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Dekan Kii$ii kg lizel' den
modern eczauh$ln vi zyonu

geleCede" gozde eczactllk eQitim kurumlanndan

SlOganryla, biri olan fakultesini' galtEmalannt ve

eczaa h k *'ffi nul?#'#:5ritlli" o",gi,i,"
meSleQine birs6ylegi vermeyi kahul etti$iniz igin

ve rd i Q i h zm ette :?'""JStTffi ff#fiff#Hf
54 ylm ksacatanrmlayabilirmisiniz?

tamamlamry, FarmakopeEczaodergisininyayn

eQ iti m ve ::U?lffiJ:'Jl,ffifi'lifr:::J.I,ff fil'"

Fakultemiz
"1963'den

6Qretim
faalivetini

surd0rmektedir.

armar a U n iversitesi Eczacr hk

Fakultesi Dekanr Prof. Dr. Guniz
KuEukguzel, Turkiye'nin en

ve farkrnd.alrk yaratan bir dergi olma
konusunda baganlar dilenm. Marmara
Universitesi Eczacrlrk Fakuttesi Vekil
Dekanr olarak soylegi teklffi n2e tegekkur
edenm. 1990 Fakuttemin mezunu ve
1993 yrlrndan beri Fakuftemde gorev
yapan bir ogretim uyesi olarak; 1990
Yrhnda Nigantag Yerlegkesinde yer alan
Fakuttemden birincilikle mezun oldum.
1991-1993 yrllan arasnda Bilim llaq
Sanayi A.$.'nde Kalite Kontrol
laboratuvannda analist olarak gahqtrm.

Prof. Dr. Sevim Rollas danrgmanlr$rnda
yurutulen " p-Am i nobenzo i k asit
hidrazidinden t1reyen bazr hidrazonlar
uzeri nd e qahgmalaf' konulu yuksek
lisansmr 1993 yrlrnda ve "Stibsfifde
arildiazonyum tuzlannrn etil asetoasetat' la
kenetlenme 1runleri ve bunlardan olugan
2- pirazolin- S-on turevlerinin sentezi ve
spektral veriler| konulu doKora tezini
1997 yhndatamamladrm.

Doktora tezim 1 998 vlrnda Mustafa
Nevzat Eczacrlrk OdulUne layrk gorUlmug,
aynr yrl e$itim-o$retime verdi$i hizmetleri
ve gosterdi$i ustun bagan nedeniyle,
Universitemiz RektorlU$u tarafrndan
Ustun Baqarr OOutu verilmiqtir. 2OO3
yhnda dogent, 2OO9 yltnda profesor
kadrosuna atandrm. Uluslararasr hakemli
dergilerde alanrnda yaymlanan 30 makale
(SCl), 6 derleme (SCl), 1 derleme (SCl
drgr), 10 yayn (SCl drgr) uluslararasr
hakemli dergilerde olmak uzere toplam
47 makalem, bilimsel toplantrlarda

sunulan ve bildiri kitabrnda basrlan
63 uluslararasrve 46 ulusal adet bildirim
mevcuttur. Science Citation Index (SCl)

tarafrndan taranan uluslararasr derg ilerde
hakemlikleri ve 5 dergide yayn kurulu
uyeliklerim bulunmaktadrr. 7 Adet Ulusal
ve 5 adet uluslararasr patent bagvurulanm
bulunmaktadrr. Bunlardan "Synthesis of
Thiosemicarbazides and Triazoles from
derived Etodolac" ve "Etodolac
Derivatives as HCV NSSB Polymerase
Inhibitors" isimli patentlenn tescil hakknr
almrgtrr. lki adet yeni ilaE formulasyonu ile
Prole ARGE pazarlanna katrlrmrm ve
patent baqvurum olmustur. Eserlerime
alanrnda toplam t 83' V.'eb of Science)
attf yaprlmtg olup. h nce<s - 16'dtr.
TUBITAK-1002. '3:3 : -a< uzere (6)

ve M.U. BAP br"- '? :a'a'rdan
desteklenen qes: :':::':e vurutucu
olarakYerald - l.=-;'1 =/DEBprojelennde ^.a<=-- - =:(?.'e. yaptrm.
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1 adet yuksek lisans tezive 6 adet tezsiz yuksek lisans

d6nem projesidevam etmeKedir. Devam etmeKe
olan doKora 6$rencisi, Kayseri Erciyes Universitesi

