kaliiesinin yukseltilmesini hedeflemekte ve geli5imine katkr

saglahayr ongormektedir. Ocak 2014 itibariyle egitimde bu gune kadar

10 Eczacrhk Fakultesi akredite edilmi5tir.

Ulkemizde egitim programr, eczacrIk mesleginin yeni klinik yonU yantnda,

ilag teknolojisindeki lemel i5levlerini de kapsayacak 5ekilde; zorunlu

ve seqmeli 
'teorik 

dersler; laboratuvar ve staj uygulamalan 5eklinde
duzenlenmi5tir Dogal ve sentetik kaynakh ilaqlann urettmi, kontrol ve

pazarlamalannt esas alan temel teorik ve.pratik bilgilerin yanrnda geni5

gapta hasta odaklr eQitim de yaprlmaktadrr. ilag biyoteknolojisi, kozmetoloji,

klihik eczacrlrk konusunda da teorik ve pratik bilgiler verilmektedir' Eczactltk

egitimi teorik bilgilerin yanrnda gok geni5 olarak uygulamaya yonelik

becerileri kazandrrmayt amagladrgrndan; ogrenciler eczane, hastane.ve

ilag firmalarrnda meslekleri ile ilgili staj yapmaktadtrlar. Insanla gok yaktn

ili5kide olan eczactlann eQitim programrnda, sosyal ve ktlltUr dersleri de

ver almaktadrr. Sekiz vrldrzh hatta son yllarda ilave edilen i5veren ozelligi ile

dokuz yrldrzlr eczacr olarak mezun olmaktadrrlar.

Endustri 4.0 ve insanoQlu 2.0'rn oldugu, saQlrk alanrndJ bireysel trp
ve tedavinin konu5uldugu, DUnya Sa$ltk OrgutU Ba5kanl'nln yenl

antimikrobiyal etkin maddelere ihtiyacrn oldugu ifadesini yapttQt bir

dunyada ya5ryoruz. Halkrn saQlrgr ile ilgilenen ve Farmakoekonomide

buy0k bir role sahip olan mesleQimizde, g0n0muzde hasta odakh eczact

egitimine yonelme gun geEtikce artmrqtlr. Tedavide konvansryonel ilaElar

yanrnda biyoteknolojik rlrunlere, bitkisel orijinli urunlere yonelme ile bu tip
iirUnlerin 0rettmi, standardizasyonu onem kazanmr5tlr. Yeniantimikrobiyal
etkin maddelerin sentezi, hedefe yonelik kanser tant ve ilaglannrn yaptlmast

onem kazanmr5trr. Ulkemizde ise katma de$eri olan patentli ulusal urunlere

ihtiyae artmakta, bolgesel gug olma yolunda hrzh adtmlai atlmaltdtr

DEVA|lem Dergi: Vakit ayrrdr!rnrz igin gok tegekkiir ederiz'

Prof. Dr. $. Giiniz Kiiq0kg0zel: Ben de te5ekkUr edq DEVA Holding A.$.

tarafrndan yaymlanan DEVA|lem dergisine ba5anlar dilerim.

I

I
t
?


