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ÖNSÖZ

Eğitim ve öğrenimin temel amacı insanları hayata hazırlamaktır. Temel eğitim çocuklarımızı ve
gençlerimizi yaşama genel çerçevede hazırlarken, mesleki eğitim geleceğin meslek mensuplarını iş
hayatına hazırlama ve toplum yararına sunma uğraşı vermektedir. Eczacılık Fakülteleri de çağdaş
teknoloji birikimleri ve üstün özverileriyle gençlerimizi güncel ilaç ve sağlık becerileri ile donatarak
toplum yaşamına yararlı eczacılar olarak kazandırma gayreti içindedir. Ne var ki, eğitim sisteminin bir
ölçüde statik olan yapı ve işleyişi, yaşam dinamiklerinin gerekliliklerini yerine getirmede tümüyle
yeterli olamamaktadır. Mesleki eğitimlerin iş yaşamının gerekliliklerini karşılamada eksik kaldığı
yakınmaları hemen her sektörde dile getirilmektedir. Ancak bilinmelidir ki, bu durum teknolojik
gelişmelerin getirdiği hızlı bilgi birikimi süreciyle şekillenen güncel bir sorun değildir. Sanılanın aksine
bu durum, yaşam dinamiklerinin doğası gereği Antik Çağlardan beri mesleki eğitim kapsamında
önemini sürdürmektedir. Bir üniversite mezununun bilgi ve becerisiyle mesleki hayata hazır olması ve
topluma her zaman öncülük etmesi beklenmiştir. Üniversitelerin de olabildiğince çağdaş yaşamdaki
sektörel unsurlara yakın eğitim vermesi, peşinden koşulması gereken en önemli idealdir.
Türkiye’deki Eczacılık Fakültelerinin eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürebilmeleri için
belirlenmiş olan gereklilikleri kapsayan bu Müfredat Çalışması, eğer içerdiği bileşenle bu ideale
ulaşma doğrultusunda küçük de olsa bir katkı sağlarsa ve Eczacılık iş hayatının dinamiklerine hizmet
verirse amacına ulaşmış sayılmalıdır. Ancak unutulmamalıdır ki, bu süreç dinamik bir yapıdır ve
günümüzün değişen eczacılık mesleki uygulamalarına göre sürekli gözden geçirilmesi ve belli
aralıklarla güncellenmesi de oldukça önemlidir.
Müfredat Çalışmasının hazırlanmasında emeği geçen tüm komisyon üyelerine, görüş ve
önerileriyle sürece katkı sunan tüm dekanlara ve öğretim üyelerine içten teşekkürlerimizi sunar, bu
çalışmanın ülkemizdeki eczacılık eğitimi ve uygulamalarına yol gösterici olmasını dileriz.

Eczacılık Fakülteleri Dekanları
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GİRİŞ, AMAÇ ve HAZIRLIK SÜRECİ

Türkiye’de eczacılık fakültelerinin çekirdek eğitim programlarında yer vermeleri gereken
asgari konular, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının 2 Şubat 2008 tarih ve 26775 sayılı Resmi
Gazete’de yayınladığı ve 31 Aralık 2009 tarih ve 27449 sayılı Resmi Gazete’de güncellediği Doktorluk,
Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık Ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari
Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik’te tanımlanmıştır. 2008 yılında yayınlanan
yönetmelikte eczacılık fakültelerinin dört yıllık olması esasına göre hazırlanmış olan 14 asgari konu
başlığı, 5 yıllık eğitim şeklinde düzeltilmiş olan 2009 yılındaki güncel versiyonunda aynen korunmuş ve
sadece ‘eczacılık kimyası’ adlı başlık ‘farmasötik kimya’ olarak düzeltilmiştir. Aynı yönetmeliğin 8.
Maddesinin 3. Fıkrasında eczacılık eğitimi sonunda mezun olan eczacıların sahip olması gereken
özellikler tanımlanmıştır. Bu özelliklerde eczacının ilaç ve ürün odaklı yönüne daha çok dikkat
çekilmiş, birinci basamak sağlık hizmetleri ve hasta tedavisindeki rolüne yer verilmemiştir.
Eczacılık eğitimi ve uygulamaları son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir
değişim içine girmiştir. Eczacılık eğitimi ile ilgili yeterlilikler ve standartlar tanımlanırken, Dünya Sağlık
Örgütü de dahil bir çok kurum ve kuruluş eczacının hasta merkezli rolüne odaklanmaya başlamıştır.
Türkiye Ulusal Eczacılık Lisans Eğitimi Programı Akreditasyon Standartları ve Kılavuzlarının 23
standartlık içeriğinde, toplam 7 standart eczacılık eğitiminde farmasötik bakımın gerekliliğine özellikle
dikkat çekmektedir. 12 Nisan 2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Eczacılar ve
Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 6. ve 7. Maddelerinde eczacının görev, yetki ve sorumluluklarının
genişletilmiş olduğu görülmektedir. Yine 22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayısı Resmi Gazete’de
yayınlanan Yönetmeliğin ‘Sağlık Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımları’ Eki’nde eczacının hasta
odaklı görevlerini de kapsayan 11 maddelik görev alanı açıklanmıştır.
10 Nisan 2014 tarihinde KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde yapılan Dekanlar Konseyi
Toplantısında, eczacılık fakültelerinde okutulan çekirdek müfredatın revize edilmesi ve Bologna süreci
ile uyumlu hale getirilmesi için bir komisyon oluşturulması kararlaştırılmıştır. 2009 yılından beri
eczacılık çekirdek eğitim programına yönelik bir güncelleme yapılmadığı ve şu ana kadar kapsamlı bir
rapor hazırlanmadığı göz önüne alınarak, 2014 yılında tıp ve hemşirelik çekirdek eğitimleri
raporlarının tamamlanmış olmasıyla birlikte eczacılık eğitimi için asgari koşulların yeniden
belirleneceği bir çekirdek eğitim çalışmasının başlatılması amaçlanmıştır.
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KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin ev sahipliği yaptığı, 2014 yılı 1. Olağan
Eczacılık Fakültesi Dekanlar Konseyi Toplantısına katılan 24 Fakülte Dekanının katılımı ile alınan ortak
karar doğrultusunda çekirdek müfredatın güncel eczacılık gelişmelerine uygun hale getirilmesi, bunlar
yapılırken Türkiye için gerekli Eczacı yeterliliklerinin belirlenmesi, çekirdek müfredat kapsamında
asgari ders ve saatlerin belirlenmesi ve Avrupa Birliği müfredat direktifleri incelenmesi planlanmıştır.
Aynı toplantıda, bu konuda çalışacak bir komisyon kurulmasına ve bu komisyonun Anadolu
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Gazi Üniversitesi Eczacılık
Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden
oluşmasına karar verilmiş, ayrıca konu ile ilgili iletişimin sağlanabilmesi ve diğer Fakültelerin de
katkılarının alınabilmesi amacıyla bir ECZDEK forumunun kurulmasına ve bunun Prof.Dr. Yusuf Öztürk
tarafından yapılmasına karar verilmiştir (Ek.1).
Komisyon, ilk toplantısını 13 Haziran 2014 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Dekanlığında yapmış ve çalışmalarına başlamıştır. Formatı Prof. Dr. Yusuf Öztürk tarafından
hazırlanan Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Çekirdek Eğitim Programı örneği incelenmiş, diğer
fakültelerin de bu formatı örnek alarak, ders saatlerini çekirdek eğitim programındaki konu
başlıklarına göre yerleştirmeleri istenmiştir. Toplantıda Mezuniyet Öncesi Ulusal Tıp Eğitimi Çekirdek
Programının 2014 yılında YÖK tarafından onaylanan formatı incelenmiş ve ulusal eczacılık eğitimi için
benzer bir çalışma yapılması kararlaştırılmıştır. Kapsamlı eczacılık çekirdek eğitim programının
oluşturulması için yapılan görev dağılımına göre Temel Eczacılık Bilimleri ile ilgili gereklilikleri Prof. Dr.
Maksut Coşkun’un, Eczacılık Meslek Bilimleri ile ilgili gereklilikleri Prof. Dr. Bülent Gümüşel’in,
Eczacılık Teknolojisi ile ilgili gereklilikleri Prof. Dr. Tuncer Değim’in, Staj ile ilgili gereklilikleri Prof. Dr.
Yusuf Öztürk’ün hazırlamasına, Ulusal ÇEP içeriği, amacı ve taslağını, ölçme ve değerlendirme
yöntemlerini ise Doç.Dr. Kutay Demirkan ve Doç. Dr. Mesut Sancar’ın hazırlamasına karar verilmiştir.
ÇEP içerisinde derslerin asgari saatlerine ve seçimlik derslerin yüzdesine yer verilmesi planlanmıştır.
Komisyon üyeleri Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kuruluna (ECZAK) akreditasyon için başvuran
eczacılık fakültelerinin bölüm başkanlıkları ve dekanlıklarıyla iletişim kurarak mevcut verileri
toplamaya başlamıştır (Ek.2).
Komisyon, ikinci toplantısını 23 Temmuz 2014 tarihinde Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Dekanlığında gerçekleştirmiştir. Bu toplantıda bölümlerden istenecek format taslağı oluşturulmuş,
Ulusal ÇEP formatı gözden geçirilmiş ve görev dağılımı güncellenmiştir (Ek.3). Komisyonun üçüncü
toplantısı 5 Eylül 2014 tarihinde Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde gerçekleştirilmiş ve bu
toplantıya kadar gelinen süreç değerlendirilmiş, sürecin hızlandırılması kararı alınmıştır (Ek.4).
Komisyonun dördüncü toplantısı 13 Ekim 2014 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Eczacılık
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Fakültesi’nde yapılmış ve ÇEP raporundaki eksiklerin tamamlanarak 24 Ekim 2014 tarihinde yapılacak
olan Dekanlar Konseyi toplantısına yetiştirilmesine karar verilmiştir (Ek.5).
24 Ekim 2014 tarihinde Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ev sahipliğiyle
düzenlenen Dekanlar Konseyi toplantısında ÇEP bazı format düzenlemeleri yapılmak kaydıyla oy
çokluğuyla kabul edilmiştir. ÇEP’in son halini vermek üzere komisyon, Dekanlar Konseyi Genel
Sekreteri Prof. Dr. Gülden Z. Omurtag’ın önerisi ve katılımıyla 17 Kasım 2014 tarihinde Hacettepe
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde bir kez daha toplanmış ve düzenlenen son halinin yeniden tüm
fakültelerin son görüşüne sunulmasına karar verilmiştir (Ek.6).
Ankara, Atatürk, Ege, Gazi, Hacettepe, İnönü, İstanbul, Kemerburgaz, Marmara, Yeditepe,
Yüzüncü Yıl Üniversitelerinin Eczacılık Fakültelerindeki birçok Anabilim Dalından gelen görüşler
Dekanlar Konseyi Genel Sekreteri tarafından Komisyon Üyesi Doç. Dr. Mesut Sancar’a iletilmiş, tüm
görüş ve öneriler bir format içinde birleştirilip derlendikten sonra yeni bir toplantıda
değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır. 6 Ocak 2015 tarihinde Anadolu Üniversitesi Eczacılık
Fakültesi’nde gerçekleştirilen toplantıya tüm komisyon üyeleriyle birlikte ECZDEK Genel Sekreteri
Prof. Dr. Gülden Z: Omurtag da katılmış ve tüm gün süren toplantıda bütün eleştiriler tek tek
değerlendirilmiş, uygun görülen önerilerin çoğu taslak programa ilave edilmiş ve ÇEP’in en kısa
sürede yeniden revize edilerek Dekanlar Konseyi görüşüne son kez gönderilmesi kararlaştırılmıştır
(Ek.7).
14 Şubat 2015 tarihinde Ankara’da yapılan Tıp Eğitimi ve Sağlık Konseyi’nde Ulusal Eczacılık
ÇEP’i ECZDEK Genel Sekreteri Prof. Dr. Gülden Z. Omurtag tarafından sunulmuş; ancak konsey
tarafından oldukça kapsamlı bulunması ve müfredat çalışmasına benzemesi nedeniyle yeniden
düzenlenmesi talep edilmiştir. ÇEP çalışmaları devam ederken, 29 Haziran 2015 tarihinde Erzincan’da
yapılan Dekanlar Konseyi toplantısında alınan bir kararla, hazırlanmış bu mevcut çalışmanın eczacılık
fakültelerine bir müfredat referansı olarak sunulması uygun görülmüştür.
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TÜRKİYE’DE ECZACILIK EĞİTİMİNİN KISA TARİHÇESİ

1. ECZACILIK YÜKSEK OKULLARI VE ECZACILIK FAKÜLTELERİ
Türk Eczacıları Birliği’nin (TEB) kaynaklarına göre Türkiye'deki eczacılık eğitim ve öğretimi
Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet dönemi olarak başlıca iki dönemde ele alınmaktadır. Osmanlı
İmparatorluğu döneminde eczacılık eğitim ve öğretimi yapılan başlıca 6 okuldan söz edilmekte ve bu
dönemde eczacılık eğitiminin 3 yıl sürdüğü belirtilmektedir. Bunlar:
1. Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane (Askeri Tip Okulu), 1839
2. Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i Şahane (Sivil Tıp Okulu), 1867
3. Haydarpaşa Askeri Sağlık Okulu, 1876
4. Merkezi Türkiye Koleji, Gaziantep, 1876
5. Şam Tıbbiye Okulu, Şam, 1903
6. Eczacı Yüksek Okulu, 1908
Yine TEB kaynaklarına göre Cumhuriyet Dönemi başlangıcında Türkiye'de Eczacı Yüksekokulu
ismiyle Tıp Fakültesine bağlı bir eczacılık öğretim kurumu bulunmaktaydı. Bu okul 1933 Üniversite
Reformu'na kadar Tıp Fakültesine bağlı kalmış, 1933'te Tıp Fakültesinden ayrılarak Fen Fakültesine
bağlanmıştır. 1944 yılında tekrar Tıp Fakültesine bağlanan Eczacı Okulu 15 Ocak 1962 tarihinde
dönemin Milli Eğitim Bakanının onayı ile bugünkü İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi olmuştur.
Eczacı Okulu uzun süre bina ve öğretim kadrosu yetersizliği nedeniyle yılda yaklaşık 60 öğrenci alarak
faaliyetini sürdürmüştür. 1938 yılında eğitim-öğretim süresi 4 yıla çıkarılmıştır. Daha sonra, mezun
olan eczacı sayısının ülke ihtiyaçlarını karşılayamaması nedeniyle bazı Eczacılık Özel Yüksek Okulları
açılmıştır:
1. İstanbul Eczacılık Özel Yüksek Okulu, 1963, İstanbul
2. Karataş Eczacılık Özel Yüksekokulu, 1967, İzmir
3. Anadolu Eczacılık Özel Yüksekokulu, 1968, Ankara
4. Ankara Eczacılık Yüksek Okulu, 1968, Ankara
5. Efes Eczacılık Yüksek Okulu, 1968, İzmir
6. Yakındoğu Eczacılık Yüksek Okulu, 1968, İzmir
7. Hastaş Eczacılık Yüksek Okulu, 1968, Eskişehir
8. Galatasaray Eczacılık Yüksek Okulu 1969 İstanbul

Bu özel okullar, İstanbul Eczacılık Okulu'nun öğretim programını uygulayarak eczacı
yetiştirmişlerdir. Yüksekokullar 9

Temmuz 1971

tarih ve

1472
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devletleştirilmiştir. Ancak 28 Mart 1983 tarihinde kabul edilen Yüksek Öğretim Kurumlan Teşkilatı
Hakkında Kanun'un çıkmasıyla bu okulların bazıları kapatılmış, bazıları da eczacılık fakültesi haline
dönüştürülmüştür. 2005 yılından itibaren Türkiye’de eczacılık eğitimi 5 yıl olarak sürdürülmektedir.
Türkiye’de ve KKTC’de şu an itibariyle öğrenci alan eczacılık fakültelerinin listesi, kuruluş yılları ve web
sayfaları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Üniversite Adı

Kuruluş Yılı

Web Adresi

1.

Ağrı İbrahim Çeçen

2013

http://eczacilik.agri.edu.tr/

2.

Anadolu

1968

http://www.eczfak.anadolu.edu.tr/

3.

Ankara

1960

http://www.pharmacy.ankara.edu.tr/

4.

Atatürk

1997

http://www.atauni.edu.tr/#!birim=eczacilik-fakultesi

5.

Bezmialem

2010

http://eczacilik.bezmialem.edu.tr/

6.

Biruni

2014

http://eczacilik.bezmialem.edu.tr/

7.

Cumhuriyet

2011

http://eczacilik.cumhuriyet.edu.tr/

8.

Dicle

2012

http://www.dicle.edu.tr/eczacilik-fakultesi

9.

Doğu Akdeniz

2011

http://ww1.emu.edu.tr/tr/akademik/fakulteler/eczacilik-fakultesi/c/708

10.

Ege

1975

http://www.pharm.ege.edu.tr/

11.

Erciyes

2003

http://pharmacy.erciyes.edu.tr/

12.

Erzincan

2012

http://www.erzincan.edu.tr/birim/?git=124

13.

Gazi

1982

http://pharmacy.gazi.edu.tr/

14.

Hacettepe

1967

http://www.eczacilik.hacettepe.edu.tr/

15.

İnönü

2001

http://cms.inonu.edu.tr/tr/eczacilik

16.

İstanbul

1962

http://eczacilik.istanbul.edu.tr/

17.

Karadeniz Teknik

2003

http://www.ktu.edu.tr/eczacilik

18.

İstanbul Kemerburgaz

2010

http://www.kemerburgaz.edu.tr/akademik-birimler/eczacilik.aspx

19.

Marmara

1963

http://eczacilik.marmara.edu.tr/

20.

İstanbul Medipol

2009

http://www.medipol.edu.tr/Sayfa/45/Akademik/Eczacilik-Fakultesi.aspx

21.

Mersin

2000

http://www.mersin.edu.tr/akademikf/eczacilik-fakultesi

22.

Trakya

2011

http://eczacilik.trakya.edu.tr/

23.

Uluslararası Kıbrıs

2011

http://www.ciu.edu.tr/eczacilik-fakultesi/

24.

Yakındoğu

2006

http://www.neu.edu.tr/node/118

25.

Yeditepe

2001

http://www.yeditepe.edu.tr/fakulteler/eczacilik-fakultesi

26.

Yeni Yüzyıl

2010

http://www.yeniyuzyil.edu.tr/Bolumler/eczacilik.aspx

27.