Eczactltk Fakultesi Farmasotik Kimya AbD'na o$retim

uyesi olarak yetigtirmeKeyim. Bitirdi$i Doktora
o$rencilerinden bir.tanesi OYP programtndan'

Sivas Cumhuriyet Univ. Eczactltk Fakultesi Farmasotik

Kimya 6$retim uyesive Dekan Yardtmctst olarak
gorev yapmaKa olup, bir tanesi de Eczaobagl Monrol

iiag A.$.'ne sanayi-aragttrmacl, di$er bir tanesi de

TUBITAK-MAM'da Malzeme Bolumunde doKora
sonrast aragfurmactve proje yoneticisi olarak gorev

yapmaktadtr.
M.U. Eczacrlrk Fakultesi Dekanlt$t gdrevine

02.07 .2O1 5 Iarihinde vekaleten, 1 5. 07. 201 5 asaleten

atandt$tm, 19.07.20'16 tarihine kadar Dekanltk gorevi

yaptlm, 27 .O7 .2O1 6 larihinden beri M' U. Eczactltk

Fakultesi Vekil Dekanr gorevini yapmaKaym.

Son olarak, 2017 yllrnda Eczactltk ve tum sa$ltk

Fakultelerinde temel ders olarak okutulan Organik

Kimya derinde o$rencilere onemli bir kaynak olabilecek
"Eczacrltk ve Sa$lrk Bilimlerinde Organik Kimya"

kitabrmr yazdtm.1993 yrlrndan beri Farmasotik Kimya

AbD, o$retim uyesi olarak gorev yapmaktaytm,

akademisyen olan Prof. Or. ilt<ay Kugukguzel ile evliyim

FARMASOT|T giVOTTKilOtOJi IIOKIORA
PROGRAT'II

OSYM sonuglanna gore Eczactltk Fakultelen

arasrnda 2. sradatercih edilen Fakultemiz, 2016-2017

EczacrlrkTaban Puanlanna gore de devlet universiteleri

arastnda 2. srradaki yerini yine korumuqtur. E$itim-

o$retim faaliyetlerinde pek gok konuda 6ncu ro

u-tlenmigtir. Eczacrlrk lisans e$itiminde Farmasotik

Biyoteknoloji, i laq Metabolizmast, Klinik Eczactltk ve

Kozmetoloji disiplinleri ilk defa fakUliemizde zorunlu

ders olarak eczacrlrk e$itimine kazandtnlmtqttr.

Turkiye'de ilk defa 1991 yrltnda Marmara

Universitesi Eczactltk Fakultesi' nde aqrlan Klinik

FarmasiYuksek Lisans Programt ile ulkemizde de klinik

eczacrhk e$itimine bir adrm attlmrqttr. 1996 yltnda Klinik

Eczactltk Bilim Dalt'ntn kurulmastnttakiben bu alanda

gorev alacak o$retim elemanlanntn yetigtirilmesi

imacryla doldora programl da aqrlmrgtrr. 23Haziran
2013 tarihinde Anabilim dalt olmuqtur. 1994 yltnda

Marmara U niversitesi Eczactltk Fakultesi bunyesinde

kurulan Farmasotik Biyoteknoloji Anabilim,

Ege Universitesi Eczactltk Fakultesi Farmasdtik

Biyoteknoloji Anabilim Dalr ile universitemiz
yurutuculu$unde'or1ak doKora programt' olarak

surdurulmeKedir.
Klinik Eczacrlrk Anabilim Daltnda yuksek

lisans e$itimi (tezli{ezsiz) goren pek gok

mezunumuz hastane kadrolannda ,

Farmasotik KimYa Anabilim Dalt

TezsizYuksek Lisans (ll. O$retim)
e$itimi ile ilaE Endustrisinde gdrev
yapmaKadrr. Farmakoloji Anabilim
Dal r nda daTezsiz Y iksek Lisans
(l l. O$retim) e$itimi yaprlmal(adtr.

