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Dünyada  
Eczacılık

Eczacılık, dünyada önemli bir değişim 
geçirmekte ve ilaç odaklı eczacılıktan, ilaç 
ve hasta odaklı eczacılığa doğru dönüşmek- 
tedir. Dünyadaki bu eğilimi takip etmekte 
olan Sağlık Bakanlığımız, Klinik Eczacılık ve 
Fitofarmasi alanlarında uzman eczacılar ye-
tiştirme sürecini resmi olarak başlatmıştır. İlk 
Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı (EUS) 2017 yılın-
da yapılmıştır. En son geçerli bilimsel kanıt-
lara ulaşabilme becerisi kazanmış, bu bece-
risini kullanarak elde ettiği kanıta dayalı bil-

gilerle karar veren, bu bilgileri ihtiyaç duyan 
hastalara ve paydaşlarına en etkin iletişim 
becerileriyle iletebilme ve onlar tarafından 
bu bilgilerin kullanılmasını sağlama yetkin-
liğine sahip lider eczacılar, toplumun en çok 
ihtiyaç duyduğu ve sektörde en çok aranan 
eczacılardır. Karar alma süreçlerinde kanı-
ta dayalı veri tabanlarına her an başvura-
cak olan geleceğin eczacılarının, dijital çağa 
uyum gösterecek şekilde yetiştirilmesi çok 
önemlidir. 

8 Yıldızlı Eczacılar 
Mesleğin  Geleceğini
Belirliyor
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, İletişim-
ci, Yönetici, Yaşam Boyu Öğrenen, Öğretici, 
Lider ve Araştırmacı” yıldızlarıdır. Eczacıların 
günümüzde ve gelecekte kanıta dayalı ec-
zacılık yapmaları beklenmektedir. Özellikle 
toplumda yanlış, yanıltıcı bilgilerin hızla 
yayıldığı COVID-19 pandemi dönemi, halka 
danışmanlık verecek birinci basamak sağlık 
hizmetinde önemli roller üstlenecek, toplum-
sal sorumluluk duygusu yüksek eczacılar ye-
tiştirmenin önemini daha da gözler önüne 
sermiştir. 
Uyguladığı eğitim programı ile 8 yıldızlı ve 
kanıta dayalı yaşayan eczacılar yetiştirmeyi 
hedefleyen fakültemizde hem Türkçe hem de 
İngilizce Eczacılık Programlarımız mevcuttur. 
Türkçe Eczacılık Programımızda da hazırlık 
eğitimine yakın, yoğun bir genel/akade-
mik/mesleki İngilizce eğitimi verilmektedir. 
Kanıta dayalı eczacılık yapabilmek için kanıt-
ların yer aldığı ve tamamına yakını İngilizce 
olan kaynakları takip etmek zorunludur.

ECZACILIK (Türkçe - SAY)
ECZACILIK (İngilizce - SAY)
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İstinye Üniversitesi'nde 
Eczacılık
Laboratuvar ölçekli üretimi kampüste, endüstriyel 
üretimi ise fabrikada deneyimleme şansına sahip 
olan öğrencilerimiz; mesleğin dönüşüm sürecinde 
alacakları öncü rollerinin bilincinde olarak mezun 
olur. Alanında uzman ve yüksek motivasyonlu bir 
akademik kadroya sahip olan fakültemiz; üst sevi-
yede teorik ve pratik eğitim, araştırma altyapısı, 
ülke sathına yayılmış şekilde staj imkânı sağlayan 
hastane zincirlerinin avantajlarını kullanır.

Yönetme ve karar alma süreçlerinde kanıta dayalı 
olma prensibi ile hareket eden fakültemiz; ülkemi-
ze ve insanlığa hizmet etmek üzere kurgulanmış 
eğitim ve araştırma imkânlarını öğrencilerinin hiz-
metine sunmaktadır. Eğitim süreçleri devam eden 
öğrencilerimiz; nasıl olduğunu bilir, gösterir ve ya-
parlar. Fakültemizin amacı; gelecekte eczacılığın 
hangi dalında çalışırsa çalışsın iyi gözlem yapacak, 
araştırmaya meraklı ve görevini yaparken heyecan 
duyacak eczacılar yetiştirmektir. 
Teknoloji ve yapay zekâ odaklı üniversitemizde 
hemen hemen tüm disiplinlerin bulunması büyük 
bir avantajdır. Diğer disiplinler ile iş birliği içerisin-
de farklı projeler yapmak, öğrenci kulüplerinde çe-
şitli etkinliklerde birlikte çalışmak takım çalışma-
sı becerilerini geliştirmek açısından yararlı olmak-
ta ve geleceğin eczacıları olmak isteyen adaylara 
farklı imkânlar sunmaktadır. 