Yüzüncü Yıl

2011

http://www.yyu.edu.tr.akademikbirimler/index.php?bolumid=3

2. ULUSAL ECZACILIK EĞİTİMİ AKREDİTASYON KURULU (ECZAK)
Eczacılık eğitiminde kalitenin geliştirilmesi ve kalite güvencesinin sağlanması amacıyla
Eczacılık Fakültesi Dekanları Konseyi (ECZDEK) bağımsız ve katılımcı bir kurumsal yapılanma ile
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oluşacak Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon sisteminin kurulmasını hedeflemiştir. ECZAK resmi web
sayfasından alınan bilgilere göre, bu çerçevede Eczacılık Fakültesi Dekanları Konseyi (ECZDEK)
bağımsız ve katılımcı bir kurumsal yapılanma sürecinin başlangıcı olarak ECZAK Yönergesini
oluşturmuştur. Söz konusu yönergenin 5. Maddesi uyarınca ECZAK, ECZDEK tarafından belirlenen yedi
Eczacılık Fakültesi’nin (Anadolu, İstanbul, Hacettepe, Marmara, Ankara, Gazi ve Ege Üniversiteleri
Eczacılık Fakülteleri) Fakülte Kurullarında belirlenen 7 Öğretim Üyesi, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve
Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından belirlenen kurum bünyesinden bir Eczacı, TEB tarafından belirlenen bir
Serbest Eczacı, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen bir Hastane Eczacısı, Eczacılık Fakülteleri
Dekanları Konseyi tarafından belirlenen bir Öğretim Üyesi, bir Öğrenci Temsilcisi ve bir Toplum
Temsilcisinden oluşmaktadır.
ECZAK, Türkiye Ulusal Eczacılık Lisans Eğitim Programı Akreditasyon Standartları ve
Kılavuzları‘nı 12 Temmuz 2013 tarihinde yayımlamış ve Eczacılık Eğitimi Programlarını Değerlendirme
ve Akreditasyon Derneği‘nin (ECZAKDER) kuruluş çalışmalarına öncülük etmiştir. ECZAKDER resmen
22 Nisan 2014 tarihinde kurulmuştur. ECZAKDER tüzüğü 16 Mayıs 2014 tarihinde Ankara Valiliği İl
Dernekler Müdürlüğü’ne tebliğ edilmiş ve Valiliğin 9 Mayıs 2014 gün ve 132/40 sayılı yazısıyla kabul
edilmiştir. ECZAK, eczacılık fakültelerinden ilk akreditasyon başvurularını 15 Ocak 2014 tarihinde
almaya başlamıştır. 2014 yılında 10 eczacılık fakültesi akreditasyon başvurusunda bulunmuştur.
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MEZUNİYET ÖNCESİ ECZACILIK EĞİTİMİNİN HEDEFLERİ VE TEMEL BİLEŞENLERİ

Türkiye Ulusal Eczacılık Eğitimi Programları Akreditasyon Standartları ve Kılavuzları eczacılık
çekirdek eğitim programının temel bileşenlerini Standart 9’da aşağıdaki şekilde açıklamaktadır.
Eczacılık mesleki eğitim programı, topluma karşı mesleki sorumluluk taşıyan, farklı bilimlerden
edindiği bilgileri kullanabilen, bunları birlikte yorumlayabilen, sorunları tanımlayabilen, analiz becerisi
gelişmiş, ahlaki ve etik değerlere uygun davranan bir eczacı yetiştirmeyi hedefleyecek şekilde
düzenlenmelidir. Eğitim programının bileşenleri dikey ve yatay entegrasyon içinde olmalıdır. Eczacılık
Fakültesinin misyonuna uygun olarak, çekirdek eğitim programının üç ana alanı “Temel Eczacılık
Bilimleri”, “Eczacılık Meslek Bilimleri” ve “Eczacılık Teknolojisi”dir. Bu üç temel alanda yer alan
derslerin “Sosyal, Davranışsal ve Yönetimsel Eczacılık Bilimleri” ve “Eczacılık Uygulamaları” ile ilgili
konularla bir denge içinde olması sağlanmalıdır.
Aynı kılavuza göre Temel Eczacılık Bilimleri; genel kimya, analitik kimya, organik kimya, fizik,
fizikokimya, tıbbi biyoloji, moleküler biyoloji, hücre biyolojisi, matematik, biyokimya, immünoloji,
mikrobiyoloji, anatomi, fizyoloji ve fizyopatoloji alanlarını kapsar. Kılavuzda da belirtildiği gibi bu
alanlarda verilen eğitimin eczacılık mesleki eğitim programının hedef ve amaçlarına uygun olması
önemlidir.
Türkiye Ulusal Eczacılık Eğitimi Programları Akreditasyon Standartları ve Kılavuzları’na göre
eczacılık meslek bilimleri ve eczacılık teknolojisi alanları, derinlik, kapsam, yerindelik, kalite, ardışıklık
ve pekiştirme bakımından, eczacılık mesleki eğitim programının entelektüel ve klinik hedefleri için
temel oluşturmalıdır. Bu alanlar, sağlığın korunmasında ve hastalıkların tedavisinde yararlanılan
ilaçların tasarımı, sentezi, üretimi ve kullanımının anlaşılabilmesi için gerekli bilgileri kazandırmalıdır.
Eczacılık meslek bilimleri, farmasötik/medisinal kimya, farmakognozi, farmasötik botanik, farmakoloji,
farmakoterapi, toksikoloji ve klinik eczacılık/farmasötik bakım gibi alanları kapsamalıdır. Eczacılık
teknolojisi bilim alanları ise farmasötik teknoloji, kozmetoloji, radyofarmasi, biyofarmasötik,
farmakokinetik ve farmasötik biyoteknoloji gibi alanları içermelidir.
Aynı kılavuza göre ‘Sosyal, Davranışsal ve Yönetimsel Eczacılık Bilimleri’, sağlık ve hastalık
durumlarında insan davranışlarını anlama ve etkileme, eczacılıkta yönetim süreci, eczacılık ve sağlık
sistemleri, ilaç güvenlik sistemi, tıbbi ve ilaç hatalarının nedenleri ve önlenmesi ve sağlık hizmetlerinin
planlanma, finansman ve sunumunda hükümetlerin rolü konularında temel oluşturmalıdır.
Biyoistatistik, epidemiyoloji, sağlık ekonomisi, farmakoekonomi, eczacılık meslek etiği ve mesleki
uygulama standartları, sağlık sistemleri, iş ve işyeri yönetimi gibi alanları kapsamalıdır. Sosyal,
Eczacılık Fakülteleri Müfredatı 2015
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Davranışsal ve Yönetimsel Eczacılık Bilimleri alanı, hasta odaklı uygulamaların etkin ve verimli
yönetimi açısından gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri sağlamalıdır. Eczacının mesleki rolüne sosyal
uyumunu desteklemeli; etik, eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerinin gelişmesine yardımcı
olmalıdır. Kamusal ve üçüncü taraf reçeteli ilaç programlarının hazırlanması ve uygulanması;
personel, pazarlama ve finansmana yönelik idari faaliyetler; ilaçlar ve sarf malzemelerine ilişkin
yönetsel konular da bu kapsamda ele alınmalıdır. Bunlara ek olarak, davranışsal ve sosyal eczacılık
bilimleri çeşitli hasta kesimlerine sosyokültürel açıdan yetkin bir şekilde farmasötik bakım
sağlanmasını desteklemelidir. Eczacının hastaları savunma ve sağlık sistemini iyileştirmeye yönelik
politika girişimlerindeki rolü de ele alınmalıdır. ECZAK tarafından belirtilen bu hedefler doğrultusunda
fakültelerde çeşitli seçmeli dersler yürütülmektedir. Seçmeli derslerin tüm müfredatın en az %15’İni
oluşturması önerilmektedir.
Türkiye Ulusal Eczacılık Eğitimi Programları Akreditasyon Standartları ve Kılavuzları’na göre
‘Eczacılık Uygulamaları’ bir bütündür ve ilacın üretiminden tüketimine kadar bütün mesleki
uygulamaları içerir. Eczacılık mesleki eğitim programının Eczacılık Uygulamaları bileşeni birinci
basamak sağlık hizmetlerinde ve uzmanlık düzeyinde sağlık hizmeti verilen ortamlarda, hastalara
yeterli bakım sağlanması veya hastalar adına girişimlerde bulunulması için gerekli mesleki anlayış ve
becerilerin geliştirilmesi için temel oluşturmalıdır. Bu nedenle, Eczacılık Uygulamaları alanı, kapsamlı,
etkili ve güvenli farmasötik bakım açısından önem taşıyan ek beceri, teknik, değer, tutum ve bilgileri
temsil eder. Eczacılık Uygulamaları şu disiplinleri kapsamalıdır: Klinik eczacılık, klinik farmakokinetik,
terapötik ilaç düzeyi izlemi, işbirliğine dayalı ilaç tedavisi yönetimi, tamamlayıcı ve tıbbi bitkisel
ürünler, konvansiyonel (doğal ve sentetik kaynaklı), biyoteknolojik ve radyofarmasötik ilaç etkin ve
yardımcı maddelerin tasarımı sentezi, üretimi ve analizi, majistral ilaç hazırlama, konvansiyonel (doğal
ve sentetik kaynaklı), biyoteknolojik ve radyofarmasötik ilaç üretim teknolojileri ve bu teknolojiler ile
elde edilen ilaçlar, kozmetik ürünler, teşhis ve hasta başı testleri, tıbbi cihaz bilgisi, kombinasyon
ürünlerine ait bilgiler, hastalık durumu yönetimi, ilaç dağıtımı (sunumu) ve reçete işleme süreci,
madde suistimali ve bağımlılığı, literatür değerlendirme dâhil ilaç danışma, gebelikte ve laktasyonda
ilaç kullanımı, acil ilk yardım, kanıta dayalı karar verme, akılcı ilaç kullanımı, geriyatri, sağlığın teşviki
ve hastalıkların önlenmesi, bağışıklama, bilgi teknolojisi uygulamalarında destek araçları, ilaç
uygulaması, beslenme, pediyatri, hastanın değerlendirilmesi ve sonuçlarının izlenmesi, hasta ve sağlık
çalışanları ile iletişim, hasta kayıtları ve sağlıkta dokümantasyon, eczacılık mevzuatı ve etik, ilaçların
ruhsatlandırılması, ilaçta patent, farmakoekonomi, farmakoterapi ve kendi başına/reçetesiz ilaç
kullanımı alanlarını içermelidir.
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Türkiye Ulusal Eczacılık Eğitimi Programları Akreditasyon Standartları ve Kılavuzları’na göre
‘Stajlar’, eğitimle ilgili önceden tanımlanmış sonuçlara ulaşılmasını sağlayacak yoğunluk, kapsam, yapı
ve sürede olmalıdır. Yürürlükteki eczacılık mevzuatı uyarınca her öğrenci beş yıllık eczacılık eğitimi
boyunca bir serbest eczanede ve/veya hastanede bir eczacının denetiminde en az 6 ay staj
yapmalıdır. Stajlar eczacılık mesleki eğitim programı boyunca devam etmeli ve programın son yılında
ağırlık kazanmalıdır. Stajlar toplam olarak, akademik programın tamamlanmasından önce,
öğrencilerin eğitimlerinde hedeflenen tüm çıktıları ve mesleki yeterlilikleri kazanmalarını sağlamalıdır.
Her öğrenci eczacılık meslek eğitim programının son yılında, meslek alanında yetkinleşmek ve belli bir
konuda bilgi birikimi oluşturmak amacıyla bir akademik danışman denetiminde mezuniyet projesi
yapmalıdır.
Amerika Birleşik Devletleri’nde eczacılık lisans ve sürekli eğitim programlarını akredite eden
Accreditation Council for Pharmacy Education (ACPE) tarafından 2011 yılında güncellenen
“Accreditation Standards and Guidelines for The Professional Program in Pharmacy Leading to the
Doctor of Pharmacy Degree” başlıklı kılavuzda (ACPE 2011 Kılavuzu) eczacılık eğitiminde bulunması
istenen alanlar biyomedikal bilimler, farmasötik bilimler, sosyal/davranışsal ve idari eczacılık bilimleri
ve klinik bilimler olarak tanımlanmıştır. Bu kılavuza göre, farklı başlıkların varlığı her başlık için ayrı
ders açılmasını gerektirmez; ancak, başlık altında yer alan tüm materyalin müfredat içinde yeterince
yer alması gerekliliğini gösterir. Kılavuzda dikkat çekilen önemli bir nokta da, listelenen tüm konu
başlıklarının mesleğin değişen ihtiyaçları doğrultusunda gelecekte güncellenmesi gerekliliğidir.
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MESLEKİ YETERLİKLER
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Yeterlilikleri, Sağlık Temel
Alanı (Kodu: 72) önerileri doğrultusunda hazırlanan aşağıdaki tabloya göre Eczacılık Fakültesinden
mezun olan bir eczacının burada sıralanan yeterliliklere sahip olması beklenir.

1. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata
ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
2. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
3. Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, ve profesyonel kimliği ile
meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
4. Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
5. Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
6. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme,
değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
7. Eczacılık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir
yaklaşımla değerlendirir.
8. Çalıştığı her alanda ilaca bağlı sorunları saptamak ve bu sorunları çözmek
becerisine sahiptir.
9. Sağlıklı ve/veya hasta bireyin yapısı, fizyolojik fonksiyonları ve davranışları;
bireyin sağlığı ile fiziksel ve sosyal çevresi arasındaki ilişkisini anlamaya
yetkindir.
10.İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma
ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar.
11.İlaç üretimi, kalite kontrolleri ve analizlerinde hizmet sağlar.
12.Kozmetik ve kozmesötik ürünlerin üretimini ve kullanımlarını bilir.
13.İlacın akılcı kullanılmasını sağlar.
14.Koruyucu sağlık hizmetlerinde rol alarak hastalıkların önlenmesine katkı
sağlar.
15.Mezuniyet sonrası kurum içi, yerel, ulusal ve uluslararası eğitimlere katılır;
bunları kredilendirir ve belgeler.
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12 Nisan 2014 tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun Resmi Gazete’de yayınladığı
Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 6. Maddesinde eczacının görev ve yetkileri şu şekilde
belirtilmiştir.
a) Hastalıkların teşhis ve tedavisi ile hastalıklardan korunmada kullanılan tabii ve sentetik
kaynaklı ilaç hammaddelerinin elde edilmesini ve bu hammaddelerden değişik farmasötik
tipte ilaçların hazırlanmasını ve hastaya sunulmasını sağlar.
b) İlacın analizlerini yapar.
c) İlacın farmakolojik etkisinin devamlılığı ile emniyeti, etkililiği ve maliyeti bakımından
gözetimini sağlar.
d) İlaçla ilgili standardizasyon ve kalite güvenliğini sağlar.
e) İlaç kullanımına bağlı sorunlar hakkında hastaları bilgilendirir ve çıkan sorunların bildiriminin
yapılmasına ilişkin faaliyetleri yürütür.
f) Kozmetik imalathanesi, ilaç AR-GE merkezi, ecza deposu gibi müesseseleri açabilir veya bu tür
resmî ya da özel müesseselerde mesul müdürlük yapabilir.
Yine aynı yönetmeliği 7. Maddesinde eczacının sorumlulukları ise şu şekilde belirlenmiştir:
a) Hastanın ilaçlarını, ilaçların uygulanmasında kullanılan araçları ve tıbbi cihaz ve malzemeleri
güvenli ve etkin bir şekilde kullanabilmesine yardımcı olur, bunlar hakkında yeterli bilgi ve
kavrayışa sahip olmasını sağlar.
b) Tıbbi ürünlerin güvenli şekilde kullanımlarının sağlanması için advers etkilerin sistematik bir
şekilde izlenmesi, bu hususta bilgi toplanması, kayıt altına alınması, değerlendirilmesi,
arşivlenmesi, taraflar arasında irtibat kurulması ve beşeri tıbbi ürünlerin yol açabileceği
zararın en alt düzeye indirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması hususlarında farmakovijilans
çalışmalarının yürütülmesinde mevzuatın yüklediği görevleri yerine getirir.
c) İlaç sunumunun hatasız, reçete edilme amacına uygun, hastanın gereksinimleri ile uyumlu ve
güvenli olmasını sağlar.
d) Reçeteye tâbi olmayan ilaçların ve sağlığa ilişkin tüm ürünlerin hastanın gereksinimlerine
uygun, güvenli ve akılcı bir şekilde tedarikini sağlar ve bu konuda danışmanlık hizmeti verir.
e) İlaçların kullanımı, saklanması ve imhası ile ilgili potansiyel zararlılık risklerine karşı hasta,
toplum ve çevre bilinci oluşturulmasını sağlar ve sorunların çözümünde aktif görev alır.
f) İlgili mevzuat çerçevesinde geçerli mesleki ve etik davranışları sergiler. Hastanın veya
faydalanıcının özel yaşam ve mahremiyetini korur. Akılcı ilaç kullanımını sağlayarak bireyin
sağlıklı olma hâlini ve yaşam kalitesini arttırmaya çalışır.
g) Olağanüstü hâl veya kriz dönemlerinde her türlü ilaç tedarik süreçlerinde etkin rol alır ve
kamu kurum ve kuruluşlarına yardımcı olur.
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h) Sahip ve mesul müdürü olduğu eczanedeki, eczane çalışanları ve eczacılık fakültesi
stajyerlerinin görev dağılımlarını gerçekleştirir, çalışmalarını denetler ve koordine eder.
Bunun dışında T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 27 Nisan 2013 tarih
ve 28630 sayılı Resmi Gazete’de yayınladığı Beşeri Tıbbi Ürünlerin İmalathaneleri hakkındaki
yönetmelikte beşeri tıbbi ürünlerin imalatı ve üretim sürecindeki mesul müdürlerden biri eczacı
olarak tanımlanmıştır. Yönetmelikte de belirtildiği gibi Mesul Müdür, ürünlerin bu Yönetmelik,
yürürlükteki diğer mevzuat ve ruhsat koşulları uyarınca imal ve kontrol edilerek, serilerin imalat
kayıtlarının onaylanması ve bunların en az beş yıl süre ile saklanarak talep halinde Kurum yetkililerinin
denetimine sunulması, ithal ürünlerin üretim yerinin bu Yönetmelik ve kılavuzlarla uyumlu olduğunun
taahhüt edilmesi, her serisinin tam kalitatif, en azından aktif bileşenleri bakımından kantitatif
analizinden ve ürün ruhsatı çerçevesinde kaliteyi sağlamak üzere gerekli diğer test ve kontrollerden
geçmiş olmasından sorumludur.
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ASGARİ DERS SAATLERİ VE İÇERİKLERİ

Eczacılık fakültelerinde belirlenen yeterliklere sahip eczacıların yetişebilmesi için, fakültelerin
eğitim programlarını geliştirirken eğitim içeriğini temel bilimler, meslek bilimleri ve eczacılık
teknolojisi ana alanlarını kapsayacak şekilde belirlemeleri ve “Sosyal, Davranışsal ve Yönetimsel
Eczacılık Bilimleri” ve “Eczacılık Uygulamaları” ile entegre bir şekilde yürütmeleri önemlidir.
Türkiye’deki Eczacılık Fakültelerinin bünyesinde faaliyet gösteren başlıca anabilim dallarının
bölümlere göre yapılanması aşağıda verilmiştir.
Nitelikli bir eczacılık eğitiminin önemli bir ana boyutu profesyonelliktir (insani, toplumsal ve
mesleki değerler). Eczacılık fakültelerinin belirleyecekleri yeterlilikler, özellikle profesyonelliğe yönelik
yeterlilikler doğrultusunda olmalı, sağlığa bütüncül yaklaşım (biyo‐psiko‐sosyal ve kültürel yaklaşım)
ve hasta‐merkezli yaklaşım ilkelerini gözetmelidir. Bu doğrultuda, Ulusal Eczacılık Çekirdek Eğitim
Programı (ÇEP) için belirlenmiş olan asgari ders saatleri ve içerikleri bu bölümde verilmiştir. ÇEP
kapsamında yer alacak derslerin tanım, amaç ve öğrenim çıktılarının tümleşik halde ve asgari düzeyde
verilmesine özen gösterilmiştir. Öğrenme becerileri ve çıktılarının hazırlanmasında Benjamin
Bloom’un (1913-1999) “Bilişsel Alan” kavramına dayanan öğrenme taksonomisinden geniş ölçüde
yararlanılmış ve Bloom’un aktif fiilleri kullanılmıştır.

Not: * ile işaretli dersler tüm fakültelerde olmayan ve bazı fakültelerde zorunlu
okutulan derslerdir.
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1. TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
1.1.