Universitemiz taraf lndan yaynlanan
"Marmara Pharmaceutical Journal"

adlr dergimiz "Emerging Sources
Citation Index" (ESCI) adlr indeks taraftndan

taranmaya baglamrqtrr. Dergimiz Web'of
Science adlr sitede yer almaktadtr'

O$rencilerimiz ERASM US programl aractlt$t ile

iqbirli$i iginde oldu$umuz universitelere e$itim almak

iqin gitmektedirler. O$rencilerimizin kurmuq.olduklan

Marmara Universitesi Eczacl,ltk Fakultesi O$rencileri

Birligi (MUPSA) ile o$rencilerimizin farkh ulkelerdeki

eczacrhk o$rencileri ile iletigim kurma, kultur paylaqlmt

ve yud drgretkinliklerine katrlabilme olanaklarl sa$lar
ve Avrupa Eczacllrk Fakultesi O$rencileri Birli$i'ne
(EPSA) de uyesidir. MUPSA , "AkrlrcrAntibiyotik

Kullanrmr" ile ilgili lstanbul $ehir Hatlarrnda yapttklan
"BilingliAntibiyotik Seferi" projesr ile "T.Alttn Havan

Sosyal Sorumlul uk Projesi Odulu almtqtrr. M U PSA nt n

ilkokul ve ortaokullara yonelik o$rencilere eczactltk
mesle$i, akllcr ilag kullantmr, universite hayatt konu

alan "EczaDolabr Olmayan Okul Kalmastn"projesi
paydagrmz iSffCznxOOP ile beraber yaptlmaldadtr.

Fakultemizin o$rencileri taraftndan 2OO4 yltnda

kurulan Marmara Eczactltk Klubu (MEK)ile;
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ve 16 ve 12 yaglannda iki krz gocuk annesiyim.

il.ii EGZAGIUK 54 YA$lllDA

I Marmara Eczaclltk Faktiltesi
hakkrnda bilgi verebilir misiniz?

Fakultemizin ilk gekirde$ini
olugturan "Ozel istanbul Eczacrlrk

Yuksek Okulu" Murat Bangttran
ve oftaklannln sahiP oldu$u
" Rehber Kolektif $irketi" taraftndan
kurulmugtur. Milli E$itim Bakanlt$t

tarafrndan 9 Kasrm 1963 tarihinde
okulun aElmastna ve 22 Kastm '1963

tarihinde de 6sretime baglanmastna izin

verilmigtir.
1 963'den gelece$e sloganryla, Eczaclltk mesle$ine

verdigi hizmette 54 yrhnt tamamlayan Fakultemiz,
Temel Eczacrlrk Bilimleri, Eczaoltk Meslek Bilimleri

ve EczactltkTeknolojisi olmak uzere 3 bolum altlnda
yaprlanmrg olup, e$itim ve 6$retim faaliyetini

srlrdurmektedir. Eczacth}tn kavram ve kapsam olarak
hal bir de$igim iginde oldu$u gunumuz kogullarlna
uygun olarak 2005-2OOO E$itim O$retim Ytltndan
rtibaren e$itimimiz 5 yrla qrkartrlmrg, bu e$itim qrograml
qygulanan o$rencilerimi z, 201 0-201 1 E$itim -O$retim

Yrhnda mezun olmugtur. Fakultemiz o$rencileri
5 ylhk e$itim-o$retim suresince staj y6nergesi

esaslanna gore staj e$itimini uygulamalt olarak da
yapmal<tadrrlar. Aynca, "Qa$daq eczactltk"

"rygulamalannrn yaprlabilece$i gekilde tasarlm I

yenilenmig olan Uygulam aEczanemizde 6$rencilerimiz
lhq, kozmetik, dermo-kozmetik konulannda hasta
bilgilendirme programlan ile gorevli uzman
eczaolardan staj e$itimlerini almaktadtrlar.

Dl7 maytrhaz,run . yrl: 1 . sa/t, ) . www.farmakoPenet
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o$rencileri mizin bedensel, zihi nsel, ku lturel ve sanatsal
alanlardaki gel igimlerine katk sa$lam ak, 2O1 1 yltnda
kuru lan FarmAkadem i Kl ubu ile; oQrencilerimizi n
sosyallegmesi amaqlanmr gtrr. Fakultemizde
o$rencilerimize o$renci kluplerimizin halk sa$lt$tna
farkrndalrk yaratacak pek gok sosyal sorumluluk
etkinlikleri bulunmaktadrr. Ayrrca o$renci kluplerimizin
ve Mezunlar Derne$imizinde katkrlan ile Kariyer
Gunleri etkinlikleri yaprlmat<tadrr. Ogrencilerimiz Eczact
Odalarr ve TEB Genqlik Komisyonlannda da gorev
al maktadrrlar. KOSG EB Uygulamalr Girigimci lik
e$itimleri de Fakultemiz o$rencilerine yonelik
yaprlmaktad rr. Fakultemiz o$rencileri tarafrndan 201 0,
201 1 ve 2013 vrllannda Ulusal Marmara Eczactltk
O$renci Kongresi duzenlenmigtir.

