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Eczacılık Fakültesi Hakkında
TÜRKÇE

İNGİLİZCE

Fakültemizde eğitim ve öğretim “Türkçe ve İngilizce”
olmak üzere iki ayrı program olarak yürütülmektedir.

Dekanın Mesajı
Sevgili Gençler,
Sağlık zincirinin en önemli halkalarından biri olan
Eczacılık mesleği; tarih boyunca toplumların en
saygın meslek gruplarından biri olmuştur. İstanbul
Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
çağdaş, ulusal ve uluslararası düzeydeki ölçütlere
uygun olarak tasarladığı eğitim ve öğretim programı
ile bilimsel yenilikleri ve araştırmaları takip eden,
ilaç araştırma ve geliştirme süreçlerinde aktif görev
alabilecek yeterli donanıma sahip, toplum sağlığının
her aşamasında etkin, sorgulayıcı, çözüm odaklı
ve etik değerleri yüksek eczacıları yetiştirmeyi
amaçlamaktadır. Eczacılık programına girebilmek
ve bu fakültede başarılı olabilmek için akademik
yeteneğe ve bilimsel meraka sahip olmak, fen
bilimlerine ve özellikle kimyaya ilgi duymak gerekir.
Sizler de; bilginin hızla zenginleştiği ve yenilendiği
günümüz koşullarında, dünyadaki bilimsel
gelişmeleri yakından takip eden donanımlı
akademik kadromuzdan eğitim almak, vakfımızın
sağlık ve ilaç sektörlerindeki uluslararası ölçekte
30 yıllık deneyiminin sağladığı staj ve kariyer
olanaklarından faydalanmak, bunlara ek olarak
kültür-sanat, sosyal sorumluluk ve spor dallarında
ilgi alanlarınıza göre kendinizi yetiştirmek ve
nihayetinde geleceğin aydınlık eczacıları olmak
isterseniz, sizleri ailemize katmaktan büyük
mutluluk duyacağız.
Prof. Dr. Sumru ÖZKIRIMLI
Dekan V.

Eczacılık, teorik ve uygulamalı eğitimin aynı anda
yürütüldüğü bir meslek dalıdır. Bu doğrultuda
dersliklerimiz, eğitim ve araştırma laboratuvarlarımız
çağımızın gereksinimleri göz önünde bulundurularak
hazırlanmıştır. Eczacılık eğitimi, 10 yarıyıldan oluşan
5 yıllık bir lisans programıdır. Eczacılık eğitimi
programımız; Türkiye’deki Eczacılık Fakültelerinin
eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürebilmeleri için
belirlenmiş olan asgari gereklilikleri kapsayan,
eczacılık eğitiminin ulusal ölçekte çerçevesini çizen
ve temel dayanaklarını sıralayan ana program olan
“Ulusal Eczacılık Çekirdek Eğitim Programı (EczÇEP)”
ve Ulusal EczÇEP Revizyon Komisyonunun 2019
yılında hazırlamış olduğu “Mezuniyet Öncesi Eczacılık
Eğitimi” ulusal standartları göz önünde bulundurularak
hazırlanmıştır. Bu kapsamda fakültemizde; Dünya
Sağlık Örgütü’nün belirlediği eczacı özelliklerine
(iletişimci, lider, bakım verici, girişimci, yönetici, takım
oyuncusu, hayat boyu öğrenen, karar alan, öğretici)
uygun eczacıların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Stajlar
Fakültemizde, ilk iki yılda mesleki eğitimin temel altyapısını
oluşturan kimyasal, biyolojik ve tıp bilimleri derslerini
içeren temel eczacılık bilimleri dersleri verilir. Üçüncü ve
dördüncü yıllarda ise meslek bilimleri eğitimi kapsamında,
ilaç etkin maddelerinin doğal kaynaklardan ya da sentetik
olarak elde edilmesi ve ilacın hastaya sunulacak şekilde
hazırlanmasını konu alan önemli derslerinin eğitimi verilir.
Eczacılık uygulamaları arasında bulunan Kozmetoloji, Klinik
Eczacılık gibi dersler de yer alır.
Beşinci sınıfta ise Eczane Eczacılığı, Endüstri Eczacılığı ve
Araştırma Eczacılığı gibi eczacılığın farklı dallarına yönelik
dersler yer alır. Son yılda ayrıca, eczacılıkla ilgili bir konuda
bitirme projesi hazırlanır. Dersler genellikle uygulamalı
olarak yürütülür. Eczacılık Fakültesinde laboratuvar dersleri,
tüm müfredatın yaklaşık üçte birini oluşturmaktadır ve
eczacılık öğretiminde önemli bir yere sahiptir.