ANALİTİK KİMYA ANABİLİM DALI

1.1.1. GENEL KİMYA BİLİM DALI*
1.2.

BİYOKİMYA ANABİLİM DALI

1.3.

FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

1.4.

ECZACILIK TEMEL BİLİMLERİ ANABİLİM DALI*

2. ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
2.1.

FARMAKOGNOZİ ANABİLİM DALI

2.1.1. FİTOFARMASİ BİLİM DALI*
2.2.

FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI

2.3.

FARMASÖTİK BOTANİK ANABİLİM DALI**

2.4.

FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİM DALI

2.5.

FARMASÖTİK TOKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI

2.6.

ECZACILIK İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI*

2.7.

KLİNİK ECZACILIK ANABİLİM DALI*

2.8.

ECZACILIK TARİHİ VE ETİK ANABİLİM DALI*

3. ECZACILIK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
3.1.

FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI

3.1.1. BİYOFARMASÖTİK VE FARMAKOKİNETİK BİLİM DALI*
3.1.2. KOZMETOLOJİ BİLİM DALI*
3.2.

FARMASÖTİK BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI*

3.3.

RADYOFARMASİ ANABİLİM DALI*

* Tüm Eczacılık Fakültelerinde bulunmamaktadır.
** Bazı Eczacılık Fakültelerinde Temel Bilimler Bölümünde yer almaktadır.
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1. TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ
1.1. ANALİTİK KİMYA
Dersin Adı: Analitik Kimya (Teorik I, II ve + Uygulama I, II)
Dersin Amacı ve Önemi: Analitik kimya, maddenin yapısını inceleyen ve açıklayan, diğer bir ifade ile
maddeyi oluşturan bileşenleri ve miktarlarını inceleyen uygulamalı bir bilim dalıdır. Ayırma, teşhis ve
numunedeki bileşenlerin miktarlarının bulunması ile ilgilenir. Bu amaçla klasik ve ileri analiz
yöntemlerini araştırır, kullanır ve geliştirir. Analitik Kimya dersini alan öğrenci, analitik kimyanın temel
konuları, spektroskopik, kromatografik ve elektrokimyasal analiz yöntemleri hakkında klasik ve güncel
kuramsal ve pratik bilgiye sahip olur. Validasyon parametrelerini öğrenir. Nitel ve nicel analiz
yapabilme becerisine sahip olur. Edindiği kuramsal ve pratik bilgileri tıbbi ürünler ve biyolojik
materyallerden etkin maddelerin analizlerine uygulama becerisine sahiptir ve bunları eğitim, ilaç
endüstrisi, gıda, tarım, sağlık ve çevre alanlarında da uygular.
Dersin Öğrenme Çıktıları


Analitik kimyadaki temel kavramlar, derişim birimleri, denge sabitleri, aktiflik, çözünürlük, asit
- bazlar, pH, tamponlar, gravimetri, volumetri ve titrasyonlar hakkında temel bilgileri
tanımlar.



Analitik Kimya Laboratuvarında kullanılan temel bilgileri ve laboratuvar güvenliği ilkelerini
uygular.



I - V. Grup katyonlarını ve anyonlarını ve bunların özelliklerini öğrenir ve nitel analizlerini
yapar.



Volumetrik analizle ilgili genel bilgileri ve titrasyon yöntemleri (nötralizasyon, indirgenmeyükseltgenme, çöktürme ve kompleksometrik titrasyonlar) hakkında kuramsal bilgiye sahip
olur, bu bilgiler ışığında pratik uygulamalar yapar.



Ultraviyole - görünür bölge (UV - GB), türev, floresans, infrared (IR), atomik ve nükleer
magnetik rezonans (NMR) spektroskopisi yöntemlerini, cihazlarını ve uygulama alanlarını
tanır.



UV - GB, türev ve atomik spektroskopiyi kullanarak ilaçlardan ve biyolojik materyalden ilaç
analizi yapar.



Ayırma ve tüketme yöntemleri ve kromatografi yöntemi ile ilgili bilgi sahibi olur ve ince
tabaka, kağıt ve kolon kromatografisi yöntemlerini öğrenerek ince tabaka kromatografisi
yöntemi ile ilaçların nitel analizini yapar.
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Sıvı ve gaz kromatografisi yöntemlerini, cihazlarını ve uygulama alanlarını bilir ve yüksek
performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) yöntemi ile ilaçların nicel analizini yapar.



Polarografi, amperometri, potansiyometri ve kondüktometri yöntemleri hakkında bilgi sahibi
olur ve potansiyometrik ve kondüktometrik titrasyon yöntemlerinin uygulamasını yapar.



Validasyon parametrelerini öğrenir ve bu parametrelerin yer aldığı güncel bir makaleyi
yorumlar.

Dersin Öğrenme ve Öğretme Yöntem ve Teknikleri


Anlatım



Tartışma



Soru - Yanıt



Problem çözme



Deney



Grup çalışması



Rapor hazırlama



Sunum

Ders Saati
Teorik dersler

14 x (2+2) = 56

Uygulama dersleri

14 x (3+3) = 84

Analitik Kimya Toplam

140 saat

Ölçme Değerlendirme Teknikleri
Teorik dersler için: Ara Sınav + Final Sınavı
Uygulama için (Analitik Kimya I): Deney raporları + Ara sınavlar + Final Sınavı
Uygulama için (Analitik Kimya II): Deney raporları + Ara sınavlar + Ödev + Sunum + Final Sınavı
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1.2. GENEL KİMYA
Dersin Adı: Genel Kimya (Teorik)
Dersin Amacı ve Önemi: Genel Kimya dersinin amacı modern yaşamda ve medisinal uygulamalarda
olaylara kimya öğretisi ile bakabilme becerisi kazandırmaktır. Öğrencilere eczacılık eğitimleri
süresince temel oluşturacak kimyanın önemli ilke ve kavramlarını öğretmek, kimya bilimi ile güncel
olaylar arasında ilişki kurulmasını sağlamak bu dersin ana basamaklarını oluşturur. Atomun yapısı,
moleküller, bileşikler ve kimyasal tepkime türleri, maddenin halleri, kimyasal bağlar ve molekül
şekilleri, çözeltiler, kimyasal denge, termokimya, termodinamik, katı, sıvı ve gazlar hakkında
öğrencilere eczacılık eğitimine temel oluşturan kimya bilgisi verilmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları


Eczacılık eğitimine altyapı oluşturan kimyanın temel ilke ve kavramları hakkında bilgi verir.



Sistematik bir yaklaşımla kimyada problem çözme yeteneği kazanır.



Çözelti termodinamiği, kimyasal denge ve kinetik yaklaşımlarla ilaçların çözeltideki
fizikokimyasal özelliklerini yorumlar.



Molekül içi ve moleküller arası etkileşimler konusunda bilgi verir.



Bağ kavramı ve bağ kavramı ile ilgili çeşitli teorileri kullanarak, kimyasal bileşiklerin üç boyutlu
yapılarını gösterir.



Katıların kristal yapıları ile ilgili bilgi sahibi olur ve uygulamalar çözer.



Modern yaşamda ve medisinal uygulamalarda olaylara kimya öğretisi ile bakabilme becerisi
kazanır.

Dersin Öğrenme ve Öğretme Yöntem ve Teknikleri





Anlatım
Soru-Yanıt
Gözlem
Gösterme

Ders Saati
14 hafta × haftalık ders saati : 14x3 = 42 saat

Ölçme Değerlendirme Teknikleri
Ara Sınav + Ödev (veya Kısa Sınav) + Final Sınavı
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1.3. BİYOKİMYA
Dersin Adı: Biyokimya (Teorik I, II ve Uygulama)
Dersin amacı ve önemi: Eczacılık mesleğinin uygulanması sırasında, hastalıklar ve hastalıklardan
korunmak ve tedavi sürecinde ilaçların biyolojik etki mekanizmalarını anlayabilen ve

yorum

yapabilen eczacılar yetiştirmek için, protein kimyası, enzimler, koenzimler ve vitaminler, karbohidrat
kimyası ve metabolizması, biyolojik oksidasyon, lipit, protein, amino asit, nükleik asitlerin
metabolizmaları ve ilgili hastalıkları, protein biyosentezi, genetik hastalıklar, hormonlar ve endokrin
hastalıklar, mineraller, asit baz dengesi hakkında canlılardaki temel biyokimyasal konuları vermektir.
Bununla birlikte, eczacılık mesleğinin uygulanması sırasında, hastalıkların teşhis ve takibi için,
canlılardaki temel biyokimyasal parametrelerin analizini ve yorumunu yapabilen eczacılar
yetiştirmektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları


İnsanlardaki tüm temel metabolik yolakları bilir ve böylece insanlarda görülen hastalıklar ve
hastalıklardan korunmak için ve tedavi sürecinde ilaçların biyolojik etki mekanizmalarını
yorumlar.



Doğal ve sentetik etkin maddelerin, tıbbi ve gıda destek ürünlerinin analizlerini, aralarındaki
etkileşimleri anlar sorunları çözebilecek öneriler geliştirir.



Mesleki gelişimini takip ederek, hasta ve diğer sağlık çalışanlarına danışmanlık hizmeti verir,
doğru ve güncel bilgi kaynaklarına ulaşır, Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişime ait olay ve
olguları değerlendirir ve çözümünde rol alır.



Verilen biyokimya bilgileri ile ilaçların etkilerini ilişkilendirebilme yeteneği kazanır.



İleri düzeydeki bir araştırmayı yapabilme, toplumu sağlık alanında eğitme ve yönlendirme
yetkinliğine sahip olur.



Yaşam boyu öğrenme, kendini yenileme eczacılık hizmetlerinin geliştirilmesi konusunda
yetkindir.



Hastanın yaşam kalitesi açısından etik, temel, bilimsel ve teknolojik bilgiler verir.

Dersin Öğrenme ve Öğretme yöntem ve teknikleri:


Anlatım



Soru cevap
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Tartışma



Deneysel

Ders saati:
Biyokimya 1: 14 hafta x 2 saat = 28 saat
Biyokimya 2: 14 hafta x 2 saat = 28 saat
Biyokimya uygulama: 14 hafta x 4 saat = 56 saat
Toplam ders saatı: 112 saat

Ölçme değerlendirme teknikleri:
Ara sınav + Final
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1.4. KLİNİK BİYOKİMYA*
Dersin Adı: Klinik Biyokimya
Dersin amacı ve önemi: Eczacılık mesleğinin uygulanması sırasında, teşhis edilen hastalıkların ve
tedavi sürecinin takibi için, canlılardaki klinik açıdan anlamlı temel biyokimyasal parametrelerin
yorumunu yapabilen eczacılar yetiştirmektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları:


Hastalıkların teşhis ve takibi için, ve hastaların yaşam kalitesini yükseltmek üzere
biyokimyasal parametrelerin yorumunu yapar, tedavi planının oluşturulmasına katkı sağlar.



Klinik parametrelerle besinlerin ve ilaçların etkileşimi konusunu yorumlar.



İleri düzeydeki bir araştırmayı yapabilme, toplumu sağlık alanında eğitme ve yönlendirme
yetkinliğine sahip olur.



Hastanın biyokimyasal bulgularını hasta öyküsü ile birleştirip, probleme dayalı çözüm
geliştirebilme yeteneği kazanır.



Yaşam boyu öğrenme, kendini yenileme eczacılık hizmetlerinin geliştirilmesi konusunda
yetkindir.

Dersin öğrenme ve öğretme yöntem ve teknikleri


Anlatım



Soru cevap



Olgu sunumu



Tartışma

Ders saati:
14 hafta x 1 saat = 14 saat
Ölçme değerlendirme teknikleri
Ara sınav + Final

* Tüm fakültelerde olmayan ve bazı fakültelerde zorunlu okutulan derslerdir.
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1.5. FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ
Dersin Adı: Farmasötik Mikrobiyoloji ve İmmunoloji + Farmasötik Mikrobiyoloji Teorik ve Uygulama
Dersin Amacı ve Önemi: Mikrobiyoloji, sağlık bilimlerinde mikroorganizmalarla ilgili uygulamalı bir
temel bilim dalıdır. Farmasötik mikrobiyoloji ise mikroorganizmalarla ilgili temel bilgileri vererek
mikroorganizma-antimikrobiyal ajanlar- konak ilişkilerini ele almanın yanında, üretiminden
tüketimine kadar her aşamada farmasötik ve kozmetik ürünlerin hazırlanmasında hijyenik koşulların
sağlanması ve kontrolünün yapılması, mikrobiyolojik analizler ile farmakopelere göre mikrobiyolojik
kalite kontrol konularını da içeren bilgilerle öğrencileri donatır. Türkiye’de acil servislere başvuruların
%70’den fazlası infeksiyon hastalıkları nedeniyle olmaktadır. Sağlık mensubu olan eczacının eğitimi
sırasında alacağı bilgilerle insanlarda infeksiyona neden olan mikroorganizmaların genel yapıları,
yaşamları, bulaş yolları, kimyasal ve fiziksel etkenlerle etkileşimlerini, direnç gelişimlerini bilmesi, bu
etkenlerin hastalıklarından korunma ve mücadelede paydaşları (doktor ve diğer sağlık elemanları) ile
iletişimi sağlaması ve hastaları bilgilendirmesi önemlidir. Ayrıca bağışıklık sistemi ve immunite
eczacının bilmesi gereken konulardır.
Dersin Öğrenme Çıktıları:


Mikroorganizmaların hücre yapısı, sınıflandırılması, genetiği, çoğalma aşamaları hakkında bilgi
verir.



Kemoterapötik maddeler, aktivite ve direnç mekanizmaları hakkında bilgi verir.



Antibakteriyeller ve dezenfektanlar hakkında genel bilgi verir, etki ve direnç mekanizmalarını
ayırt eder.



Mikroorganizmalar arasındaki yaşam türleri, mikroorganizma-organizma ilişkileri, parazitlikte
mikroorganizma ve organizmaya ait faktörler hakkında bilgi verir.



Bağışıklık, bağışıklık mekanizmaları, immun yanıtta rol oynayan organ ve hücreler hakkında
bilgi verir.



Alerji ve alerjik reaksiyonlar, otoimmun hastalıklar ve tümör immünolojisi hakkında bilgi verir.



Aşılar ve immun serumların geliştirilmesinde görev alır ve risklerini bilir.



Virusların, bakterilerin, mantarların ve parazitlerin morfolojik ve kimyasal yapılarını bilir,
insanlarda enfeksiyon hastalıklarının patogenez, immunite, tanı, korunma ve tedavisini temel
olarak değerlendirir.



İnsanda sıklıkla infeksiyona neden olan mikroorganizmalar hakkında bilgi sahibidir,
hastalıkların tanı, korunma ve tedavisini tanımlar.
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Sterilizasyon, dezenfeksiyon, antisepsi tanımı, uygulama yöntemleri ve denetlenmesi
hakkında bilgi sahibidir ve uygular.



Antimikrobiyallerin etkinliğini kalitatif ve kantitatif belirleme yöntemleri hakkında bilgi verir
ve uygular.



Sterilite kontrolünü, steril ve steril olmayan farmasötik preparatların mikrobiyolojik kalite
kontrollerini bilir.

Dersin Öğrenme ve Öğretme Yöntem ve Teknikleri


Anlatım



Soru-cevap



Tartışma



Örnek olay



Bireysel/Grup çalışması (Ödev sunumu)

Eğitim Boyunca Toplam Ders Saati
Teorik: 3 saat x 14 = 42 saat
Pratik: 3 saat x 14 = 42 saat
Toplam ders saatı: 84 saat

Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri
Gözlem
Yazılı Sınav
Sunum
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1.6. BİTKİ BİYOLOJİSİ*
Dersin Adı: Bitki Biyolojisi (Teorik)
Dersin Amacı ve Önemi: Bitkilerin insan yaşamında geniş bir yere sahip olduğu bilinmektedir. İnsanbitki ilişkileri, bitkilerin, başta besin ve ilaç olarak kullanılması yanında, korunma, savunma, ısınma vb.
amaçlarla kullanılmasında da önem taşımaktadır. Günümüzde hastalıklardan korunma amacıyla halen
bitkilerden etkin madde, ekstreler ve ham drog olarak yararlanılması, Eczacılık biliminde Bitki
Biyolojisi eğitimini zorunlu kılmaktadır. Tedavide ya da hastalıklardan korunmada kullanılan bitkilerin,
doğru olarak tanınması için bitki anatomisi ve bitki morfolojisinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu
kapsamda eczacı olacak öğrencilere, daha sonraki yarıyıllarda alacakları Farmasötik Botanik ve
Farmakognozi gibi zorunlu derslere hazırlık olmak ve temel oluşturmak üzere, bitkilerin hücre
yapısından başlayarak, doku, organ ve fonksiyonlarına dair gerekli bilgiyi aktarmak amaçlanmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları:


Bitkilerin sınıflandırılmasını anlatır.



Bitkileri adlandırır.



Bitkilerin anatomik özelliklerini tanır.



Evrim biyolojisi ve bitkilerin evrimsel gelişimini bilir.



Bitkinin hücre yapısı ve hücre fonksiyonlarını tanır.



Bitkilerin morfolojik özellikleri, yapı ve fonksiyonları hakkında bilgi verir.

Dersin Öğrenme ve Öğretme Yöntem ve Teknikleri


Anlatım



Soru-Yanıt



Tartışma



Ödev hazırlığı

Ders Saati:
14 hafta X 2 saat= 28 saat
Ölçme Değerlendirme Teknikleri
Ara Sınav + Final Sınavı

* Tüm fakültelerde olmayan ve bazı fakültelerde zorunlu okutulan derslerdir.
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1.7. TIBBİ BİYOLOJİ
Dersin Adı: Tıbbi Biyoloji (Teorik)
Dersin Amacı ve Önemi: Eczacılık öğrencilerine, hücrenin yapısı ve görevi, genetik materyalin niteliği,
DNA paketlenmesi ve kromozomun ince yapısı, RNA’nın yapı sentez ve fonksiyonu, genetik kod ve
protein sentezi, hücre döngüsü, mutasyon gibi konularda eğitim vererek hücre biyolojisi ve moleküler
biyoloji alanında temel bilgileri kazandırmak.
Dersin Öğrenme Çıktıları:


Tıbbi Biyolojinin eczacılık eğitimi için önemini tanımlar.



Canlıların özellikleri, sitobiyoloji, prokaryot ve ökaryot hücre ayrımları hakkında bilgi verir.



Hücrenin yapısını detaylı olarak tanır.



Mutasyon anlatır.



Gen anlatımı; transkripsiyon ve translasyon kavramlarını tanır.



Mitoz ve mayoz bölünme hakkında bilgi verir.



İnflamasyon biyolojisini anlatır.



Kronobiyolojinin eczacılık ve tıptaki önemini tanımlar.



Gelişme Biyolojisi, teratobiyoloji hakkında bilgi verir.



Kromozomlarda mutasyon yapan etkiler, genetik hastalıklar ve moleküler tanısında kullanılan
yöntemleri anlatır.

Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri


Anlatım



Tartışma



Soru-Yanıt

Ders Saati:
14 hafta X 2 saat= 28 saat
Ölçme Değerlendirme Teknikleri
Ara Sınav + Final Sınavı
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1.8. FİZYOLOJİ
Derin Adı: Fizyoloji (Teorik)
Dersin Amacı ve Önemi: Bu dersin amacı, insan biyolojisindeki işlevsel sistemleri medikal ağırlıklı
olarak eczacılık öğrencisine aktarmaktır. Fizyolojik düzeneklerin hücreden sistemlere uzanan
yapılanmasında vücut işlevlerinin gerçekleştirilmesi, sürdürülmesi, düzenlenmesi ve eşgüdümünü
açıklarken bunların kendi arasındaki iletişimi ve çevreyle olan ilişkilerini analiz etmeyi
amaçlamaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları:


İnsan organizmasının hücre-doku-organ-sistem yapılanmasını ve canlılığı sürdüren çeşitli
mekanizmaları açıklar.