U lusal Eczacrlrk E$itimi Akreditasyon Kurulunca
(ECZAK)tarafrndan 6 Ocak 2015 tarihi itibariyle
FakUltemiz 6 yrl sure ile e$itimde"Tam Akreditasyon"
Belgesi verilmigtir. 21 Kasrm 20.14 tarihinde Eczact
dergisi tarafrndan duzenlenen 5.Alln Havan
OdUllerinden "Yrlrn Eczaolrk Kurumu" odulu
FakUltemize verilmiqtir. Fakultemizde Farmasoti k
Bakm Birimi, Psikofarmakoloji Aragttrma Bi rimi,
Farmakoepidemiyoloji Aragtrrma Bi rimi,
Farmakogenetik/Genomik ve llag guvenlili$i
Aragtrrma ve Uygulama Birimi ve 2015 yltnda
kurulan Marmara ilaq Formulasyon Geligtirme Birimi
(MIFGEB) bulunmaldadrr. '1985 yltnda kurulan
Herbaryumumuzda Turkiye' nin geqitli yorelerinden
toplanmrg , kurutulmug bitki orne$ive ozellikle yoresel
halk ilacrolarak kullanrlan birqokttbbi bitkinin orne$i
yer almaktadrr. Fakultemizde Merkezi Araqttrma
Laboratuvan ve Eczacrlrk Muzemiz de bulunmaktadtr.

1993 yrlrnda kurucu uyesi oldu$um ve Ydnetim
Kurulu Bagkanr da oldu$um M.U.Eczactllk Fakultesi

Mezunlar derne$imiz 2003 yrhndan beri Fakultemizde
Onluk giydirme torenini yapmaldadrr. Onluk giydirme
torenlerimiz 2OO3-2O17 yllan arasrnda paydaglanmz
olan Pfizer ilaglarrA.$., Selguk Ecza Deposu A.$.
ve TEKB sponsorlu$u nda gergeklegmigtir. Hatta,
derne$imizin on ayak oldu$u o$rencilerimize ve
Fakultemize kazandrrdr$r Selguk Ecza Deposu iqbirli$i
ile yaprlan Ahmet Kelego$lu Bilgisayar Laboratuvart
ve AKif E$itim Merkezi bulunmaKadrr.

sir.imsrl nxinilru.rn
ilki 1 994 tarihinde olmak uzere 1 998, 2010 ve 201 4

yllannda uluslararasr platformda "lnternational Meeting
on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences" kongresi ,

bi ri ncisi 2005 tari hi nde ol mak izere 2O1 3, 201 6
yllannda "Ulusal Farmasotik Bakm ve Klinik Eczacthk
Kongresi" , lV Turk EczacllrkTarihiToplantrsr, Xlll. Bitkisel
llaE Hammaddeleri Toplantrsr, 1 999, 2001, 2003, 2005,
2O0T,2OOOyrllannda 1 .-6. Konkollu Saltm Sistemleri
sempozyumlan ve "36th Symposium on Clinical
Pharmacy" kongreleri de Fakultemizde gergeklegtirilen

bilimsel eikinliklerdendir. 3-5 Kasrm 20'1 6 tarihlerinde
2023 vizyonuna rgrk tutaca$r duguncesi ve " Eczaahkta
katma dejer odakh bilgi paylagrnr " temalt, katma de$erli
urunlerin, patentve proje odakh ekiplerin kurulmasntn
hedeflenmesi konusunda 1 . Ulusal Marmara Eczacthk
kongresiyaprlmqtrr.

