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 ECZACILIK FAKÜLTESi

Geleceğin 8 Yıldızlı ve Kanıta Dayalı Yaşayan Eczacıları
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) tarafından bir 
eczacının sahip olması gereken yetkinlik ve yeterlilikler 8 yıldızla sembolize edilmiştir. 
Bunlar; ‘’Bakım Veren, Karar Verici, İletişimci, Yönetici, Yaşam Boyu Öğrenen, Öğretici, 
Lider ve Araştırmacı’’ yıldızlarıdır. Eczacıların günümüzde ve gelecekte kanıta dayalı 
eczacılık yapmaları beklenmektedir. İstinye Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, uyguladığı 
eğitim programı ile 8 yıldızlı ve kanıta dayalı yaşayan eczacılar yetiştirmeyi 
hedeflemektedir. Fakültemizde hem Türkçe hem İngilizce Eczacılık Programlarımız 
mevcuttur. Türkçe Eczacılık Programımızda da hazırlık eğitimine yakın, yoğun bir 
genel/akademik/mesleki İngilizce eğitimi verilmektedir. Zira kanıta dayalı eczacılık 
yapabilmek için kanıtların yer aldığı ve tamamına yakını İngilizce olan kaynakları takip 
etmek zorunludur. Gelecekteki eczacılar, karar alma süreçlerinde kanıta dayalı veri 
tabanlarına her an başvuruyor olacaklardır.

DÜNYADA
Eczacılık, dünyada önemli bir değişim geçirmekte ve ilaç odaklı eczacılıktan, ilaç ve hasta 
odaklı eczacılığa doğru dönüşmektedir. Ülkemiz de dünyadaki bu eğilimi takip etmektedir. 
Sağlık Bakanlığı, Klinik Eczacılık ve Fitofarmasi alanlarında uzman eczacılar yetiştirme 
sürecini resmi olarak başlatmıştır. İlk Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı (EUS) 2017 yılında 
yapılmıştır. En son geçerli bilimsel kanıtlara ulaşabilme becerisi kazanmış, bu becerisini 
kullanarak elde ettiği kanıta dayalı bilgilerle karar veren, bu bilgileri ihtiyaç duyan hastalara 
ve paydaşlarına en etkin iletişim becerileriyle iletebilme ve onlar tarafından bu bilgilerin 
kullanılmasını sağlama yetkinliğine sahip lider eczacılar, toplumun en çok ihtiyaç duyduğu 
ve sektörde en çok aranan eczacılardır.
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Fakültemiz; yetiştireceği eczacıların mesleğin 
dönüşüm sürecindeki öncü rollerinin de 
bilincinde olarak, güçlü ve yüksek motivasyonlu 
bir akademik kadro, en üst seviyede teorik ve 
pratik eğitim ve araştırma altyapısı, ülke sathına 
yayılmış şekilde staj imkanı sağlayan hastane 
zincirleri, eğitim, yönetim ve karar alma 
süreçlerinde kanıta dayalılık prensibi ile
ülkemize ve insanlığa hizmet etmektedir.

‘8 YILDIZLI’ ve ‘KANITA DAYALI
YAŞAYAN ECZACILAR’
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iSTiNYE ÜNiVERSiTESi’NDE 

‘’KANITA DAYALI ECZACILIK EĞiTiMi’’ iLE
DÜNYADA ÖNCÜ OLACAK

 ECZACILAR

Fakültemiz; yetiştireceği eczacıların, mesleğin dönüşüm sürecindeki öncü rollerinin 
bilincindedir. Bu doğrultuda, güçlü ve yüksek motivasyonlu bir akademik kadro, en üst 
seviyede teorik ve pratik eğitim, araştırma altyapısı, ülke sathına yayılmış şekilde staj imkânı 
sağlayan hastane zincirleri, eğitim, yönetim ve karar alma süreçlerinde kanıta dayalılık 
prensibi ile ülkemize ve insanlığa hizmet etmek üzere eğitim ve araştırma imkanı 
sunmaktadır. Eğitim sürecinde öğrenciler, nasıl olduğunu bilir, gösterir ve yaparlar. 
Öğrencilerimize, laboratuvar ölçekli üretimi okulda, endüstriyel üretimi fabrikada gösterme 
fırsatı veriyoruz. 

Fakültemizde öğrencilerimiz 1. sınıftan itibaren mezuniyet projeleri üzerine çalışmaya 
başlamaktadır. Öğrenciler 5 yıllık eğitimleri boyunca, kendilerine her türlü destek 
sağlanarak, problem çözme, tasarım ve üretim odaklı eğitim anlayışı çerçevesinde insanlığın 
bir sorununa odaklanır; çözüm geliştirmeye çalışırlar. Bu misyonu taşıyarak yetişen 
öğrenciler, üniversitemizin AR-GE laboratuvarlarından faydalanarak, projeleriyle ilgili 
araştırmalarını derinleştirirler.

Fakültemizin, diğer eczacılık fakültelerinden farklılıklarını da içeren ve en az 
%70’ini Ulusal Çekirdek Eğitim Programı’nın (ÇEP) oluşturduğu ‘Genişletilmiş 
Eğitim Programı’ ülkemizi eczacılıkta öncü bir noktaya getirecek eczacılar 
yetiştirmeye ve bir eczacının gelecekte sahip olması gereken rol ve işlevlere 
odaklı olarak hazırlanmıştır. Öğrencilerimizin eğitiminde, kanıta dayalı 
yöntemler kullanılarak; kanıta dayalı eczacılık yapan eczacılar yetiştirilmesi 
hedeflenmektedir.

İstinye Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde her öğrencinin en az bir akademik yayın ve bir ürün ile mezun olması 
hedeflenmektedir. Ülkemizin ithal ilaç bağımlılığını azaltmayı hedefleyen bu program, sektör ve üniversite iş 
birliğini de önemsemektedir. Öğrencilerin orijinal bir molekül geliştirmesi ve bu ürünün orijinal olarak İSÜ’de 
sentezlenmiş olması hedeflenmektedir. Amaç; ilaç olarak üretilmeye aday bir ürün geliştirmek, Türkiye’nin ilaç 
sektöründe öncü rol üstlenmesine destek vermektedir.
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