Terminoloji ve özgül fizyolojik olaylar hakkında bilgi verir.



Her özgül fizyolojik olayı meydana getiren genel prensipleri anlatır.



Olguların fizyolojik mekanizmaları hakkında tahmin ve yorum yapar. Edinilen fizyoloji bilgisini
gündelik hayatta kullanır.



Fizyolojik olaylar hakkında çıkarımlar yapar ve bu çıkarımların bilimsel kanıtlarla destekler.



Karşılaşılan problemin çözümünde, edinilen fizyolojik bilgilerin farklı kombinasyonlarının
kullanılarak farklı sentezlere varır.



İnsan fizyolojisinin tanıtıcı kavramlarını açıklayabilir ve homeostatik ilkeleri tartışır.



Aksiyon potansiyeli olumunu ve yayılmasını anlayacak ve bu bağlamda iskelet kas
kasılmasının temel ilkelerini ve mekanizmasını ve sinir sistemi ile ilgili temel fizyolojik
kavramları yorumlar.



Solunum, dolaşım ve sindirim sistemi yapı ve işlevi arasındaki ilişkiyi ve kontrollerini tartışır.



Ayrıntılı olarak besin emilimini ve böbrek fizyolojisinin temel prensiplerini tanımlar.

Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri




Soru-Yanıt
Tartışma
Anlatım

Ders Saati
14 hafta X 2 saat = 28 saat
Ölçme Değerlendirme Teknikleri
Ara Sınav + Final Sınavı
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1.9. FİZYOPATOLOJİ
Dersin Adı: Fizyopatoloji (Teorik)
Dersin Amacı ve Önemi: Hücredeki normal fizyolojik süreçlere ilişkin bilgi verir ve hastalık
durumlarında ortaya çıkan belirtileri hücre düzeyinde ele alıp inceleyerek organ ve sistem
fonksiyonlarını bozan ve en sık rastlanan hastalıkların fizyopatolojilerine odaklanarak temel
fizyopatolojik mekanizmalar öğretilir.
Dersin Öğrenme Çıktıları


Örnek olgularla sunulan belirti ve bulgular, organ ve sistem fonksiyonlarındaki bozulmalar
neden-sonuç ilişkisi içeren sorularla tartışır.



Öğrenci edindiği olgusal/kavramsal bilgisini kullanarak, karşılaştığı klinik durumlardaki
fizyopatolojik değişimleri sorgulama ve analiz etme senteze ulaşma becerisi kazanır.



Öğrenci sistemlerin temel fizyolojisini, hastalık durumunda sistemlerde ortaya çıkabilecek
değişiklikleri, bunların yol açtığı belirti, bulguları ve nedenlerini inceleyerek hasta bakımında
temel oluşturacak kavram ve ilkeleri anlatır.



Vücut sistemleri ile ilgili temel tanımlamaları ve sistemlere ait majör hastalıkları tanımlarken
bu hastalıkları tanır.



Vücut sistemlerinin hastalıklarının fizyopatolojisini öğrenirken bu hastalıklara örnekler
vererek bu hastalıkların fizyopatolojisini özetleyecek bir bilgiye ulaşacak ve bu hastalıkların
fizyopatolojisi ile tedavisi arasında ilişki kurar.

Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri


Soru-Yanıt



Tartışma



Anlatım



Beyin fırtınası

Ders Saati
14 hafta X 2 saat = 28 saat
Ölçme Değerlendirme Teknikleri
Ara Sınav + Final Sınavı
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1.10. ORGANİK KİMYA
Dersin Adı: Organik Kimya (Teorik I, II)
Dersin Amacı ve Önemi: Organik Kimya dersinin amacı, öğrencilerin organik bileşiklerin yapıları ile
reaktiviteleri arasındaki ilişkiyi kavrayabilmelerini sağlamaktır.

Atomik ve moleküler orbitaller,

hibritleşme, kimyasal bağlar, organik reaksiyon mekanizmalarının sınıflandırılması, tanıtımı,
fonksiyonel grupların tanıtımı, isimlendirilmeleri, fiziksel özellikleri ve kimyasal reaksiyonları ve bu
reaksiyonların mekanizmaları ve öğrenilen bu bilgilerin ilaç ve biyolojik sistemler arasındaki ilişkiyi
açıklayabilmek için kullanılabilmesi konularını kapsar.
Dersin Öğrenme Çıktıları


Organik kimyanın temel ilkelerini tanır.



Atomun elektronik konfigürasyonunu anlatır.



Atomun hangi tür bağlar yapabileceğini, moleküller oluşurken hangi hibritleşme türlerinin
meydana gelebileceğini tanımlar.



Moleküllerin kimyasal adlandırılmasını anlatır.



Organik moleküllerdeki fonksiyonel grupların yapısı ve davranışı öğrenir, fonksiyonel gruplar
arasındaki dönüşmeleri ve karbon-karbon ve karbon-heteroatom bağ bilgisini içeren başlıca
sentetik yollar hakkında bilgi verir.



Alifatik, aromatik, heterosiklik bileşiklerin özellikleri hakkında bilgi verir.



Kimyasal reaksiyon çeşitleri hakkında bilgi sahibi olur.



Temel organik kimya bilgilerini ilaç ve biyolojik sistemler arasındaki ilişkiyi açıklayabilmek için
kullanır.

Dersin Öğrenme ve Öğretme Yöntem ve Teknikleri


Anlatım



Soru-cevap

Ders Saati
Organik Kimya I 2 saat x 14 hafta = 28 saat
Organik Kimya II

2 saat x 14 hafta = 28 saat

Toplam ders ssatı:

56 saat

Ölçme Değerlendirme Teknikleri
Ödev + Ara Sınav + Final Sınavı
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1.11. FİZİK
Dersin Adı: Fizik (Teorik)
Dersin Amacı ve Önemi: Mekanik, elektrik, optik ve kuantum fiziği yasaları ve diferansiyel ve integral
hesabın çerçevesinde kendi uygulamalarının temel kavramları incelemek ve günlük yaşamı gözlenen
olay becerilerini geliştirmektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları


Boyutları ile birlikte uygun birimlerle tanımlanmış temel fiziksel büyüklükleri tanır.



Fizik ilkesi çerçevesinde günlük yaşamda gözlemlenen fenomenleri analiz eder.



Elektrik yükü, kuvvet ve enerji arasındaki ilişkiyi tanımlar.



Elektrik akımı ve manyetik kuvvet arasındaki ilişkiyi açıklar.



Fizik ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi tanımlar.



Evrenin oluşumu, kuanta teorisi, özel rölativite teorileri ve fiziğin felsefesini tartışarak güncel
bilgiler verir.

Dersin Öğrenme ve Öğretme Yöntem ve Teknikleri
Anlatım

Ders Saati
14 haftada x 2 saat = 28 saat

Ölçme Değerlendirme Teknikleri
Ara Sınav + Yarıyıl Sonu Sınavı
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1.12. MATEMATİK
Dersin Adı: Matematik (Teorik)
Dersin Amacı ve Önemi: Bu dersin amacı, limit, süreklilik, türev, eğri çizimi ve tek değişkenli
fonksiyonlar belirsiz integral türevi, uygulamaları vermek.
Dersin Öğrenme Çıktıları


Temel elementer fonksiyonları tanır



Limit, süreklilik ve türev tanımlarını tanır ve sınırları değerlendirir



Elementer fonksiyonların türevleri edinir. Fonksiyonların bileşimin türevini bulur



Bu tür türevi kullanılarak, azalan, konveksite konkavlık arttırılması gibi fonksiyonları bazı
özelliklerini tanımlar.

Dersin Öğrenme ve Öğretme Yöntem ve Teknikleri


Anlatım,



Soru-cevap,



Problem çözme

Ders Saati
14 hafta x 2 saat = 28 saat

Ölçme Değerlendirme Teknikleri
Ara Sınav + Yarıyıl Sonu Sınavı
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1.13. HALK SAĞLIĞI
Dersin Adı: Halk Sağlığı (Teorik)
Dersin Amacı ve Önemi: Halk Sağlığı dersinin amacı; hastalık ve sağlığın tanımı hastalık nedenleri ve
önlemler, sağlık hizmetleri, halk sağlığı bilim dalları, kişisel sağlık, çevre sağlığı, epidemiyolojik
araştırmaların genel özellikleri gibi halk sağlığı konularında temel bilgilerin verilmesidir. Bu bilgilerin
bireysel ve toplumsal uygulamalara yansıtılabilmesi açısından ders önem taşımaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları


Halk sağlığı tanımı, sağlık göstergeleri, modern sağlık yaklaşımları, temel sağlık hizmetlerini
anlatır.



Sağlığın korunmasını ve daha iyi duruma getirilmesini, epidemiyoloji tanımını, sağlık
politikalarını, ilke ve epidemiyoloji uygulama alanlarını, bulaşıcı hastalıkları, kronik hastalıkları
tanımlar.



Kazalar, afetler, üreme sağlığı, çocuk sağlığı, bağışıklama, çevre sağlığı, gıda ve su hijyeni ve
sağlığı eğitim ve iletişimini tanımlar.



Halk sağlığı konularında bilgi, tutum ve davranış geliştirir.

Dersin Öğrenme ve Öğretme Yöntem ve Teknikleri


Anlatım



Soru-Cevap

Ders saati:
14 Hafta x 2 saat = 28 saat

Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri
Ara sınav+ final
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1.14. ANATOMİ
Dersin Adı: Anatomi (Teorik)
Dersin Amacı ve Önemi: Anatomi dersinin amacı normal insan vücudunun genel fizyolojik ve
patolojik durumların gösterilmesidir. Anatomi dersi ile öğrencilere sistemler ve organlar temel
alınarak normal insan vücudunun genel yapısına ilişkin bilgi ve beceriler kazandırılmakta ve bu sayede
diğer eczacılık derslerinin kuramsal temeli oluşturulmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları


İnsan vücudundaki kemikleri, eklemleri ve kasları sınıflandırır.



Vücuttaki sistemlerle ilgili olan organları, onların beslenme ve innervasyonlarını anlatır.



Anatomik yapılarla ilgili klinik durumlar hakkında bilgi verir.



İnsan fizyolojisinin tanıtıcı kavramlarını açıklayabilir ve homeostatik ilkeleri tartışır.



İnsan organizmasının hücre-doku-organ-sistem yapılanmasını ve canlılığı sürdüren çeşitli
mekanizmaları açıklar.

Dersin Öğrenme ve Öğretme Yöntem ve Teknikleri


Anlatım



Soru-cevap

Ders Saati
14 hafta x 2 saat = 28 saat

Ölçme Değerlendirme Teknikleri
Ara Sınav + Yarıyıl Sonu Sınavı
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1.15. BİYOİSTATİSTİK
Dersin Adı: Biyoistatistik (Teorik)
Dersin Amacı ve Önemi: Biyoistatistik dersinde ele alınan konular arasında, biyoistatistiğin tanımı,
değişken tipleri, parametre ve istatistik, SPSS’de uygulamalar yer almaktadır. Üzerinde çalışılan konu
ile ilgili sayısal verilerin gözlem veya deneme yoluyla doğru olarak toplanması, özetlenmesi, konuyu
tanıtacak şekilde işlenmesi, bilinen faktörlere göre analizi, başka verilerle ilişkilerinin tespiti ile
sonuçlarının yorumlanması ve genelleştirilmesi için yapılan bütün işlemler “İstatistik Metotlar” olarak
bilinmektedir. Bu kapsamda; istatistiğin temel kavramları hakkında bilgi verilmesi,

istatistik

dağılımların açıklanması, yapılan araştırmalardan elde edilecek verilerin değerlendirilmesinde
kullanılacak temel istatistik yöntemlerin açıklanması amaçlanmaktadır.

Dersin Öğrenme Çıktıları


Biyoistatistiksel analiz yöntemlerini, gözlemsel ya da deneysel araştırmalarda uygular.



Yapılmış

bilimsel

araştırmalarda

kullanılan

biyoistatistiksel

analiz

yöntemlerini

değerlendirebilir.


İlaç sanayinde, eczanelerde ve akademik alanda sıklıkla ihtiyaç duyulan modern
biyoistatistiksel analiz programlarını kullanabilir.

Dersin Öğrenme ve Öğretme Yöntem ve Teknikleri


Anlatım



Soru-cevap



Problem çözme

Ders Saati
14 hafta x 2 saat = 28 saat
Ölçme Değerlendirme Teknikleri
Ara Sınav + Yarıyıl Sonu Sınavı
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1.16. TIBBİ İLK YARDIM
Dersin Adı: Tıbbi İlk Yardım (Teorik)
Dersin Amacı ve Önemi: ilk yardımın tanımı ve temel ilkeleri, kanamalarda, yanıklarda, donmalarda,
zehirlenmelerde, kırık, çıkık, burkulma, kafa travmaları ve epilepsi nöbetleri gibi durumlarda ilk
yardım konuları ele alınmaktadır. Ayrıca zehirlenmelerden korunma ve sık rastlanan ilk yardım
gerektiren durumlar konu olarak işlenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları


İlk yardımı tanımlar ve ilk yardım ilkelerini denetler.



Acil müdahale gerektiren durumları örnekler.



Acil müdahaleye ihtiyaç duyulan durumlarda, yapılması ve yapılmaması gereken
müdahalelere karar verebilir.



Birden fazla kazazedenin olduğu durumlarda, ilk müdahalenin kime yapılması gerektiğine
karar verir.



Acil müdahaleye ihtiyaç duyan kazazedelerin durumlarını değerlendirerek, süratle ilk
müdahaleye karar verebilir.



Yanık ve donma vakalarındaki ilk yardım basamaklarını sınıflandırır.



Kanamalı durumlardaki ilk yardım basamaklarını sınıflandırır.



Kırık çıkık, burkulmalardaki müdahale yöntemlerini tanımlar.



Zehirlenmelerde ilk yardım basamaklarını açıklar.

Dersin Öğrenme ve Öğretme Yöntem ve Teknikleri


Anlatım



Soru-cevap



Demonstrasyon

Ders Saati
14 hafta x 2 saat = 28 saat
Ölçme Değerlendirme Teknikleri
Ara Sınav + Yarıyıl Sonu Sınavı
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1.17. BESİN ANALİZİ*
Dersin Adı: Besin Analizleri (Teorik ve Uygulama)
Dersin Amacı ve Önemi: Besin Analizleri besin elementleri ve bunların beslenmede önemleri,
beslenme hastalık ilişkisi, su ve önemi, besin ilaç etkileşimi, gıda katkı maddeleri, besin maddelerinin
muhafazası ve bozulması, besin zehirlenmeleri gibi konuları içine alan kapsamlı bir derstir. Bu ders ile
öğrenci besinlerin içerikleri, beslenmenin önemi, besin zehirlenmeleri, gıda katkı maddelerinin
kullanımı ve etkileri gibi konularda temel bilgiye sahip olabilecek ve besin-ilaç ile ilaç-besin
etkileşimini yorumlayabilerek mesleğinde aktif olarak kullanabilecektir. Ayrıca uygulama dersi ise,
öğrencinin analitik kimya bilgisini su ve gıda analizinde kullanma ve geliştirmesini sağlamanın yanında
analiz sonuçlarını değerlendirebilme, raporlayabilme ve bireysel ve grup çalışması yapabilme yeteneği
kazandırması açısından da önem taşımaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları


Besinlerin bileşimine giren unsurları anlatır.



Besin-ilaç ve ilaç-besin etkileşimi hakkındaki bilgileri ilişkilendirir.



Besin zehirlenmelerini tanımlar.



Beslenme- hastalık ilişkisini tanımlar.



Besin ve su ile ilgili farklı konuları ana hatları ile belirtir.



Su ile ilgili bazı deneyleri yapar.



Gıda maddeleri ile ilgili bazı kimyasal deneyleri yapar.



Su ve gıda ile ilgili analizleri raporlandırır.



Su ve gıda analizlerinde kullanılan analitik yöntemleri uygular.

Dersin Öğrenme ve Öğretme Yöntem ve Teknikleri


Anlatım



Soru-cevap



Tartışma



Demonstrasyon

Ders Saati
Teorik 14 hafta x 2 saat = 28 saat
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Uygulama 14 hafta x 2 saat = 28 saat
Toplam

56 saat

Ölçme Değerlendirme Teknikleri
Ara Sınav + Yarıyıl Sonu Sınavı

* Tüm fakültelerde olmayan ve bazı fakültelerde zorunlu okutulan derslerdir.
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1.18. LABORATUVAR GÜVENLİĞİ*
Dersin Adı: Laboratuvar Güvenliği
Dersin Amacı ve Önemi: Bu ders ile öğrenci; laboratuvar güvenliği ile ilgili yeterlikleri kazanır.
Dersin Öğrenme Çıktıları


Eczacılık Fakültesi Laboratuvarlarında karşılaşılması olası kimyasal, fiziksel, biyolojik etkenleri
tanır.



Laboratuvar ortamındaki etkenlerle güvenli çalışma kurallarını öğrenir.



Olası riskleri bilir, acil durum önlemlerini kavrar.



Laboratuvarda hijyenin önemini bilir.



Laboratuvarda atık yönetimini öğrneir.