Ulusal (BAP, TUBITAK 1002, 3001 , 1003, 100'1 ,

Novadis vs.)ve uluslararasr (Avrupa Birli$i) kurumlarca
desteklenen projeler kapsamrnda gerEeklegtiren

bilimsel gahgmalar, patent ve yayna donugme
aErsrndan ulusal ve uluslararasr platformda oldukga
iyi yankrlar geiirmet<tedir. Fakultemizin e$itim-o$retim
igeri$ ini, ydnetim faaliyetleri ni, tanft rmrnr kapsayan
2009,2011 ve 2016 yrllarrnda M.U.Eczacrlrk Fakultesi

04 www.farmakop".r6l . 
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E$itim-O$retim Rehberi Turkqe ve Ingilizce olarak
basrlmrqtrr. 2010-2015 yrllarr arastnda 12 Anabilim
dalrmzda 5. srnrf o$rencilerimizin dantgmanlan ile
yaptr$r bitirme odevleri, bu bitirme odevlerinden
kaynaklanan bildiri ve yaytnlann yer aldr$t M.U.Eczacrlrk
Fakultesi Bitirme Odevleri Ozet Kitabr (2010-2015)
e-kitap olarak basrlmrgtrr.

Turkiye llag ve Trbbi Cihaz Kurumu taraftndan
hazdanan ve 20 Eylul 20"15 tarihli Resmi gazetede
yayrnlanan "Kozmetik Urun veya Hammaddelerinin
Etkinlik ve Guvenlilik Qalrgmalarr ile Klinik Aragttrmalart
Hakkrnda Yonetmelik" kaosamlnda universitelerin
qatrsr altrnda olugturulmast hedeflenen Kqzmetik Klinik
Araqtrrmalar Eti k Kurul u, U n iversitemiz bunyesi nde
olugturularak Turkiye llag ve Trbbi Cihaz Kurum-
tarafrndan.-l $ubat 20l 6 tarihinde onaylanmtgttr.
Marmara Universitesi Kozmetik Klinik Aragttrmalar
Etik Kurulu olarak faaliyetine baglamtgttr.

Fakultemizin WEB sayfast
nIlp: / / eczacilik. marmara.edu.tr olup, WEB sayfast
<omisyonumuzu n etkinlegtiril meldedir. 3 ayda bir
e-bulten yaynlanmaktadrr. Bu e-bultenlerde
Fakultemiz WEB sayfamrzda yer al maktadt r. Tanft t m
(omisyonumuz tarafrndan Fakultemizi tanttan tandlm
croquru hazrlanmrq, Fakultemize gelen Liselere

=aku ltemiz tanft r I maKadr r. Yagam boyu o$ renmeyi
^edef leyen Fakultemiz, Marmara U niversitesi Su rekli

lQitim Merkezi (MUSEM) ile ilag firmalan, Kocaeli,
3ursave lstanbul Eczao Odalan ile surekli e$itim
e sertifikasyon programlarr da yapmaKadtr.

I Fakultenizin eczactltk e{itimi hakknda bilgi
verebilir misiniz?

Ulkemizde eczacrlrk 6$retimi 14 Mayrs 1839
:arihinde Sultan ll. Mahmut tarafrndan Galatasaray'da
:esis edilen MeKeb-i Trbbiye-i Adliye-i $ahane
Askeri Tr p M ekteb i) bu nyes i nde aqlan " Eczao St n f t "

e baglamrgtrr. Bugun rse, Turkiye ve Ktbns olmak
.zere 34 adet eczactltk fakultesinde eczactltk egiiimi

_, aprl maktadrr, Eczacr lrk Fakulteleri nde e$iti mi n daha
standart hale gelebilmesi iEin, Eczacrlrk e$itimi ile ilgili

Jekanlar Konseyinin Ealrgmalarr ile ortaya grkan Ulusal

lekirdek Egitim Programr (QEP) hazrlanmtg ve
23 Aralrk 201 5 tadhinde YOK tarafrndan kabul edilmigtir.

Ataturk ilke ve devrimlerini ozumsemig, kurumsal
a diyet duygusu geligkin, toplumun gereksinimlerine

.. anrt verecek aragtrrma ve geligtirme projeleri ureten
:tigim becerisi olan bilgiyi paylagan "toplumsa

;cru m lul u$a sahi p" eczacr yeti gti ren bir birimd i r

- syonu; e$itim, bilim ve teknolojinin izini suren,
:,jretimive aragtrrmalan ile saygrn bir konumda "en gok
::rcih edilen oncu fakulte" olmakvizyonuna sahip bir
'axulteyiz. LYS srnavlannda MF-3 puant ile ilk 24.000
s'alamadaki o$renciler Fakultemize yerlegmeKedir.