Fakültemizin öğrencileri, eğitim süreleri boyunca toplam
altı ay olan zorunlu stajlarını kamuya açık bir eczanede
veya hastane eczanesinde en az beş yıl mesleki deneyimi
olan bir eczacının denetiminde tamamlamalıdır. İsteyen
öğrencilerimiz bu staj süresinin bir kısmını; akademik
araştırma laboratuvarlarında veya ilaç endüstrisinin
farklı alanlarında görev yapan eczacıların yanında
gerçekleştirebilmektedir. Bu noktada üniversitemizin
ilaç endüstrisi ile olan organik bağı önemli bir avantaj
sağlamaktadır.

Kariyer Olanakları
İSTÜN Eczacılık Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerimiz,
eczacılıkla ilgili her alanda hizmet vermek üzere ilaç etkin
maddelerinin hazırlanması, formülasyonları, farmasötik
ürünlerin fiziksel, kimyasal, farmakolojik ve toksikolojik
analizleri konusunda yetkin, kısaca ilacın üretiminden
hastaya ulaştırılmasına kadar olan tüm aşamalardan
sorumlu olabilecek nitelikte eczacılar olarak mezun
olacaklardır. Eğitimlerini tamamlayan ve “Eczacı” unvanını
alan öğrencilerimiz dilerlerse Eczacılıkta Uzmanlık
Sınavı’na (EUS) girerek Klinik Eczacılık ve Fitofarmasi
alanlarında uzmanlaşabilmektedirler.
Mezunlarımız; serbest eczane eczacılığı, hastane
eczacılığı, ecza depoları, kozmetik ve ilaç endüstrisi gibi
birçok alanda çalışabilirler.

Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbi
Cihaz Kurumu, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri başta
olmak üzere çeşitli resmî kurumlarda görev alabilirler.
Akademik çalışmalarda bulunup üniversitelerde
öğretim üyesi olabilme imkânına da sahiptirler.

İlaç endüstrisinde çalışan eczacı oranı ülkemizde
sadece %1 oranındadır ve bu alanda eczacılara
ihtiyaç çok fazladır.
Bu anlamda; bilimsel çalışmaları ile teknolojiyi
üreten ve kullanan, sanayi ile iş birliğini öne
çıkaran donanımlı eczacılar yetiştirilmesi
fakültemizin en önemli hedeflerinden biridir.

Üniversite-Sanayi İş Birliği
Üniversitemizin kurucu vakfı olan Bilgiç Vakfı’nın
ilaç sektörü ile olan organik bağı, Türk ve dünya ilaç
sektöründeki deneyimi sayesinde, akademik kadromuz
ve öğrencilerimizin birlikte geliştirecekleri bilimsel bilginin
ve teknolojilerin ürün ve hizmete dönüştürülmesine imkân
sağlanmaktadır. Güçlü teknolojik alt yapımız ve AR-GE
merkezlerimiz ile üniversitemizdeki bilimsel potansiyelin
sanayiye aktarılarak, inovasyona dayalı projelerin hayata
geçirilmesi ile sürdürülebilir iş birlikleri geliştirilecektir.
İş birliklerimiz sayesinde öğrencilerimize daha mezun
olmadan iş dünyasını yakından tanıyabilme ve bitirme
projelerini uygulamalı olarak gerçekleştirebilme fırsatları
sunulacaktır. Öğrencilerimizin bu projeler kapsamında
yaptıkları çalışmalar sırasında sektördeki firmalarla
kurdukları ilişkiler sayesinde, firmaların öğrencilerimizi
tanımalarına ve insan kaynakları ihtiyaçlarına göre
değerlendirmelerine de olanak sağlayacaktır.

Laboratuvarlar
Multidisipliner Laboratuvarlar
Farmasötik Kimya, Analitik Kimya, Besin Kimyası, Farmakognozi Lab.
Histoloji ve Embriyoloji, Mikrobiyoloji, Patoloji ve Farmasötik Botanik Lab.
Tıbbi Biyoloji, Fizyoloji ve Biyofizik Lab.
Toksikoloji, Biyokimya, Farmasötik Mikrobiyoloji Lab.

Uygulama Laboratuvarları
Beslenme Antropometrisi Lab.
Beslenme ve Diyetetik Lab.
Hemşirelik Temel Eğitim Lab.
Kadavra ve Diseksiyon Lab.
Maket Lab.
PC Lab.
Simüle Hasta Lab.
Tıbbi Beceri Lab.

İSTÜN
Zengin Kütüphane ve
Online Erişim Olanağı
30 Yıllık Sağlık
Sektörü Tecrübesi

Güçlü Sağlık Kurumları ile
İş Birlikleri
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İleri Teknolojinin
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