Dersin Öğrenme ve Öğretme Yöntem ve Teknikleri


Anlatım



Soru-cevap



Tartışma



Gözlem



Gösterme



Örnek Olay İncelemesi



Beyin Fırtınası

Ders Saati
Teorik 14 hafta x 3 saat = 42 saat
Ölçme Değerlendirme Teknikleri
Ara Sınav + Yarıyıl Sonu Sınavı

* Tüm fakültelerde olmayan ve bazı fakültelerde zorunlu okutulan derslerdir.
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2. ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ
2.1. FARMAKOLOJİ
Dersin Adı: Farmakoloji (Farmakoloji I, II, III ve IV)
Dersin Amacı ve Önemi: Farmakoloji farklı sınıflardaki ilaçların insan vücudu içindeki davranışları ile
ilaçların vücuda ve vücudun ilaçlara neler yaptığı konusu ile ilgilenen uygulamalı bir bilim dalıdır.
Farmakoloji lisans eğitimi öğrencilere ilaçların biyolojik sistemler ve organizmalar üzerindeki etkileri
ile ilaç etkin maddelerinin kimyasal yapıları, biyolojik etkileri ve terapötik kullanılışları hakkında
bilgiler kazandırmayı amaçlar. Teorik dersler biyolojik sistemlerin çalışmasını düzenleyen temel
mekanizmalar ve bu sistemlerin bozukluğu halinde oluşan hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar
ile ilgili bilgileri verir. İlaçların temel farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerini, ilaçla tedavi
prensiplerini, ilaçların endikasyon ve kontrendikasyonlarını, ilaç etkisini değiştiren faktörleri, ilaç
etkileşimlerini, ilaç- besin etkileşimleri ve yeni ilaç geliştirme çalışmaları, farmakogenetik, ilaç
bağımlılığı ve suiistimali, hakkındaki güncel ve bilimsel bilgileri içerir. Seçmeli dersler ise öğrencilerin
müstahzarlar hakkında temel kavramları edinmelerini, sık rastlanan hastalıkların tedavisinde
uygulanan farmakolojik tedavi yaklaşımlarını ve reçete örneklerinde pratik yaparak akılcı ilaç
kullanımında eczacının rolünü öğrenmelerini ve mevcut teorik bilgilerini pekiştirmelerini sağlar.
Dersin Öğrenme Çıktıları:
• Temel farmakokinetik ve farmakodinamik kavramları tanımlar.
• İlaçlar arası etkileşmeler, biyoeşdeğerlik, ilaç geliştirilmesi ve ruhsatlandırılması,
farmakogenetik ile ilgili bilgiler verir.
• Kemoterapötik ilaçlarla tedavinin prensiplerini anlatır.
• Solunum, sindirim, endokrin, santral ve otonom sinir sistemi hastalıklarına ve kalp-damar
sistemine etkili ilaçların farmakolojik özelliklerini tartışır.
• İlaç suistimali ve bağımlılığı, uyku, doping konularında bilgi verir.
• Otakoidlerin fizyolojik ve patolojik olaylardaki rollerini tanır.
• Ağrı, inflamatuvar hastalıklar ve obezite tedavisinde kullanılan ilaçları anlatır.
• Farmakolojik tedavi ile ilgili güncel ve kanıta dayalı bilgi kaynaklarını kullanmayı tanımlar.
• Hastalara, meslektaşlarına, diğer sağlık personeline ve topluma ilaçla ilgili danışmanlık hizmeti
sunabilecek bilgi ve beceriyi kazanır.
• Klinik ve girişimsel olmayan araştırmalarda görev alabilecek bilgi düzeyine erişir.
• Gebelerde, yaşlılarda ve pediatride güvenli ilaç kullanımını pekiştirir.
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• Akılcı ilaç kullanım ilkelerini ve eczacının bu süreçteki rolünü reçete örneklerinde ve olgular
üzerinde pratik yaparak tanır.
• Reçete karşılama ve kontrolü hakkındaki bilgilerini pekiştirir.
Dersin Öğrenme ve Öğretme Yöntem ve Teknikleri:
• Anlatım
• Tartışma
• Soru-Yanıt
• Gözlem
• Gösterme
• Örnek Olay İncelemesi
• Beyin Fırtınası
• Öğrenci sunumu
• Reçete çözümlemesi
Ders Saati:
Teorik: 9 saat** x 14 hafta = 126

Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri:
Teorik dersler ve seçmeli derslerde test sistemine dayalı Ara Sınav (%40-60) + Genel sınav (%40-60)
Akılcı ilaç uygulamalarında Ara Sınav yerine geçen ön-test + Genel Sınav yerine geçen son-test
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2.2. FARMAKOGNOZİ
Dersin Adı: Farmakognozi (Farmakognozi I, II, III + Farmakognozi Uygulama I, II, III)

Dersin Amacı ve Önemi: Farmakognozi doğal kaynaklardan elde edilen ilaç hammaddeleri ile
ilgilenen uygulamalı bir bilim dalıdır. Farmakognozi dersleri doğal kaynaklı tüm ilaç hammaddelerinin
tanımı, kaynaklarının sistematikteki yeri, organoleptik, mikroskobik, makroskopik özellikleri, kimyasal
yapısı, tanıma yöntemleri, kalite kontrol yöntemleri ve etkilerini açıklar. Bu dersler ile hareketle etkili
metabolitlerin kimyasal özellikleri ve yapıları açıklanarak, geleneksel kullanımlarından hareketle
kullanılış biçimleri, dozları ve etkileşmeleri hakkında teorik bilgiler aktarilır. Ayrıca sağlık açısından
kullanılmaması gereken veya kullanıldığı takdirde riskli olan kaynaklar tanıtılır. Bu zorunlu derslerle
tüm doğal kaynaklı ürünlerin toplum sağlığını tehdit etmeksizin kullanılması konusunda temel
bilgilere sahip olur. Öğrenciler bu sayede fitoterapötik, aromaterapötik, homeopatik ürünlerin ve
bitkisel çayların hazırlanması ve kalitatif/kantitatif analizleri konusunda mesleki bilgi ve beceri
kazanırlar. Doğal kaynaklı ilaç hammaddeleri ile ilgili ekstraksiyon, distilasyon ve gerekli analiz
tekniklerini, farmakopelerde yer alan monografların kapsadığı .ve bilimsel kaynaklardan edindiği
bilgileri tartışır ve paydaşlarına (hasta, hekim vd. sağlık personeli) açıklar.

Dersin Öğrenme Çıktıları:


Doğal kaynaklı ilaç hammaddelerinin elde edilmesi, kalite kontrolleri ve standartlara
uygunluklarını belirlemek için gerekli yöntemleri bilir ve uygular.



Drogların organoleptik özelliklerini, makroskopik ve mikroskobik özelliklerini tanır.



Droglarda bulunan etkin bileşiklerin (primer ve sekonder metabolitlerin) biyosentez
yolakları, yapıları, biyolojik etkileri, izolasyonları, saflaştırılmaları ve yapı tayin
yöntemlerini, aktivite tayini yöntemlerini, ilaç ve gıdalarla etkileşimlerini bilir.



Uçucu yağ, lipit ve sabit yağ yapısındaki ilaç hammaddelerini bilir.



Doğal kaynaklı antibiyotik, hormon ve benzeri yapıdaki ilaç etkin maddelerini bilir tanır.



Fitoterapötiklerin, homeopatiklerin, aromaterapötiklerin ve fitokozmetolojide kullanılan
bitkilerin araştırılması, geliştirilmesi, kalitatif ve kantitatif analizleri, gıdalar ve ilaçlarla
etkileşimleri konularında yeterli bilgi ve uygulama becerilerini kazanır.



Toksisite ya da alerjik etkisi nedeniyle dikkatli kullanılması gereken doğal kaynaklar ve
bunlardan elde edilen ürünler hakkında bilgi sahibi olur.
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Doğal kaynaklı etkin bileşiklerin farmakolojik etkilerini ve etki mekanizmalarını bilir ve bu
etkin bileşiklerin ilaç endüstrisinde değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.



Bu etkin bileşikleri içeren drogların kullanılışı ve etkileri konusunda danışmanlık yapar.

Dersin Öğrenme ve Öğretme Yöntem ve Teknikleri
• Anlatım
• Tartışma
• Soru-Yanıt
• Gözlem
• Alan gezisi
• Takım/grup çalışması

Ders Saati:
Teorik dersler

(2+2+2) × 14

=

84

Uygulama dersleri

(3+3+3) × 14

=

126

Farmakognozi Toplam

210

Ölçme Değerlendirme Teknikleri
Ara Sınav + Ödev (veya Kısa Sınav/ Uygulamadaki becerisi değerlendirilmesi) + Final Sınavı

Eczacılık Fakülteleri Müfredatı 2015

44

2.3. FARMASÖTİK BOTANİK
Dersin Adı: Farmasötik Botanik (Farmasötik Botanik + Farmasötik Botanik Uygulama)
Dersin Amacı ve Önemi: Eczacı adaylarına ilaç hammadde veya yardımcı maddelerinin elde
edilmesinde ve fitoterapide kullanılan tıbbi ve aromatik bitkiler, droglar ve zehirli bitkileri bilimsel ve
uygulamalı olarak tanıtır. Bitkilerin ve drogların adlandırılması, botanik özellikleri, teşhisi,
sınıflandırılması, yayılışı, biyolojik aktif bileşikleri, etki ve kullanılışları; aşı, serum ve antibiyotik
üretiminde kullanılan Cryptogamae bitkiler; Gymnospermae, Monocotyledonae ve Dicotyledonae
bitkilerin özellikleri; Türkiye florası ve biyoçeşitliliği, Türkiye’de etnobotanik çalışmalar ve
etnobotaniğin yeni ilaçların keşfindeki rolü, kültürü yapılan ve ekonomik önemi olan bitkiler
konusunda bilgi verir. Öğrencilerin drog veren bitkilerin morfolojik ve anatomik özelliklerini
inceleyerek bitki teşhisi yapmayı ve herbaryum örneği hazırlamayı uygulamalı olarak öğrenmelerini
sağlar.
Dersin Öğrenme Çıktıları:


Temel kavramları, tıbbi bitkilerin ve drogların sınıflandırılmasını ve Latince isimlendirme
kurallarını anlatır.



Gıda ve diğer amaçlarla kullanılan faydalı bitkileri tanır.



Zehirli bitkileri ayırt eder.



İlaç ham maddesi veya yardımcı maddesi olarak kullanılan ve fitoterapide yararlanılan
bitkileri ve drogları, morfolojik ve anatomik özelliklerine dayanarak tanır.



Aşı, serum ve antibiyotik üretiminde kullanılan Cryptogamae bitkileri tanımlar.



Modern bitki biyoteknolojisi ve uygulamalarını anlatır.



Eczacılık bakımından önemli bitkilerin familyalarını, droglarını, etkin madde grupları ve/veya
etkin maddelerini, etki ve kullanılışlarını tanımlar.



Türkiye’de etnobotanik çalışmaları ve etnobotaniğin yeni ilaçların keşfindeki rolünü tanır.



Türkiye florası ve biyoçeşitlilik, tıbbi, aromatik ve ekonomik önemi olan bitkilerin Türkiye’deki
yayılışı, kültürü ve ihracatı hakkında bilgi verir.



Ekskürsiyon, herbaryum örneklerinin hazırlanması ve incelenmesini teorik ve uygulamalı
olarak anlatır.
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Dersin Öğrenme ve Öğretme Yöntem ve Teknikleri


Anlatım



Tartışma



Soru-Yanıt



Gözlem



Gösterme



Alan gezisi



Takım/grup çalışması

Ders Saati:
Teorik dersler

(2) × 14 =

28

Uygulama dersleri

(3) × 14 =

42

Farmasötik Botanik Toplam

70

Ölçme Değerlendirme Teknikleri
Ara Sınav + Ödev (veya Kısa Sınav/ Uygulamadaki becerisi değerlendirilmesi) + Final Sınavı
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2.4. FİTOTERAPİ / FİTOFARMASİ*
Dersin Adı: Fitotertapi / Fitofarmasötikler
Dersin Amacı ve Önemi: Fitofarmasötikler veya Fitoterapi dersi ile amaçlanan öğrencilerin fitoterapi
kavramı, fitoterapinin tarihsel gelişimi, fitoterapide kullanılan droglar ve ilaçlar ile ilgili bilgilere ve
fitoterapinin ülkemizdeki ve dünyadaki güncel durumu hakkında bilgilere sahip olmalarını, bunları
değerlendirmelerini sağlamaktır. Ayrıca bu ders öğrencilerin çeşitli rahatsızlıklarda kullanılan (santral
sinir sistemi, kardiyovasküler sistem, üriner sistem, solunum sistemi, immün sistem, sindirim sistemi,
obezite, cilt, karaciğer ve jinekoloji) önemli fitoterapötikler ile ilgili bilgileri edinebilmelerini mümkün
kılar.

Dersin Öğrenme Çıktıları:


Fitoterapi kavramı ve fitoterapinin tarihsel gelişimi ile ilgili bilgilere sahip olabilme ve
güncel durumunu tanımlar.



Çeşitli hastalıklarda yararlanılan fitoterapötikler hakkında bilgilere sahip olur.



Fitoterapötiklerin çeşitli hastalıklarda kullanılışlarını listeler ve karşılaştırır.



Fitoterapötiklerin doğru ve en uygun şekilde kullanımını sağlamak amacıyla hastaya ve
hekim ile diğer sağlık personeline danışmanlık hizmeti verme konusunda bilgi verir

Dersin Öğrenme ve Öğretme Yöntem ve Teknikleri


Anlatım



Tartışma



Soru-Yanıt

Ders Saati:
Teorik dersler

(2) × 14 =

28

Ölçme Değerlendirme Teknikleri
Ara Sınav + Ödev (veya Kısa Sınav/ + Final Sınavı

* Tüm fakültelerde olmayan ve bazı fakültelerde zorunlu okutulan derslerdir.
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2.5. FARMASÖTİK KİMYA
Dersin Adı: Farmasötik Kimya (Farmasötik Kimya I, II, III, IV + Farmasötik Kimya Uygulama I, II, III, IV)
Dersin Amacı ve Önemi: Farmasötik Kimya, ilaç etkin maddelerinin, ilaçların bileşiminde yer alan
yardımcı maddeler ile tedavide kullanımı olan madde ve bileşiklerin; teşhisi, sentezi, reaktivitesi,
fizikokimyasal özellikleri, biyolojik sistemlerle etkileşimleri ve spektroskopik özellikleri konularıyla
ilgilenmektedir. Verdiği, teorik ve uygulamalı eğitim ile hem yeni aktif bileşik geliştirme çalışmalarını
yürütmekte hem de mevcut ilaçların, analiz, sentez, yapı-etki ilişkisi ve metabolizmalarını
incelemektedir. Bu dersin amacı; ilaç molekülü geliştirilme aşamaları ve ilaç aktivitesine etki eden
faktörler ile santral ve otonom sinir sistemi ilaçları, kardiyovasküler, gastrointestinal ve endokrin
sistem ilaçları, radyodiyagnostik ve kemoterapötik ilaçlar gibi ilaçların kimyasal yapıları,
sınıflandırılmaları, sentez reaksiyonları, etki mekanizmaları, yapı-aktivite ilişkileri ve metabolitleri
hakkında bilgilerin yanı sıra bazı ilaç etken ve yardımcı maddelerinin laboratuvar koşullarında sentez
ve saflaştırılma yöntemleri, ilaç analizinde kullanılan fiziksel parametrelerin tayini, ilaç moleküllerinin
yapı tayininde kullanılan bazı enstrümantal analiz ve teknikler hakkında genel bilgiler vererek,
öğrencilere bu konularda temel oluşturmaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları:


İlaç molekülü geliştirilmesinde etkili olan faktörleri ve ilaç aktivitesine etki eden faktörleri
karşılaştırır.



Santral sinir sistemine ve periferik sinir sistemine etki eden ilaçların kimyasal yapıları ile
biyolojik etkileri arasındaki ilişkileri, ilaç moleküllerinin analiz ve sentez yöntemlerini tartışır.



Kalp-damar sistemine etki eden ilaçların kimyasal yapıları ile biyolojik etkileri arasındaki
ilişkileri, ilaç moleküllerinin analiz ve sentez yöntemlerini tartışır.



Gastrointestinal sisteme ve endokrin sisteme etki eden ilaçların kimyasal yapıları ile biyolojik
etkileri arasındaki ilişkileri, ilaç moleküllerinin analiz ve sentez yöntemlerini tartışır.



Radyodiagnostik ilaçların kimyasal yapıları ile biyolojik etkileri arasındaki ilişkileri, ilaç
moleküllerinin analiz ve sentez yöntemlerini tartışır.



Kemoterapötik ilaçların kimyasal yapıları ile biyolojik etkileri arasındaki ilişkileri, ilaç
moleküllerinin analiz ve sentez yöntemlerini tartışır.



İlaç moleküllerinin sentezi için gerekli yöntemleri uygular.



Sentez ürünlerine gerekli ayırma ve saflaştırma yöntemlerini uygular.



İlaç moleküllerinin spektral, nicel ve nitel özelliklerini test eder.
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İlaç hammaddelerinin ve preparat içindeki ilaç molekülü miktarının farmakopelere
uygunluğunu denetler.



Farmasötik Kimya alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini disiplinlerarası
çalışmalarda uygular.



Farmasötik etkin madde tasarımı ve kalite kontrolünde görev alır.

Dersin Öğrenme ve Öğretme Yöntem ve Teknikleri


Anlatım



Soru-Yanıt



Gözlem



Takım/Grup Çalışması



Gösterme



Deney



Uygulama - Alıştırma

Ders Saati:
Teorik dersler

(3+2+2+2) x14 = 126

Uygulama dersleri

(3+3+3) x14

Farmasötik Kimya Toplam

= 126 *
252

Ölçme Değerlendirme Teknikleri
Ara sınav + Final
*Bazı fakültelerde (3+3+3+3) x14 = 168 şeklinde verilmektedir.
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2.5. İLAÇ METABOLİZMASI*
Dersin Adı: İlaç Metabolizması
Dersin Amacı ve Önemi: İlaçların ve diğer zenobiyotiklerin canlılar üzerinde çeşitli fizyolojik etkilere
sahip oldukları yüzyıllardır bilinmektedir. Buna karşın, canlı organizmaların ilaç ve diğer kimyasallar
üzerindeki etkilerinin öneminin kavranması 19. yüzyılın ilk yarısından öteye gitmez. İlaç ve
zenobiyotiklerin canlı organizmalardaki akibetlerinin incelenmesi olarak da tanımlayabileceğimiz ilaç
metabolizması alanındaki araştırmalar mevcut ilaçlarla ilgili bilgi birikimine katkı sağlamaktadır. Yeni
geliştirilen ilaç moleküllerinin ruhsatlandırılabilmesi için metabolizma çalışmalarının yapılmış olması
bir zorunluluktur. İlaç metabolizması disiplini, ilaçların biyolojik sistemlerde hangi dönüşümlere
uğradıkları, bu süreçte oluşan metabolitlerin yararlı veya zararlı etkileri, olası ilaç etkileşmeleri, ilacın
etki süresi, olası toksik etkilerinin öngörülmesi ve ilaç dozunun bireye özgü olarak belirlenmesi gibi
pek çok konuya açıklık getirdiğinden, ilaçlarla ilgili bütün yaşam bilimleri içinde önemli yer
tutmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları:


İlaç molekülleri ve ilgili zenobiyotiklerin biyolojik dönüşümleri, yani ilaç metabolizmasının
kimyasal temelleri hakkında bilgi sahibidir.



İlaç moleküllerinin yapılarına bağlı olarak olası metabolik yolları ve biyolojik dönüşüm
tepkimelerinin mekanizması ile ilgili yorum yapabilme becerisine sahiptir.



İlaçların biyodönüşümleri ve ilaç metabolizmasının yararlı ve zararlı sonuçları hakkında yorum
yapabilir.



Biyodönüşüm tepkimelerini (faz-I ve faz-II) sınıflandırabilir ve bir ilaç molekülü için her sınıfta
yer alan kimyasal dönüşümleri öngörerek yorumlayabilir.



İlaçlar ve zenobiyotiklerin faz-I ve faz-II dönüşümlerinde (biyotransformasyon) etkili olan
enzimleri, ilgili kimyasal dönüşüm mekanizmalarını açıklayabilir.



İlaçların biyolojik dönüşümleri ile oluşabilecek metabolitlerin izolasyonu ve tanımlanması için
gerekli yöntemleri önerebilir.



Ön ilaç geliştirilmesi için uygun yaklaşımları önerebilir. Ön ilaç tasarımıyla hangi faydaların
sağlanabileceğini öngörebillir.



İlaç metabolizmasında stereokimyanın önemi ve etkisini açıklayabilir.



İlaç metabolizması çalışmalarında kullanılan in vitro ve in vitro teknikler hakkında bilgi
sahibidir.
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İlaçların metabolizması hakkında ilgili literatüre ulaşma ve bunları yorumlayabilme becerisine
sahiptir.