Veterinedik, Eczactltk ve Mimarltk E$itim Programlanntn
Asgari E$itim Kogullannrn Belidenmesine Dair

Yonetmelik", 02 $ubat 2O0B gun ve 26775 saylt
Resmi Gazete'de yaymlan Ydnetmelige gore
"Eczaclk" baqlrklr B, maddesinde eczactltk e$itiminin
bir universitede tam gun uzerinden en az beg ytlltk

e$itimden olugaca$r hukme ba$lanmtgttr,
"Temel Eczacr lrk Bili mleri", " Eczactlt k Meslek

Bilimleri" ve "EczacrltkTeknolojisi" , bu derslerir
yanrnda "Sosyal, Davranrgsal ve Y6netimsel Eczactltk
Bilimleri" ve "Eczacrlrk Uygulamalan" ile ilgili dersler
e$itim-o$retim programrml oluqturur.

Temel Eczacrlrk Bilimleri; Genel Kimya, Analitik
Kimya, Organik Kimya, Fizik, Ttbbi Biyoloji, Molekuler
Biyoloji, Genetik, Hucre Biyoloj isi, Matematik,
Biyokimya, lmmunoloji, Anatomi, Fizyoloji ve
Fizyopatoloji, Farmasotik Botani k, Farmasotik
Mikrobiyoloji, Eczactltk Meslek Bilimleri; Eczactltk
igletmeciligi, Farmasotik/Medisinal Kimya,
Farmakogno zi,, F armakoloj i, Farmakoterapi,
Farmasoti k Toks i koloj i ve Kl i n i k EczacltV F armasoti k
Bakrm dersleri, Eczacr lrk Teknoloj isi ise Farmasoti k
Teknoloji, Kozmetoloj i, Trbbi Malzeme, Radyofarmasi,
Biyofarmasotik, Farmakokinetik ve Farmasotik
Biyoteknoloj i derslerdi r. Aynca, Eczacth k Mevzuatt) ve
Mesleki Etik (Deontoloji)ve EczactltkTarihi dersleri de
zorunlu okutulmaldadtr.

Her 69rencimiz staj 69renme hedeflerine yonelik
ve meslekiyeterlilik kazanmak adrna beq ylltk eczactltk
e$itimi boyunca bir serbest eczanede velveya
hastanede bir eczactnrn denetiminde en azG ay staj
yapmaKadrdar. Ogrencile rimiz T .yarrytl bagrnda
Farmasotik Bakm, Bitki, Sanayi Alanlanna yonelik

duzenlemig yonlenme dersleri almakta ve bu derslere
yonelik de donem iqi stajlannt da yapmaldadtrlar.
Eczacrlrk meslek e$itim programtnin son yhnda,
meslek alanrnda yetkinlegmek ve belli bir konuda bilgi

birikimi olugturmak amactyla bir akademik dantgman
denetiminde 13 Anabilim dalrmrzda mezuniyet pro1esi

yapmaKadtrlar.
1 990 yr I rnda Haydarpaga Yerleqkesi eg itim.-o$reti m

hayatrnr surduren Fakultemiz, 2018 ytltnda M.U.

Bagrbuyuk Sa$lrk Yedegkesi' nde modern ve donantmlt
derslikleri, laboratuvarlan ve ofisleri ile e$itim-o$retime
devam edecek, yetkin ve yeterlili$iolan B yldtzlt eczacl
yetigtirmeye devam edeceKir.

* Eczacthk mesle$ive galtgma alanlanndan
bahsedebilir misiniz?

31 Mayrs 2012larih ve 28309 saylt Resmi

Gazetede Eczacrlrk, hastaltklarrn teghis ve tedavisi ile

hastalrklardan korunmada kullantlan tabii ve sentetik
kaynakh ilaq hammaddelerinden de$iqik farmasotik
ti pte ilaqlart n hazrlan masr ve hastaya su nulmast ;

ilacrn analizlerinin yaptlmasr, farmakolojik etkisinin
devamlrlr$r, emniyeti, etkinligi ve maliyeti baktmtndan
gozetimi; ilaqla ilgili standardizasyon ve kalite
guvenli$inin sa$lanmast ve ilaE kullantmtna baSlt

sorunlar hakkrnda hastalann bilgilendirilmesi ve qtkan

sorunlann bildiriminin yaptlmastna iligkin faaliyetleri
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ZORUI{LU DERSLER

1- Avrupa Birli$i uyum yasalan gergevesinde,
t" " -.rupa BidiQinin 2OO5/36/EC saylt yonergesine paralel

: arak, Yukseko$reti m Kurulu Bagkanl t$ t taraf t ndantesl "loktorluk, Hem-qirelik, Ebelik, oi$ ttet<imtigi,
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yuruten sa$hk hizmetidir. Eczane agmak ve igletmekle
ecza deposu mesul mudurlu$u yapmak iqin eczacr
olmak garftrr. Eczact, ilag uretim tesisi, kozmetik
imalathanesi, ilag Ar-Ge merkezi gibi mUesseseleri
agabilir veya bu tur resmiya da ozel muesseselerde
mesul mudurluk yapabilir.