Dersin Öğrenme ve Öğretme Yöntem ve Teknikleri


Anlatım



Tartışma



Soru-Yanıt



Takım çalışması



Gösterme, gözlem



Araştırma

Ders Saati:
Teorik dersler

2 × 14 =

28

Ölçme Değerlendirme Teknikleri
Ara Sınav + Final Sınavı

* Tüm fakültelerde olmayan ve bazı fakültelerde zorunlu okutulan derslerdir.
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2.6. FARMASÖTİK TOKSİKOLOJİ
Dersin Adı: Farmasötik Toksikoloji (I + II) + Farmasötik Toksikoloji Uygulama (I + II)
Dersin Amacı ve Önemi: Toksikoloji, genel olarak ilaçlar başta olmak üzere kimyasal, biyolojik ve
fiziksel etkenler ile biyolojik sistemler arasındaki etkileşmeleri zararlı sonuçları yönünden
incelemektedir. Ksenobiyotiklerin kaynakları, özellikleri, organizmada uğradığı değişimler ve toksisite
mekanizmaları, canlılar ve çevre üzerindeki istenmeyen etkileri, toksik dozları, zehirlenmeler ve
tedavileri, çevre ve biyolojik ortamlardan izolasyonları, nitel ve nicel analizleri, güvenli kullanımları
için doz-cevap ilişkisi, risk analizleri ve limitlerin belirlenmesi toksikolojinin ilgi alanlarını
oluşturmaktadır. İlaçlar dahil her maddenin doza bağımlı olarak toksik etki gösterebilmesi,
toksikolojinin uğraş alanını, kozmetik, pestisit, gıda ve endüstriyel kimyasalların istenmeyen ve toksik
etkileri gibi çeşitli alanlara genişletmektedir. Farmasötik Toksikolojinin alanı olan ilaç güvenliliği
konusu eczacılık eğitiminin önemli bir bileşenidir. Günümüzde, başta ilaç olmak üzere artan kimyasal
madde maruziyetine bağlı olarak gözlenen istenmeyen etkiler, toksikolojinin önemini artırmakta ve
güncelliğini korumasını sağlamaktadır.

Dersin Öğrenme Çıktıları:


Farmasötik Toksikoloji ile ilgili genel ve temel kavramları tanır.



Toksikokinetik, toksik etki mekanizmaları, özel toksik etkiler ve genetik polimorfizmin toksik
sonuçlarını tanımlar.



İlaçların neden olabileceği toksik etkiler ve bu etkilere en sık neden olan ilaçları tanır.



İlaçların diğer ilaçlar, besinler, alkol ve bitkisel ürünler ile olan etkileşmelerini toksikolojik
açıdan değerlendirir.



Hedef organ toksisitesi, ilaç ve diğer ksenobiyotiklerle görülen zehirlenmeler, akut zehirlenme
tedavisinin genel ilkeleri ve tedavi yaklaşımları hakkında bilgi sahibidir.



Biyoteknolojik ürünlerin toksik etkileri, nanotoksikoloji gibi toksikolojinin güncel konuları
hakkında bilgi sahibidir.



Özellikle endüstride maruz kalınan kimyasallara yönelik regülasyonların geliştirilmesini sağlar.



Günlük yaşantıda maruz kalınan kimyasallara maruziyetin önlenmesi ve zehirlenmelere
yönelik koruma programlarının geliştirilmesi hakkında bilgi verir.



Kimyasal risk değerlendirmesi hakkında bilgi verir.



Nitel ve nicel toksikolojik analizler ve zehirlenme olgularının değerlendirilmesi ile ilgili gerekli
temel bilgileri alır, deney sonuçlarını yorumlar.
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Dersin Öğrenme ve Öğretme Yöntem ve Teknikleri


Anlatım



Tartışma



Soru-Yanıt



Laboratuvar çalışması



Olgu sunumu

Ders Saati:
Teorik dersler

(2+2) × 14

=

56

Uygulama dersleri

(3) × 14

=

42

Farmasötik Toksikoloji Toplam

98

Ölçme Değerlendirme Teknikleri
Ara Sınav + Laboratuvar + Ödev Sunumu + Final Sınavı
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2.7. KLİNİK ECZACILIK
Dersin Adı: Klinik Eczacılık ve/veya Farmasötik Bakım
Dersin Amacı ve Önemi: Hastanın ilaç tedavisini en uygun şekilde düzenlemek ve sağlığı korumak,
iyileşmeyi sağlamak ve hastalığı önlemek amacıyla eczacı tarafından sunulan, hasta bakımını
kapsayan bir sağlık bilimi alanıdır. Bu dersi alan öğrenci klinik eczacılığın görev ve sorumluluklarını;
eczacının doğru ilaç seçiminde sağlık personeline ve hastalara danışmanlık yapmasını; akılcı ilaç
kullanımı ilkeleri doğrultusunda ilacın etkili, güvenilir ve uygun maliyetle kullanımını sağlamayı ve
gereksiz ilaç kullanımını önlemeyi; terapötik ilaç izleminin ve değerlendirilmesinin akılcı şekilde
yapılmasını; akut ve kronik hastalıkların farmakoterapisinde eczacıya düşen görevleri öğrenir. İlaçlar
konusunda hastalara bilgi aktarımı, hasta tedavisine sistematik yaklaşım, olgu çözümleme, hastanın
klinik ve biyokimyasal bulgularını hasta öyküsü ile birleştirip, probleme dayalı çözüm geliştirme, ilaç
kaynaklı problemleri önleyerek ve hastanın yaşam kalitesini artırarak farmasötik bakım yapma
becerisi kazanır. Kurumsal hizmetlerde yaşam kalitesini artırıcı faaliyetlerde görev alır, toplum
sağlığına yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin sürdürülmesini sağlar.
Dersin Öğrenme Çıktıları:


Klinik eczacılıkta temel kavramları, klinik eczacının hastane, eczane, klinik, bakımevi vb
uygulamalardaki görev ve sorumluluklarını tanımlar.



Yaratıcı ve eleştirel düşünceyi eczacılık uygulamalarına uyarlar.



Akut/minör sorunlara eczacı yaklaşımını kavrar ve erken tanıda rol alarak hastaları doktora
zamanında yönlendirir.



Etik kurallara uygun, akılcı ilaç kullanımını sağlar.



Hasta eğitim yöntemlerini tanır ve tedaviye sistematik yaklaşımı tanımlar.



İlaçlar konusunda hastalara ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunma becerisi kazanır.



Riskli hastalarda ilaç kullanımında ve kronik hastalıkların tedavisinde eczacının rolünü anlatır.



Terapötik ilaç izlemi ve değerlendirilmesi becerisi kazanır.



Farklı dozaj formlarının kullanım yöntemlerini hastaya aktarma becerisi kazanır.



Olgu çalışmaları ve klinik uygulama yaparak probleme dayalı çözüm üretme yöntemini tanır.
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Dersin Öğrenme ve Öğretme Yöntem ve Teknikleri


Anlatım



İnteraktif tartışma



Soru-cevap



Olgu çalışmaları



Sorun/problem çözme

Ders Saati:
Teorik dersler

(1+2) × 14

=

42

Uygulama dersleri

(2+3) × 14

=

70

Klinik Ecz/F. Bakım Toplam

112

Ölçme Değerlendirme Teknikleri
Arasınav %50, Genel sınav %50
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2.8. FARMAKOTERAPİ*
Dersin Adı: Farmakoterapi
Dersin Amacı ve Önemi: Farmakoterapinin diğer tedavi şekilleri arasındaki yeri, tedavi stratejileri,
mevcut ilaçların rasyonel kullanımı, farmakoekonomi ve geri-ödeme sistemleri, perinatal ve geriyatrik
dönemlerde ilaç kullanımı, ilaç etkileşimleri, farmakogenetik, ilaç etkisine ilişkin biyokimyasal
laboratuvar değerleri, ters ilaç reaksiyonları, güvenli ilaç kullanımı ve farmakovijilans,
farmakoepidemiyoloji, hasta bilgilendirme ve yönlendirme gibi konular ele alınmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları:


Akut hastalıkların farmakoterapisini tanır.



Kronik hastalıkların farmakoterapisini kavrar.



Nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçları tanır.



Reçete okuma ve değerlendirme yapar.



Farmakoterapi için önemli olan güncel tedavi kılavuzlarını tanır.



Farmakoterapide eczacının rolünü anlatır.



Riskli kişilerde farmakoterapik yaklaşımları tanımlar.



Hastalıkların farmakoepidemiyolojisini tanır.

Dersin Öğrenme ve Öğretme Yöntem ve Teknikleri


Anlatım



İnteraktif tartışma



Soru-cevap



Olgu çalışmaları

Ders Saati:
14 x 2 =

28

Ölçme Değerlendirme Teknikleri
Arasınav %50, Genel sınav %50

* Tüm fakültelerde olmayan ve bazı fakültelerde zorunlu okutulan derslerdir.
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2.9. ECZACILIK TARİHİ ve DEONTOLOJİ
Dersin Amacı ve Önemi: Bu dersin amaçlarından biri eczacılık mesleğinin ve eğitiminin gelişimine ait
olayları değerlendirmek ve günümüzdeki uygulamaları ilişkin tarihi bir bakış açısı kazandırmaktır. Bu
dersin bir diğer amacı, eczacılık öğrencilerine temel etik kavramları tanıtmak, eczacılık uygulamaları,
araştırmaları ve yönetiminde karşılaşılan değer sorunlarını öğrencilerle tartışmak ve bunların etik
ilkeler çerçevesinde çözümü konusunda öğrencilere yol göstermektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları:


Antik çağlardan günümüze kadar Sümerler, Eski Mısır, Yunan, Roma, Çin ve Hint
uygarlıklarında, İslamiyet’in ilk dönemlerinde, Avrupa’da ve Türkiye'de eczacılık tarihi
açısından önemli kişi, yer ve olayları anlatır.



Geçmişten günümüze farklı toplumlardaki eczacılık uygulamaları, ilaç üretimi, dağıtımı ve
kullanımı ile ilgili gelişimi tanır.



Eczacılık eğitiminin Osmanlı Devleti sonrasında Türkiye Cumhuriyeti ve günümüze kadar olan
aşamalarını anlatır. Eczacılık eğitiminin dününü ve bugününü karşılaştırır.



Etik ile ilgili kavramları, eczacılık etiği ile ilgili temel kural ve bildirgeleri tanımlar.



Etik temeller çerçevesinde eczacı kimliği perçinlenir.



Etik değerlendirme yapma yeteneği kazanır.



Mesleki uygulamalarındaki iletişim sürecinde etik değerleri korumayı tanımlar.



Mesleğini uygularken karşılaşabileceği etik sorunlara uygun davranış geliştirme yeteneği
kazanır.

Dersin Öğrenme ve Öğretme Yöntem ve Teknikleri


Anlatım



Tartışma



Soru-cevap



Takım/grup çalışması



Rapor Hazırlama ve/veya Sunma



Medya tarama



Örnek olay inceleme



Beyin Fırtınası
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Ders Saati:
14x2 saat = 28 saat
Ölçme Değerlendirme Teknikleri:
Ara Sınav + Yarıyıl Sonu Sınavı + sunu/raporlar
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2.10. ECZACILIK MEVZUATI
Dersin Amacı ve Önemi: Bu dersin amacı, öğrencileri eczacılık mesleği ile ilgili mevzuat hakkında
bilgilendirmek ve uyması gereken kuralları aktarmaktır. Eczacılık mevzuatı dersi, öğrenciyi mezun
olmadan önce, meslek hayatı boyunca karşılaşacağı ve uyması gereken yasal düzenlemeler hakkında
bilgi sahibi kılması açısından önemlidir. Ayrıca, sağlık ve ilaç hukuku kapsamında önemli olan temel
tanımlar, ülkemizde eczacılıkla ilgili mevzuatın güncel hali ve sağlık mevzuatının mesleki uygulamalara
yansımaları gibi konuların öğrencilere aktarılması açısından bu ders önem taşımaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları:


Mevzuatla ilgili temel kavramları ve eczacıların mesleklerini yaparken bağlı olduğu yasal
düzenlemeleri tanır.



Eczacılık mevzuatını takip etmenin önemini kavrar ve nasıl takip edeceğini tanımlar.



İlaç ve sağlık hukuku kapsamında, meslek hayatı ve sunacağı hizmetler açısından önem
taşıyan sorumluluklarını anlatır.



Sağlık sisteminin yapısını ve eczacının bu sistem içerisindeki yerini tanımlar.



Muvazaalı eczaneler ve bu gibi yasal ihlallerin sakıncalarını anlatır.

Dersin Öğrenme ve Öğretme Yöntem ve Teknikleri


Anlatım



Tartışma



Soru-cevap



Sorun çözme



Rol oynama



Takım/Grup Çalışması



Rapor Hazırlama ve/veya Sunma



Vaka tartışması

Ders Saati:
14x1 saat = 14 saat
Ölçme Değerlendirme Teknikleri:
Ara Sınav + Yarıyıl Sonu Sınavı + sunu/raporlar
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2.11. ECZACILIK İŞLETMECİLİĞİ
Dersin Amacı ve Önemi: Bu dersin amacı, eczacılık uygulamaları sırasında ihtiyaç duyulacak temel
işletme uygulamaları konusunda eczacılık öğrencilerinin bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Bu ders
serbest eczane, hastane eczanesi ve diğer sağlık kurumlarının yönetim ve organizasyonu için bilinmesi
gereken temel konuların aktarılması; pazarlama, muhasebe ve finansman, insan kaynakları kavramları
kapsamında eczacıları ilgilendiren konuların ve eczacıların bu alanlarda görev yaptıkları sırada dikkat
etmesi gereken işletmeye yönelik unsurların aktarılması bakımından önem taşımaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları:


Sağlık ve eczane işletmelerinin yönetim ve organizasyonunu planlar.



Eczacılık hizmetlerinin düzenlenmesi için meslektaşları ve diğer sağlık çalışanları ile
işbirliği yapar.



Pazarlama ve ürün kavramı hakkında bilgi verir.



Dağıtım kanalları, fiyatlandırma ve satış arttırıcı faktörleri tanır.



Eczanenin iç ve dış mekanın düzenlemesi hakkında bilgiye sahip verir.



Eczane ve eczacı imajının önemini ayırt eder.



Hasta ve ilaç profili, stok yönetimi ve eczanede bilgisayar kullanımı hakkında bilgi verir.



Eczanede personel ve zaman yönetimi ile ilgili konuları anlatır.



Toplam kalite yönetimini tanımlar.



Sorumluluğu altındaki kişilerin mesleki gelişimlerini destekler.

Dersin Öğrenme ve Öğretme Yöntem ve Teknikleri








Anlatım
Tartışma
Soru-cevap
Sorun çözme
Rol oynama
Takım/Grup Çalışması
Rapor Hazırlama ve/veya Sunma

Ders Saati:
14x2 saat = 28 saat
Ölçme Değerlendirme Teknikleri
Ara Sınav + Yarıyıl Sonu Sınavı + Sunu ve/veya Raporlar
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2.12. ECZACILIĞA GİRİŞ*
Dersin Adı: Eczacılığa Giriş ve Terminoloji, Eczacılığa Yönelme
Dersin Amacı ve Önemi: Bu dersin amacı eczacılık eğitimine yeni adım atan adayların eczacılık
mesleğinin genel yapısını, eğitim programını, mesleki gelişmeleri, güncel uygulamaları ve eğitimde
sıkça kullanılan terimleri öğretmektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları:


Farmakope ve Kodex kullanma becerisi kazanır.



Eczacılıkta kullanılan temel ölçü birimlerini öğrenir.



Farmasötik şekillere ait kısa bilgi sahibi olur.



Eczacılıkta kullanılan terimleri öğrenir.



Mesleği ve güncel sorunlarını tanır.



Eğitim programı hakkında fikir sahibi olur.



Eczacılık eğitimi boyunca alacağı bilgileri nasıl ve nerede kullanacağını öğrenir.

Dersin Öğrenme ve Öğretme Yöntem ve Teknikleri


Anlatım



İnteraktif tartışma



Soru-cevap

Ders Saati:
14 x 2 =

28

Ölçme Değerlendirme Teknikleri
Arasınav %50, Genel sınav %50

* Tüm fakültelerde olmayan ve bazı fakültelerde zorunlu okutulan derslerdir.
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3. ECZACILIK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
3.1. FARMASÖTİK TEKNOLOJİ
Dersin Adı: Farmasötik Teknoloji I, II, III ve IV + Farmasötik Teknoloji Uygulama I, II, III ve IV
Dersin Amacı ve Önemi: Eczacılık, tarihte insanların çeşitli hastalıklarının veya düzeltilmesi gereken
durumlarının çeşitli kimyasal, bitkisel veya sonradan oluşturulan (sentetik) maddelerle muamele
edilerek iyileştirilmesi (tedavi edilmesi) işlemleri ile başlamıştır. Bu ilk uygulamalarda bile söz konusu
maddenin bir şekilde uygulanabilir hale gelmesi, formüle edilmesi söz konusu olmuştur. Farmasötik
Teknoloji de bu noktada eczacılık ile birlikte başlamıştır çünkü herhangi bir etkin maddenin ilaç
olabilmesi için dozunun ayarlanmış, amaç ve hedefe yönelik olarak kullanılabilir hale getirilmiş ve
etkinliğinin kanıtlanmış olması gerekir. Farmasötik Teknoloji kısaca etkin maddeden ilaca giden
süreçteki tüm basamakları kapsar. Üretilecek ürünün ilaç haline gelmesi için kullanılacak teknolojiler,
neden bu teknolojinin seçilmesi gerektiği, kullanılan teknolojinin ürünün kalitesi üzerine etkisi,
kullanılan teknolojinin ilacın stabilitiesine ve raf ömrüne etkisi, kullanılabilecek yardımcı maddeler,
geçimsizlikler, etkileşmeler, veriliş yoluna göre dozaj formu seçimi, hazırlanması ve kullanılan
teknolojiler, üretim tasarımı ve kalite, üretim tasarımı ile kalitesinin sağlanması, yeni teknolojiler gibi
pek çok konu Farmasötik Teknoloji içinde incelenmektedir.

Dersin Öğrenme Çıktıları:


Farmasötik hesaplamalar, Farmasötik Teknoloji uygulamaları kapsamında temel hesaplama
bilgileri, mol, milimol, miliekivalen dönüşümleri (özellikle elektrolit çözeltileri açısından),
konsantrasyon hesaplamaları (özellikle seyreltmeler), ilaç uygulama dozu hesaplamalarını
öğrenir.



Temel Farmasötik İşlemleri (karıştırma, ısıtma, ayırma, süzme, kurutma v.b.) öğrenir ve
Eczacılık Teknolojisi’ndeki tüm dozaj şekillerinin önformülasyonları, formülasyon tasarımları,
invitro/invivo değerlendirilmesini ve ilgili tüm konuları tanır.



Etkin madde ve dozaj şekillerinin formülasyonları ve hazırlama teknolojileri ile ilgili patent
tarayabilme ve patentleyebilme becerisine sahip olur.



Majistral ilaç hazırlama (Compounding), ticari olarak mevcut olmayan birim dozaj şekillerinin
hazırlanması (Ör. Nazal sprey, transdermal krem/jel gibi), allerjen özellikli yardımcı maddeleri
içermeyen ilaçların hazırlanması, geçimsizlik problemi olmayan ilaçların kombinasyon
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şekillerinin hazırlanması gibi uygulamaları iyi eczacılık uygulamaları prensipleri çerçevesinde
yapabilir.


Tüm ilaç şekillerinin laboratuvar, pilot ve endüstriyel üretimlerini, kalite kontrollerini, kalite
güvence sistemlerini, iyi imalat uygulamalarını(GMP) ve stabilitelerini tanımlar.



Yeni ilaç taşıyıcı sistemler hakkında ve bu sistemlerin hedeflendirilmesi ile ilgili konuları bilir.



Orijinal ve jenerik ilaç tasarımını, işlem validasyonlarının değerlendirilmesini ve kalite
güvencesini sağlayabilecek bilgi ve beceriye sahip olur.



Farmasötik geçimsizlik ile ilgili konuları bilir, etkin madde ile yardımcı maddeler bakımından
uygun formülasyon hazırlayabilme yeteneği kazanır, özellikle IV yoldan uygulanan ilaçların
karışım halindeki fiziksel ve kimyasal geçimsizlik durumlarını bilerek uygun seyreltme
çözeltisinin seçimi ve şartlarını öğrenir.