$AU$MAALAltrARl
T.C. Saglrk Bakanlrgr Turkiye itaE ve Trbbi Cihaz

Kurumu'nun 27 Nisan 2013 tarih ve 28630 sayllr
Resmi Gazete'de yaylnladrgr "Begeri Trbbi UrUnlerin
lmalathaneleri Hakkrndaki Yonetmelikte" begeri trbbi
urunlerin imalatrve uretim surecindeki mesul
mudu rlerden biri eczacr olarak tanlmlan mrstlr.
YonetmeliKe de belirtildigi gibi Mesul Mudur, urunlerin
bu Yonetmelik, yururluldeki diger mevzuat ve ruhsat
kogullan uyannca imalve kontrol edilerek, serilerin
imalat kaytlannrn onaylanmasrve bunlarrn en az beg yl
sure ile saklanarak talep halinde kurum yetkililerinin
denetimine sunulmasr, ithal urunlerin uretim yerinin bu
Yonetmelik ve krlavuzlarla uyumlu oldugunun taahhut
edilmesi, her serisinin tam kalitatif, en azndan aktif
bilegenleri baklmlndan kantitatif analizinden ve urun
ruhsatr gergevesinde kaliteyi saglamak uzere gerekli
di$er test ve kontrollerden gegmig olmasrndan
sorumludur. 12 Nisan 2Ol4 tarihinde Turkiye ilaq ve
Ttbbi Cihaz Kurumunun Resmi Gazete'de yayrnladr$r
"Eczacrlar ve Eczaneler Hakkrnda Yonetmeli$in"
6. maddesinde eczacrnrn gorev ve yetkileri de
belirtilmigtir. Sa$lrk bakrmt sunan, do$ru kararveren,
etkin iletigim kuran, lider niteligi tagryan, yoneticilik
vasflan olan, yaqam boyu o$renmeyiamag edinen,
o$retici, aragtrncr ve igveren nitelige sahip dokuz yrldr/r
eczas olarak mezun olunmaktadrr.

Gunumuzde Eczacrllk Fakultesi mezunlan
mesleklerini degigik alanlarda yapabilme olana$lna
sahiptirler. Bunlar araslnda; serbest eczaneleri, tedavi
kurumlannrn eczane ve klinik laboratuvarlannl en yaygtn
qalrgma alanlan olarak gosterebiliriz. Yukanda adr geqen
yerlerde eczaolar ilag konusunda danrgman gorevi
gorerek tedavi ve koruma konusunda dnemli katkrlarda
bu lu n maktad rlar. Eczactlar i lag ve kozmeti k
endustrisinin kalite kontrol, kalite guvence, aragtrma-
geligtirme (AR-GQ, analitik getigtirme (AN-Gfl, uretim,
ruhsatlandr rm a, pazarlama. medikal, klin i k aragtrrmalar
ve patent bolumlerinde gorev yapabilmelcte, ayrrca, ilaq
ve grda kontrol birimlerinde galrgabilmeKe, degigik saglrk
malzemeleri nin u retim ve pazarlamasr nda gorev
alabilmektedirler. Biyolojik ve bitkisel kaynaklr ilaq ve
kozmetik Urunlerinin uretim ve oazarlamasrnda oa
galqmaktadrrlar. Gelecekte, evde tedavi, bakm evleri
gibi de$igik alanlarda da eczacr onemli gorevler
ustlenecelctir. Askeri eczaclhk da mezunlann ilgiyle gorev
yaptklan bir alandrr. Lisans egitimi sonunda, qegiili
enstitulerde lisansustu (yuksek lisans ve doktora) egitim
alarak farkh konularda uzmanla$ma imkanrnrn sonucu
olarak ulkemizde devlet ve vakf eczacrlrk fakultelerinin
aragt rma gorevl isi kadrolarrndan baglayarak akadem i k
kariyer yapma imkanr da bulunmaktadrr.

Fbs!'.i G€r@ @ ' 6tr- Zlr 6 gunu 29864 saylh
Eczacloal.lzrrr"rat -r'v:retrneliOiyaynlanmrgtr.
Bu yorffi le ld r **-lK ,e fitofarmasi
alanlarrda uzrnrh Frlas rgbdlmektedir.
Uznnnl* d#nn e{Sm rli"edadan ve bu
mufredatlaa gue lizrf,tr* dtrnn temel uygulama
alanlan ib guw re yefi€rrr gergwesi "Eczaohlda
Uzmanhk Kuni' trffir oehenecektir. Eczacrlrkta
uzmanhk e{itimlerre. tvkez o€rak yaprlacak
"eczacrhkta uzrnar#( srEM' IRJS) ile girileceKir.
Kanunla, 56 kadro ihdas efrnd<tedir. Resmi
Gazete'de yer alan 6566 sqy* Eczacrlar ve Eczaneler
Hakknda Kanun ile Baz Kanun re lGnun Hukmunde
Kararnamelerde Degigildik Yaplrnasrna Dai r Kan u n,
hasta odaklr uzmanlrk e$itimi alan eczacrlann
yetigtirilmesini duzenlemektedir. lGnuna g6re,
eczacrlr$rn herhangi bir uzmanhk dalrnda uzman olmak
ve unvanr ilan edebilmek igin Saghk Bakanler'nca
kabul ve ilan edilen Turkiye eQitim kurumlannca verilmig
veya yabancr memleketlerin egitim kurumlanndan biri
tarafrndan tasdik edilmig ve Saghk Bakanhsrnca tescil
olunmug bir uzmanlrk belgesine sahip olunacaldrr.
Yatak saysr 100 ila 300 olan hastanelerde bir,
300'un uzerindeki her 200 yatak igin ilave bir
uzman klinik eczacr istihdam edilecektir.

t Faktiltenizden mezun olacak o$rencilerinize
tavsiyeleriniz nelerdir?

Teknolojiyi iyi kullanan sizlerin yenilikgi duguncelere
sahip olmanrzr, teknolojinin suratle geligti$i dunyamrzda
Meslek iqi sureklie$itimlere katrlmanzr, eczactntn astl
iginin uretmek oldu$unu akhnzda tutarak bitkisel
qaylann, kozmetik urunlerin ve yeni ilag
formulasyonlannrn Uretim agamasnda bir eczacr olarak
her kademede bulunmanrzr, EczacrlrKa Uzmanhk
(EUS) alarak uzman eczact kadrolarr ile hastanelerde
yer almanz, bu gekilde diyabet, onkolojive ileride
agrlacak Eegitli alanlarda uzmanlagmanrz, Sa$hk
Bakan I r$ rn I n uzman kl i n i k eczacr ve f itofarmasi
kadrolannda yer almanzr, Farmasotik Bakm, Aklcr ilaq
Kullanrmr bilgilerinizi sa$lrk profesyonelleri ve toplumla
paylagmanrzr, Eczaclhk Fakultelerinde ciddi bir ihtiyag
olan o$retim uyesiaEr$rnr kapatmak Uzere yetigmenizi
ve girigimci ve inovasyon duguncelerle kaliteli yaynlara,
patentlere, atflara imza almantzL, Universitelerimizin
Teknoparklannda ve ilag Ar-Ge merkezlerinde soz
sahibi olmanzr isterim.

De$iqen dunyamrzda, Eczacrlrk yemini
do$rultusunda mesleginizin gereklenni yapmayl
ih md etmeyin. Olene kadar egitimin devam ettigini
dugunerek, devamll kendinize yattnm yaptnz. Meslek
orgutleriniz olan TEB, bulundr:gunuz yerdeki Eczact
Odalanna, Fakultemiz Mezunlar dernegine uye olunuz.
Bulundu$unuz her konurrda l-nllcmrza, toplumumuza
aldrQrnrz bilgiler dogruftusurda hizrnet vermeyi
unutmaynz. Gelecegirnzj or,qturacak evlallarrmtza
iyi bir anne-baba drrray da iTnal etmeyin.

t Vakit ayrdrgrE kF go* te$ekkrir ederiz.
Ben deteqdd<ur w Fs-r61kope Eczacr dergisine 
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