Sahip olduğu bilgileri eczacılık teknolojisi alanına aktarır, yeni yaklaşımlar geliştirir, Dünyadaki
önemli sağlık otoritelerinin (FDA, EMA, ICH ve WHO) yayınladığı kılavuzları, resmi referans
kitaplarını takip eder ve yorumlar.



Veterinerlikte kullanılan ilaçlar şekilleri hakkındaki tüm bilgilere sahip olur.

Dersin Öğrenme ve Öğretme Yöntem ve Teknikleri








Anlatım
Tartışma
Soru-Yanıt
Gözlem
Gösterme
Örnek Olay İncelemesi
Beyin Fırtınası

Ders Saati:
Farmasötik Teknoloji I, II, III ve IV (Teorik) için: (3+3+3+2) Saat X 14 hafta = 154 Saat*
Farmasötik Teknoloji I, II, III ve IV (Pratik) için: (3+2+2+2) Saat X 14 hafta = 126 Saat
Toplam:

280 Saat

Ölçme Değerlendirme Teknikleri
Ara Sınav + Ödev (veya Kısa Sınav) + Final Sınavı
*: Eczacılık Teknolojisi bölümünde bulunan * işaretli dersler Farmasötik Teknoloji dersi dışında ayrı
ders olarak veriliyorsa bu ders saatleri Farmasötik Teknoloji ders saatlerinden ayrı olarak hesaplanır.
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3.2. BİYOFARMASİ / BİYOFARMASÖTİK VE FARMAKOKİNETİK*
Dersin Adı: Biyofarmasi / Biyofarmasötik ve Farmakokinetik
Dersin Amacı ve Önemi: Derste öğrencilere biyofarmasötik konusunda ilaç absorpsiyon
mekanizmaları, biyoyararlanım/biyoeşdeğerlik çalışmaları ve çalışma tasarımları, istatistiksel kriterler,
biyoyararlanım/biyoeşdeğerlik

ölçütlerinin

hesaplanması

ve

sonuçların

değerlendirilmesi,

biyofarmasötik sınıflandırma sistemi konusunda temel bilgiler verilir. Farmakokinetik konusunda ise
öğrencilere ilaçların absorpsiyon, dağılma, eliminasyon, metabolizasyon parametrelerinin önemi ve
farmakokinetik parametrelerin hesaplanma yöntemleri konularında temel bilgiler verilir, ilaçların
uygulama yolunun fonksiyonu olarak idrar ve plazma verilerinden farmakokinetik parametrelerin
nasıl hesaplanacağını öğretilir. Derste in-vitro veriler ile in-vivo sonuçların değerlendirilmesi, gerekli
hesaplar ve problem çözümleri öğretilir. Bu ders ayrıca ilaçların ruhsatlandırılması için gerekli olan
biyoyararlanım/biyoeşdeğerlik çalışmalarının anlaşılabilmesi, ilaçların dozaj rejiminin hasta ihtiyacına
uygun olarak ayarlanmasında farmakokinetik parametrelerinin öneminin anlaşılması açısından
önemlidir.

Dersin Öğrenme Çıktıları:


Fizikokimyasal esasları ve etkin maddelerin özelliklerini öğrenerek, biyoyararlanım tayin ve
ölçütleri, biyoeşdeğerlik, transport süreçleri, farmakokinetik hakkında bilgi verir.



Absorpsiyon yolları ve absorpsiyon modelleri hakkında bilgi sahibi olarak bu modellerin
avantaj ve dezavantajlarını tanır.



Biyofarmasötik ve farmakokinetiğin temel ilkelerini tanımlar.



Farmakokinetik açıdan ise kompartman modelleri, grafik metotları, lineer regresyon, soyma
yöntemi, eğri altı alan hesabı, farmakokinetik parametrelerin hesabı, intravenöz infüzyon
uygulaması, yükleme dozu, devam dozu hakkında bilgi verir.



Biyoyararlanım

tayin

metotları,

biyoyararlanım

çalışma

protokolleri,

tasarımları,

biyoyararlanım test kriterleri, biyoyararlanımı etkileyen faktörler, biyoeşdeğerlik, jenerik
ilaçlar hakkında bilgi verir.


In vitro ve in vivo korelasyonun çeşitlerini ve uygulama esnasında dikkat edilecek özellikleri
anlatır.



İyi klinik uygulamalar hakkında bilgi verir.



İlaçların veriliş yolunun (Ör. Oral, intravenöz) fonksiyonu olarak idrar ve plazma verilerinden
farmakokinetik parametrelerinin nasıl tayin edileceğini tanımlar.

Eczacılık Fakülteleri Müfredatı 2015

64

Dersin Öğrenme ve Öğretme Yöntem ve Teknikleri


Anlatım



Tartışma



Soru-Yanıt

Ders Saati:
Teorik = 14 x 2 = 28 saat

Ölçme Değerlendirme Teknikleri
Ara Sınav + Final Sınavı

* Tüm fakültelerde olmayan ve bazı fakültelerde zorunlu okutulan derslerdir.
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3.3. FARMASÖTİK BİYOTEKNOLOJİ*
Dersin Adı: Farmasötik Biyoteknoloji

Dersin Amacı ve Önemi: Dersin amacı, farmasötik biyoteknoloji kökenli biyolojik tıbbi ürünlerin,
rekombinant proteinlerin, monoklonal antikorların, biyobenzer ilaçların, aşıların, ileri tedavi tıbbi
ürünlerinin (somatik hücre tedavisi tıbbi ürünleri, gen tedavisi tıbbi ürünleri, doku mühendisliği
ürünleri, kombine ileri tedavi tıbbi ürünlerinin), kök hücre kökenli ilaçların, bireysel ilaçların ve
kombinasyon ürünlerinin özelliklerini, üretim teknolojilerini, kalite güvencelerini, karşılaştırılabilirlik
çalışmalarını, risk-temelli yaklaşımla ruhsatlandırma, dağıtım-takip ve tedavide uygulamalarını
öğretmektir. Ders, farmasötik biyoteknoloji kökenli inovatif ilaçlar, biyolojik tıbbi ürünler ve tıbbi
cihazla kombinasyon ürünleri hakkında eczacıya güncel bilgileri sunmayı, bunların klinik araştırmaları
dahil yaşam döngülerinde eczacının sağlık sistemindeki rollerini, görev-sorumluluklarını, farmasötik
biyoteknoloji ve biyoetik ilkeleri açıklamayı hedeflediğinden eczacılık mesleğinin bugünü ve geleceği
açısından önemlidir

Dersin Öğrenme Çıktıları:


Farmasötik

biyoteknolojide

üretim

teknolojilerini

(rekombinant

DNA

teknolojisi,

fermentasyon yöntemleri, hibridoma ve transjenik teknolojiler, upstream ve downstream
işlemler ve analizler) öğrenir


Farmasötik biyoteknoloji kökenli biyolojik tıbbi ürünleri ve ilaçları öğrenir.



Biyoteknolojik yöntemlerle üretilen antibiyotikler ve küçük moleküllü ilaçlar hakkında bilgi
sabibi olur.



Rekombinant protein ilaçların, aşıların ve monoklonal antikorların formülasyonları,
stabiliteleri, farmakope ve kalite kontrol testleri ile ilgili bilgileri edinir.



Biyobenzer ilaçları, karşılaştırılabilirlik çalışmalarını ve imünojenisite hakkında bilgi sahibi olur.



Farmasötik biyoteknoloji kökenli biyolojik tıbbi ürünlerin, biyobenzer ilaçların, ileri tedavi
tıbbi ürünlerinin (İTTÜ; somatik hücre tedavisi tıbbi ürünleri, gen tedavisi tıbbi ürünleri, doku
mühendisliği ürünleri ve kombine İTTÜ), kök hücre kökenli ilaçların yaşam döngülerinde kalite
güvenceleri, kalite risk yönetimi, ruhsatlandırılmaları, eczacının görev ve sorumluluklarını,
etik ve biyoetik ilkeler doğrultusunda öğrenir.
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Farmasötik biyonanoteknoloji, gen teknolojileri, gen kökenli ilaçlar,
biyobankalar,

kişiye-özgü

(bireysel)

ilaçlar,

farmakogenomiks,

genetik testler,

omiks

teknolojileri,

biyoinformatikte temel kavram ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olur.

Dersin Öğrenme ve Öğretme Yöntem ve Teknikleri


Anlatım



Tartışma



Soru-Yanıt

Ders Saati:
Teorik = 14 x 2 = 28 saat

Ölçme Değerlendirme Teknikleri
Ara Sınav + Ödev (veya Kısa Sınav) + Final Sınavı

* Tüm fakültelerde olmayan ve bazı fakültelerde zorunlu okutulan derslerdir.
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3.4. FİZİKSEL FARMASİ*
Dersin Adı: Fiziksel Farmasi
Dersin Amacı ve Önemi: Dersin amacı temel olarak Farmasötik Teknolojinin temel konularını daha iyi
kavrayabilmek için ilaç formülasyonlarında etkin maddelerin fiziko-kimyasal özelliklerinin tanıtılması.
İlaç formüllerinin hazırlanmasında fiziko-kimyasal temellerin öğretilmesidir.

Dersin öğrenme çıktıları:


İlaçların preformülasyonuyla ilgili temel prensipleri tanımlar.



İlaçların saflık-safsızlık, difüzyonu, çözünürlüğü, çözünme hızı, pH-pKa ilişkisi, reolojisi ve
izotoni hakkında bilgi verir.



Kolloidal sistemler (emülsiyon, dispersiyon ve diğer dispers sistemler) hakkında bilgi verir.



Reaksiyon kinetikleri ve ilaçların kimyasal yıkımları hakkında bilgi verir.



5-İlaçların stabilitesi, stabilite testleri, yarılanma ömürleri ve raf ömürleri hakkında bilgi verir.



Biyoyararlanım,

biyoeşdeğerlik,

Biyofarmasötik

Sınıflandırma

Sistemleri

(BCS)

ve

biyoyararlanım çalışmalarından muafiyet ilgili yasal düzenlemeleri değerlendirir.

Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri


Anlatım



Tartışma



Soru-Yanıt

Ders Saati
Teorik = 14 x 2 = 28 saat

Ölçme Değerlendirme Teknikleri
Ara Sınav ve Final Sınavı

* Tüm fakültelerde olmayan ve bazı fakültelerde zorunlu okutulan derslerdir.
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3.5. KOZMETOLOJİ*
Dersin Adı: Kozmetoloji
Dersin Amacı ve Önemi: Kozmetik formülasyonların sınıflandırılması, hazırlanması, geliştirilmesi ve
optimizasyon işlemleri, hazırlanan formülasyonların kalite kontrol ve güvencesinin sürekliliğinin
sağlanması, deriye uyumluluklarının araştırılması, tüketicinin isteğine ve özelliklerine uygun
formülasyonların oluşturulması ve deride kozmetik yarar yöntemlerinin anlaşılması başlıca
amaçlardandır.

Dersin Öğrenme Çıktıları:


Kozmetik madde ve preparatları sınıflandırabilecek ve özelliklerini, formülasyonunu ve
uygulanmasını değerlendirir.



Derinin özelliklerini, anatomisini ve işlevini tanımlar. Deri, tırnak ve saç özelliklerini dikkate
alarak, farklı tiplere uygun kozmetik madde ve preparatları örneklendirir.



Kozmetik amaçla kullanılan preparatların kararlılıklarını değerlendirebilir, sınıflandırabilir, test
sonuçlarını tartışır. Sonuçları değerlendirerek, kozmetik amaçla hazırlanan preparatların
kullanılıp kullanılmayacağına karar verir.



Kozmetik madde ve preparatların cilt üzerindeki etkinlik ve güvenlik etkilerini değerlendirir.



Kozmetik ürünlerin analizlerinde kullanılan testleri tanımlar, kullanılan aletleri tanır ve analiz
sonuçlarını değerlendirir, istatistiksel programları kullanır.



Kozmetik yasa ve yönetmeliklerini değerlendirir, ulusal yasa ve yönetmelikleri tartışıp
uluslararası yasa ve yönetmelikleri ile karşılaştırabilir.



Yasal engel ve eksikleri belirler.

Dersin Öğrenme ve Öğretme Yöntem ve Teknikleri


Anlatım



Tartışma



Soru-Yanıt

Ders Saati:
Teorik = 14 x 2 = 28 saat
Ölçme Değerlendirme Teknikleri
Ara Sınav ve Final Sınav

* Tüm fakültelerde olmayan ve bazı fakültelerde zorunlu okutulan derslerdir.
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3.6. RADYOFARMASİ*
Dersin Adı: Radyofarmasi
Dersin Amacı ve Önemi: Radyofarmasötikler yapısında radyonüklid bulunduran teşhis ve tedavi
amacıyla kullanılan radyoaktif özellilte ilaçlardır. Eczacılıkta farklı bir alanda yer alan bu ilaçlar
konvansiyonel ilaçlarla benzer özelliikler göstermeleri yanında yapısında bulundurdukları
radyonüklidler nedeniyle özel uygulamalar da gerektiren ilaçlardır. Radyofarmasi dersinin amacı
öğrencilere radyofarmasi alanını tanıtmak, radyofarmasötikler ve özellikleri hakkında bilgi vermek,
radyoizotop ve radyofarmasötik üretim yollarını ve klinikte kullanılan radyofarmasötikleri
öğretmektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları:


Atomun yapısı, radyoaktivite, radyoizotop, radyonüklid gibi radyoaktivite ile ilgili terminolojiyi
öğrenir. Radyoaktif ışıma çeşitleri hakkında bilgi sahibi olur.



Radyofarmasi alanını ve radyofarmasötikleri tanır. Radyofarmasinin sağlık alanındaki önemini
öğrenir. Konvansiyonel ilaçlarla radyofarmasötikler arasındaki ayrımı bilir.



Radyofarmasötiklerin özelliklerini, sınıflandırılmasını anlatır. hakkında bilgi sahibi olur.



Radyofarmasötiklerin etki mekanizmalarını, radyoizotop ve radyofarmasötik üretim
metodlarını anlatır. bilir.



Radyasyonun biyolojik etkileri hakkında bilgi sahibi olur. Radyasyondan korunmanın temel
prensiplerini ve radyasyon hijyeni konularını anlatır. hakkında bilgi sahibi olur.



Radyofarmasi laboratuvar tasarımı, radyoaktif alanlarda çalışma kuralları, radyoaktif atık
yönetimi gibi konular hakkında bilgi sahibi olur.



Farmakopelerde yer alan ilaç ve tıbbi cihaz olan radyofarmasötikleri ve ticari
radyofarmasötikleri tanır.

Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri


Anlatım



Ödev hazırlama ve sunma



Tartışma



Soru-cevap

Ders Saati:
Teorik = 14 x 2 = 28 saat
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Ölçme Değerlendirme Teknikleri
Ara Sınav, Ödev (veya Kısa Sınav) ve Final Sınavı

* Tüm fakültelerde olmayan ve bazı fakültelerde zorunlu okutulan derslerdir.
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3.7. TIBBİ MALZEME*
Dersin Adı: Tıbbi Malzeme
Dersin Amacı ve Önemi: Bu dersin amacı temel olarak, insan sağlığında doğrudan veya dolaylı olarak
kullanılan tıbbi malzemelerin taşıması gereken temel özelliklerin belirlenmesi, sınıflandırılması ve bu
malzemelerin etkin ve güvenli şekilde kullanımının öğretilmesidir. Bu bağlamda ders kapsamında, ilgili
yönetmelikler ve yasal düzenlemeler, çeşitli pansuman materyalleri, medikal ekipmanlar, cerrahi
ekipmanlar, hipodermik ekipmanlar, solunum tedavisi ekipmanları, teşhis ve tedavi kitleri ve bu
malzemelerin kullanımı hakkında bilgiler verilir.

Dersin Öğrenme Çıktıları:


Tıbbi malzeme tanım ve sınıflandırılması; Sağlık Bakanlığı, Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin kapsam
ve içeriği hakkında bilgi verir.



Pamuk, gaz bezi ve diğer selüloz türevleri ve tayinler, pansuman materyalleri, kan dindiricileri,
plasterler ve yara örtülerini ve bunların kullanımını tanır.



Bandajlar, alçılar, spor kazaları, omuz çıkıkları, bilek ve parmak askılıkları, boyunluklar,
korseler, dizlik, baldırlık, bileklik, dirseklik, varis çorapları, ayak ve tırnak tedavi malzemeleri
ve bunların kullanımı hakkında bilgi verir.



Termometreler, nem tayin cihazları, hava nemlendiriciler, işitme cihazları, tansiyon aletleri,
tens, UV koruyucu tekstil, eldiven, maske gibi tıbbi ekipmanları ve bunların kullanımını tanır.



Tekerlekli sandalye, koltuk değneği, yürüteç, baston, oturma simidi, hasta yatağı, hasta yastığı
ve hasta bezleri gibi medikal ekipmanlar ve bunların kullanımı hakkında bilgi verir.



Buhar sistemleri, oksijen terapisi, nebulizatörler, BPAP, hava temizleyiciler gibi solunum
tedavisi ekipmanlarını ve bunların kullanımını kavrar.



Kelebek, anjiyokat, branül, kanül, kan kolesterol, şeker stripleri-aletleri gibi hipodermik
ekipmanlar ve bunların kullanımı hakkında bilgi verir.



Cerrahi iplikler, bistüri, meme protezleri, idrar torbaları/sondalar, kateterler vb. cerrahi
malzemeleri tanır.



Ostomi malzemeleri, lavman setlerini ve bunların kullanımını öğrenir.



Gebelik ovülasyon testleri, HIV, HCV teşhis kitleri ve ilaç bağımlılık kitlerinin, çalışma
prensipleri ve kullanımları hakkında bilgi verir.
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Dersin Öğrenme ve Öğretme Yöntem ve Teknikleri


Anlatım



Tartışma



Soru-Yanıt

Eğitim Boyunca Toplam Ders Saati:
Tıbbi Malzeme için = 14 x 2 = 28 saat

Ölçme Değerlendirme Teknikleri
Ara Sınav ve Final Sınavı

* Tüm fakültelerde olmayan ve bazı fakültelerde zorunlu okutulan derslerdir.
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STAJ HEDEFLERİ ve KAPSAMI

Eczacılık Eğitiminde Stajın Yasal Dayanağı
Ülkemizde Eczacılık Eğitiminde Stajın yasal dayanaklarını, 2 Şubat 2008 tarih ve 26775 sayılı
ve 31 Aralık 2009 tarih ve 27449 sayılı Resmi Gazete’de değişiklik yapılarak yayınlanan “Doktorluk,
Hemşirelik, Ebelik Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari
Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik” ile 12 Nisan 2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanan “Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik” oluşturmaktadır. Paralel biçimde,
AB ülkelerindeki Eczacılık Eğitiminde, 2005/36/EC nolu direktif stajın yasal dayanak noktasını
oluşturmaktadır. Bu yasal dayanak noktalarına göre Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin kamuya açık bir
eczanede veya hastanede bir eczacının denetiminde asgari 6 ay olan zorunlu stajını tamamlanması
gerekmektedir.

Eczacılık Eğitiminde Stajın Yeri, Önemi ve Kazandırdıkları
Eğitimin temel amacı öğrencileri hayata, mesleki eğitimin amacı ise meslek hayatına
hazırlamaktır. Ancak, büyük ölçüde statik olan eğitim programları, dinamik olan yaşamı yakalamakta
yetersiz kalmaktadır. Mesleki eğitimde bu durum daha da büyük önem taşımaktadır: Meslek
eğitimleri, çoğunlukla mesleklerin yaşam dinamizmini yakalayamadıkları için mezunlar iş hayatına
atıldıklarında meslek problemlerinin çözümünde büyük ölçüde yetersiz kalmaktadır. Uygulamalı
bilimlere dayanan mesleklerde ise durum daha ilginç bir görünüm taşımaktadır. Burada sorun eğitim
sırasında verilen bilgi ve becerilerin teorik düzeyde kalmasından ya da meslek hayatındaki
uygulamaların okulda öğretilenlere göre çok daha büyük ölçekli olmasından kaynaklanmaktadır.
Stajın genel anlamda yararlarını şu biçimde özetlemek mümkündür:
1. Staj döneminde öğrenciler, ileride çalışmayı düşündükleri mesleki alanlar hakkında bilgi sahibi
olarak, ilgi duydukları alanları belirleyerek, gelecekleri için daha iyi planlar yapma olanağı
bulabilirler.
2. Akademik bilgiler, çalışma ortamında gözleme dayalı pratik uygulamalara dönüşürken
pekişerek akılda daha kalıcı duruma gelebilmektedir.
3. İleride meslek yaşamlarında karşılaşabilecekleri sorunları mantık ve bilgi çerçevesinde en
uygun şekilde ve en kısa zamanda çözebilmeleri için yeni beceriler, pratiklik ve vizyon
kazanırlar.
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4. İş hayatı öğrencilik yaşamının aksine çoğu durumda takım çalışmasını gerekli kılmaktadır. Staj
ile öğrenciler takım çalışmasının önemini daha iyi kavrarlar.
5. Staj sırasında öğrenciler verilen görevleri zamanında en iyi şekilde tamamlamaya çalışacakları
için sorumluluk duyguları gelişir, özgüvenleri ve cesaretleri fazlalaşabilir.
6. Staj, öğrencilerin işverenle okul bitmeden iletişim kurmalarını sağlayan, edindikleri
referanslarla mezun olduktan sonra iş bulma olanaklarını arttıran önemli bir fırsattır.
7. Staj faydası fazla olan ön çalışmadır, yani öğrenciye mezun olmadan önce meslek yaşamından
bir kesit sunar.
8. Staj, öğrenilen teknik bilgilerin pratiğe yansıtıldığı ve iş yaşamında ortaya çıkabilecek her türlü
soruna karşı rasyonel davranabilmeyi sağlayacak olan deneyimlerdir.

Öğrencilerin farmasötik bakım hizmeti sunabilecek yetkinliğe sahip olabilmeleri için yaptıkları
stajlarda temel eczacılık bilimleri, farmasötik bilimler, sosyal, davranışsal ve yönetimsel eczacılık
bilimleri ile eczacılık uygulamaları bütünleştirilmiştir. Böylece mesleki bilgi ve becerilerin uygulanması
ve mesleki tutum, etik ve davranışların geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Yapılan stajlarda mesleğe giriş
deneyimi sağlayan faaliyetler ve aktif öğrenme gözetilmektedir. Zorunlu staj programı ile elde
edilecek spesifik bilgi ve beceriler şunlar olacaktır:


Türkiye’de eczane açılmasının yasal dayanağı, eczane finansmanı



Eczane laboratuvarında hazırlanan majistral preparatlar, Majistral ilaç hazırlanması



Yasa ve yönetmeliklerle belirlenen eczacının uyması gereken kurallar



Müstahzarlar; Farmakolojik sınıflandırma ve bu sınıflara ait müstahzar örnekleri



Klasik ve modern farmasötik şekiller ve bunlara ait örnekler



Bilgisayar ortamında reçete kaydı işlemleri



Reçetesiz verilebilen ilaçlar



İlaç-dışı ürünler (dermokozmetik ürünler, gıda takviyeleri (fitofarmasötikler; nütrasötikler),
itriyat, ortopedik ürünler, anne-bebek sağlığı ürünleri.



Eczane hizmetlerinde kullanılan internet programlarının kullanılması



Reçete kayıtlanmasında dikkat edilecek hususlar



Eczanede verilen klinik eczacılık/farmasötik bakım hizmetleri (İlaç danışmanlığı, Akılcı ilaç
kullanımı, Hasta Eğitimi, Akut ve Kronik Hastalıklara Yaklaşım vb.)



Özel kullanım gerektiren dozaj formlarının kullanım talimatları (İnhalerler, Göz preparatları,
İnsülinler ve diğer derialtı injeksiyonluk preparatlar, Transdermal preparatlar, Spreyler)
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Reçete hatalarına örnekler (farmakolojik etkileşme, ilaç-gıda etkileşmeleri konusunda)



Eczacıların aile planlaması, koruyucu sağlık hizmetleri konusundaki fonksiyonları



Eczanelerde ilk yardım ve acil durumlarda kullanılan ilaç, tıbbi malzeme, antidotlar



Yeşil, kırmızı ve mor reçeteler ve bu reçetelerin kayıtlarında dikkat edilecek hususlar



Eczanede sıcaklık ve nem kontrolü. Buzdolabı ve uygun kullanımı; buzdolabında saklanması
gereken ilaçlar



Eczanede verilen ilaçlara ait reçetelerin faturalandırılması ve kurumlara gönderilmesinde
dikkat edilmesi gerekenler



Eczane-ecza deposu ilişkileri: sipariş, gelenlerin denetimi ve kayıtlanması, ödeme koşulları



İlaçların ve diğer ürünlerin stok denetimi



İşletme, envanter, imalat, reçete, narkotik, teftiş ve personel defterlerinin tutulması



Eczane- Sosyal Güvenlik Kurumu İlişkileri (anlaşmalar, ödemeler, provizyon)



Bütçe Uygulama Talimatı, ilaçların geri ödeme koşullarının incelenmesi



Eczane-Bölge Eczacı Odası İlişkileri



Hastane eczanesine gelen reçetelerde ve doktor talimat/istek formlarında yazan ilaç ve tıbbi
cihazların hazırlanması ve dağıtımı



Eczacının hastanede rol aldığı/üyesi olduğu komiteler (ör: infeksiyon kontrol komitesi, vb)



Hastane Formüleri geliştirilmesi ve güncellenmesi



Tehlikeli ilaçlarla (ör: sitotoksikler) çalışılırken alınması gereken güvenlik önlemleri



Parenteral çözeltilerin ve sitotoksik ilaçların hazırlanması



Hastanede sunulan (varsa) klinik eczacılık/farmasötik bakım hizmetleri

Eczacılık Eğitiminde Stajın Uygulanışı
Yasal olarak zorunlu tutulan toplam altı aylık stajın tümünün birden uygulanması pratik
açıdan mümkün değildir. Bu nedenle beş yıllık eczacılık eğitim sürecine dağıtılarak uygulanması akılcı
bir yaklaşımdır. Staj I, II, III’ün genellikle yaz tatilinde, son stajlar olarak kabul edilen Staj IV veya V’in
ise 9. ve/veya 10. Yarıyıllarda tamamlanması eğitim programlarındaki bütünlük açısından önerilen bir
uygulamadır. 6 aylık zorunlu eczane stajlarını tamamlayan öğrenciler ayrıca ilaç endüstrisi (ilaç,
kozmetik, gıda veya radyofarmasötik endüstrileri), eczacılık fakültesi uygulama eczanesi, il sağlık
müdürlüğü laboratuvarları, Halk Sağlığı Kurumu, ilaç ve/veya zehir bilgi merkezleri, Türkiye İlaç ve
Tıbbi Cihaz Kurumu, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel hastane klinikleri ve ecza depolarında da
staj yapabilirler.
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Staj yapılacak yerlerinin belirlenmesinde hastane eczaneleri için Kamu Hastaneleri Birliği,
serbest eczaneler için bölge Eczacı Odasından destek alınmalıdır. Stajların yapılacağı serbest
eczaneler ve görevli staj eğitmenleri, farmasötik bakım hizmetinin verilmesi ve öğrencilerin öğrenme
gereksinimlerinin karşılanması açısından elverişli koşulları sağlayacak ve sürdürecek şekilde ilgili
Eczacı Odası tarafından staj yaptırmaya istekli eczacılar arasından titizlikle seçilmelidir.
Öğrencilerin staj yerlerinin belirlenmesinde daha önce staj yaptıkları eczanelerden farklı
eczanelerin seçilmesine özen gösterilmelidir. Böylece öğrencilerin farklı hasta profilleri ile
karşılaşmaları ve her yaştan hastalara yönelik akut, kronik ve koruyucu bakım hizmetlerini içerecek
şekilde, hastane, kurumsal ortamlar, serbest eczaneler ve disiplinler arası ortamlarda farmasötik
bakım yeteneklerini geliştirmeleri sağlanmaktadır. Stajlarda görevli eğitmen/öğrenci oranı, öğrenmeyi
en ileri düzeyde kolaylaştıracak bireysel rehberlik, denetim ve değerlendirmeyi olanaklı kılacak
şekilde ayarlanmalıdır. Bir serbest eczanede staj yapan öğrenci sayısının 2’yi aşmamasına özen
gösterilmelidir. Öğrencilerinin bütün eczacılık mesleki uygulama alanlarında (endüstri ve ilgili kamu
kurumları gibi) staj yapmaları teşvik edilmektedir. Bu amaçla fakülte dekanlığı, staj yerlerini
belirlerken serbest eczane, hastane ve ilaç firmaları ile stajların yürütülmesi ile ilgili yazışmalar
yapmalıdır.

Eczacılık Eğitiminde Stajın Kontrolü, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrencilerin, staj sınavlarına alınabilmeleri için staj sürecinde bu amaç doğrultusunda
gereken uygulamaları yaptıkları sorumlu eczacı tarafından onaylanmaktadır. Staj süresi sonunda
eczacının staj defterindeki onayı doğrultusunda öğrenciler staj sınavına girmeye hak kazanmaktadır.
Bu sınavlar ilgili fakültenin staj yönergesine göre sözlü, yazılı veya defter/rapor değerlendirmesi
şeklinde yapılır. Stajın uygulanışı, kontrolü ve değerlendirmesi Staj Komisyonu tarafından düzenlenir.
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BİTİRME/MEZUNİYET PROJESİ

Öğrencinin, eczacılık alanında belirlenen bir konuda bilimsel kaynakları ve ilgili bilgi
teknolojilerini kullanarak güncel bilgiye ulaşması; teorik ve/veya pratik araştırma ve değerlendirme
yapabilmesi ve rapor halinde sunma becerisini kazanması amaçlanmaktadır.
Öğrenim Hedefleri:


Bilimsel kaynakları ve ilgili bilgi teknolojilerinin kullanarak güncel bilgiye ulaşabilme becerisi
kazanır.



Eczacılık alanında belirlenen bir konuda teorik ve/veya pratik araştırma ve değerlendirme
yapmayı tanımlar.



Değerlendirme sonuçlarını bir rapor halinde hazırlama ve sunma becerisi kazanır.



Sonuçları yorumlar ve tartışır.

Öğrenme Yöntem ve Teknikleri:
Tartışma, Rapor Hazırlama ve/veya Sunma, Proje Tasarımı/Yönetimi

Ölçme Değerlendirme Teknikleri:
Bitirme/ mezuniyet projesinin değerlendirilmesi her iki yarıyılda ayrı ayrı yapılır. 9. yarıyıl sonu ile 10.
yarıyıl

içi

değerlendirme

bitirme/mezuniyet

projesi

danışmanı

tarafından

yapılır.

Bu

değerlendirmelerde bitirme/mezuniyet projesi danışmanı öğrencinin proje konusunun oluşturulması,
geliştirilmesi ve ilerleme süresinde yaptığı çalışmaları dikkate alır ve not verir. 10. yarıyıl sonu
değerlendirmesi, bitirme/mezuniyet projesi yürüttüğü anabilim dalı öğretim üyelerinden oluşan bir
kurul tarafından yapılır ve proje genel itibariyle notlandırılır.
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KARİYER PLANLAMA VE DEĞİŞİM PROGRAMLARI

Öğrencilerin mesleki ve bilimsel gelişmelerden haberdar olmaları ve kariyer planlaması
yapabilmeleri amacıyla belli periyotlarla seminer, panel, kariyer günü gibi etkinlikler düzenlenmelidir.
Dekanlığın davet edeceği uzmanların yanı sıra öğrenci kulüpleri ve temsilcileri de benzeri
organizasyonları yapmaları için özendirilmelidir. Mesleğinde farklı uygulamalar yaparak, etik ilkeler
doğrultusunda kaliteli eczacılık hizmeti sunan serbest eczacılar, ilaç endüstrisinde önemli poziyonlara
gelmiş mezunlar, bağlı bulunduğu kurumda eczacının rolüne iyi örnek teşkil edebilecek nitelikteki
hastane ve kurum eczacıları, meslek örgütlerinin yöneticileri, ilaç dağıtım kanallarının temsilcileri,
iletişim ve kişisel gelişim uzmanları, satış ve pazarlama yöneticileri, akademisyenler bu kapsamda
davet edilebilecek meslek profesyonellerine örnek verilebilir. Ayrıca öğrencilerin sanayi gezileri
yapmalarına imkan tanınmalı, kongre fuar ve diğer mesleki organizasyonlara katılmaları
desteklenmelidir.
Öğrencilerin uluslararası ve ulusal hareketliliğine imkan veren değişim programlarından
yararlanmaları için gerekli kolaylıklar sağlanmalıdır. Bu programların başlıcaları şunlarıdr:
ERASMUS+ programında, başvuru koşullarını yerine getiren öğrenciler, yapılan ikili anlaşmalar
ve kabul edilen ders eşdeğerlikleri doğrultusunda bir veya iki yarıyıl süresince Program Ülkelerinde
eğitim ve öğretim faaliyetlerine veya staja devam edebilirler.
FARABİ programı ile öğrenciler, yapılan ikili anlaşmalar ve kabul edilen ders eşdeğerlikleri
doğrultusunda bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yüksek öğretim kurumunda
eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam edebilirler.
MEVLANA Değişim Programı ile öğrenciler, yapılan ikili anlaşmalar ve kabul edilen ders
eşdeğerlikleri doğrultusunda bir veya iki yarıyıl süresince hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın
dünyadaki yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam edebilirler.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

Ders içerikleri ve saatlerinin verildiği bölümde her dersin ölçme ve değerlendirme yöntemi de
yer almaktadır. Eğitim programlarının değerlendirilmesi süreci öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve
idarenin katılımı ile gerçekleştirilen dinamik bir süreçtir. Eğitim programının ve başarının
değerlendirilmesinde öğrencilere ve paydaşlara yönelik hazırlanan anket formları gibi nicel
yöntemlerin yanı sıra öğrenci ve öğretim üyesi katılımlı geri bildirim toplantıları gibi nitel yöntemler
de uygulanmalıdır. Anketlerin içeriği ile ilgili olarak öğrenci ve öğretim üyelerinden alınan geri
bildirimler doğrultusunda her yıl iyileştirme çalışmaları planlanmalıdır. Öğrenci geri bildirimleri ders
ya da staj sonlarında uygulanan anketlerden başka öğrenci temsilcilerinin düzenli olarak eğitim
komisyonu toplantılarına katılımları ile alınmalıdır.
Öğrenci performans verileri program değerlendirme sürecinde kullanılmalıdır. Kullanılan
performans göstergeleri, sınav notları, geçme-kalma oranları, ortalama haftalık bağımsız ders çalışma
süreleri, başarı ve okulu bırakma oranları olarak belirlenmiştir. Tüm sınıflardaki derslerde, belirlenmiş
amaçlar/hedefler doğrultusunda ölçme ve değerlendirmeler yapılmalıdır. Her yarıyıl sonunda her
ders için sınav başarı oranları hesaplanmalıdır. O yıla ait sınav başarı oranı ve fakülte başarı
oranlarının bir önceki yılın başarı oranları ile karşılaştırılarak başarı oranlarındaki tutarlılık
incelenmelidir.
Öğrenci başarı oranları, yapılan tüm anket ve değerlendirme sonuçları her yıl Akademik Kurul
toplantılarında tüm akademik kadroyla paylaşılmalı ve fakültenin Öz Değerlendirme Raporunda
detaylı yer verilmeli ve web sayfasında ilan edilmelidir.
Sınavlar açık uçlu ve açıklamaya dayalı klasik sorular ve belli bir oranda çoktan seçmeli sorular
şeklinde yapılmaktadır. Olguya dayalı eğitim modelinin uygulandığı derslerin sınavlarında olgu
çözümlemeyi de kapsayan yorum, eşleştirme, doğru-yanlış işaretleme ve çoktan seçmeli tarzda
karışık sorulardan oluşan sınavlar yapılabilir. Teorik sınavlar öğrenciyi ezbere yöneltmek yerine
mesleki uygulamaları da kapsayacak şekilde, ve analitik düşünmeye fırsat verir tarzda olmalıdır.
Laboratuvar sınavları öğrencinin pratik becerisini ölçmeye yönelik olmalıdır. Sınavlarda öğrenciler,
100’lük puan sistemine göre sayısal olarak ölçülür. Başarı notu; yarıyıl içi değerlendirmesi ve yarıyıl
sonu sınavı notlarından hesaplanır. Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı genellikle %60 olarak
belirlenmiştir. Yarıyıl içi değerlendirmesinde belirlenmiş ara sınavların, varsa ödevlerin ve mini
sınavların başarı notuna toplam katkısı ise %40’tır. Uygulaması olan derslerde genellikle bu oranın
yarısını laboratuvar notu oluşturur.
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SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu müfredat çalışması eczacılık eğitiminde verilmesi gereken asgari ders konularını ve
saatlerini de kapsayan tavsiye niteliğinde bir çalışmadır. Eczacılık mesleğinin değişen ve gelişen
yönüyle birlikte eğitimin de güncellenmesi ve çağımızın gereklerine uygun hale getirilmesi
kaçınılmazdır. Mesleki yeterlilikleri karşılayacak bir eğitim içeriğinin tüm eczacılık fakültelerinde
verilmesi, eczacılık hizmetlerinin meslek uygulama standartları çerçevesinde verilebilmesi açısından
da oldukça önemlidir. Aşağıda adı geçen tüm kurum ve kuruluşların ve paydaşların bu çalışmadan
esinlenerek, ülkemizde eczacılık eğitiminin ve mesleğinin iyileştirilmesi için girişimlerde
bulunacaklarına inanıyoruz.
Eczacılık Fakülteleri:


Eğitim süreci ve sonuçlarının değerlendirilmesinde



Eğitimle ilgili stratejik planlamaların ve hedeflerin belirlenmesinde



Öğrenci, eğitici ve personel sayısı ve niteliklerinin belirlenmesinde



Yeni açılacak ve eğitime yeni başlayacak olan Eczacılık Fakültelerinin eğitim programlarının
oluşturulmasında

Akademisyenler:


Ders amacının ve içeriğinin hazırlanmasında



Değerlendirme yöntemlerini belirlemede



Öğrencilerine mesleki yeterlilikleri kazandırmalarında

Öğrenciler:


Eczacılık eğitiminde hedefler ve güncel uygulamaların öğrenilmesinde



Mesleki gelişimde



Bilimsel ve mesleki etkinliklere katılımda



Proje hazırlamada



Staj ve uygulamada
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Yükseköğretim Kurulu:


Mezuniyet

öncesi

eczacılık

eğitimine

yönelik

tüm

süreçlerin

ulusal

ölçekte

planlanmasında ve iyileştirilmesinde


Eğitim programlarının yeniden yapılandırılması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde



Mezuniyet öncesi eczacılık eğitimine yönelik politikaların oluşturulmasında,



Yeni Eczacılık Fakültelerinin açılmasında



Eczacılık Fakültelerine alınacak öğrenci sayısı ve niteliklerinin belirlenmesinde
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