“Kanıta Dayalı 
Eczacılık Eğitimi” ile 
Dünyada Öncü Olacak 
Eczacılar Yetişiyor
Dünya çapındaki mesleki ve akademik gelişmele-
ri takip ederek yenilikleri uyguladığımız fakültemi-
zin, diğer eczacılık fakültelerinden farklılıklarını da 
içeren ve en az %70’ini Ulusal Çekirdek Eğitim Prog-
ramı’nın (ÇEP) oluşturduğu ‘Genişletilmiş Eğitim 
Programı’ ülkemizi eczacılıkta öncü bir noktaya ge-
tirecek eczacılar yetiştirmeye ve bir eczacının gele-
cekte sahip olması gereken rol ve işlevlere odaklı 
olarak hazırlanmıştır. Kanıta dayalı yöntemler kul-
lanılarak kurgulanmış eğitim içeriklerimiz, kanıta 
dayalı eczacılık yapan eczacılar yetiştirilmesini he-
deflemektedir. 

Her Öğrencinin Bir 
Akademik Yayın 
ve Bir Ürünle 
Mezun Olması 
Hedeflenmektedir
Her öğrencinin en az bir akade-
mik yayın ve bir ürün ile mezun 
olmasını hedeflediğimiz fakülte- 
mizde; ülkemizin ithal ilaç bağım-
lılığının azaltılması ve öğrencile-
rimizin orijinal ürünler geliştirmesi 
hedeflenmektedir. Kozmetik, tıb-
bi cihaz, geleneksel bitkisel tıbbi 
ürün veya ilaç olarak üretilmeye 
aday ürünler geliştirilmesini teş-
vik eden eğitim programımız, Tür-
kiye’nin ilaç sektöründe öncü rol 
üstlenmesine destek vermektedir.

Araştıran, 
Tasarlayan, 
Üreten Eczacılar
Mezuniyet projelerinin 1. sınıftan 
itibaren başladığı fakültemizde; 
5 yıllık eğitimleri boyunca kendi-
lerine her türlü destek sağlanan 
öğrencilerimiz, ürün tasarlama 
ve çözüm geliştirmeye yönelik ça-
lışmalar gerçekleştirir. İnsanlığın 
sorunlarına odaklanma misyonu-
nu yaşayarak mesleğe hazırlanan 
öğrencilerimiz, üniversitemizin 
AR-GE laboratuvarlarından fay-
dalanarak, projeleriyle ilgili araş-
tırmalarını derinleştirir. 



İstinye Üniversitesi'nde 
Eczacılık
Laboratuvar ölçekli üretimi kampüste, endüstriyel 
üretimi ise fabrikada deneyimleme şansına sahip 
olan öğrencilerimiz; mesleğin dönüşüm sürecinde 
alacakları öncü rollerinin bilincinde olarak mezun 
olur. Alanında uzman ve yüksek motivasyonlu bir 
akademik kadroya sahip olan fakültemiz; üst sevi-
yede teorik ve pratik eğitim, araştırma altyapısı, 
ülke sathına yayılmış şekilde staj imkânı sağlayan 
hastane zincirlerinin avantajlarını kullanır.

Yönetme ve karar alma süreçlerinde kanıta dayalı 
olma prensibi ile hareket eden fakültemiz; ülkemi-
ze ve insanlığa hizmet etmek üzere kurgulanmış 
eğitim ve araştırma imkânlarını öğrencilerinin hiz-
metine sunmaktadır. Eğitim süreçleri devam eden 
öğrencilerimiz; nasıl olduğunu bilir, gösterir ve ya-
parlar. Fakültemizin amacı; gelecekte eczacılığın 
hangi dalında çalışırsa çalışsın iyi gözlem yapacak, 
araştırmaya meraklı ve görevini yaparken heyecan 
duyacak eczacılar yetiştirmektir. 
Teknoloji ve yapay zekâ odaklı üniversitemizde 
hemen hemen tüm disiplinlerin bulunması büyük 
bir avantajdır. Diğer disiplinler ile iş birliği içerisin-
de farklı projeler yapmak, öğrenci kulüplerinde çe-
şitli etkinliklerde birlikte çalışmak takım çalışma-
sı becerilerini geliştirmek açısından yararlı olmak-
ta ve geleceğin eczacıları olmak isteyen adaylara 
farklı imkânlar sunmaktadır. 

“Kanıta Dayalı 
Eczacılık Eğitimi” ile 
Dünyada Öncü Olacak 
Eczacılar Yetişiyor
Dünya çapındaki mesleki ve akademik gelişmele-
ri takip ederek yenilikleri uyguladığımız fakültemi-
zin, diğer eczacılık fakültelerinden farklılıklarını da 
içeren ve en az %70’ini Ulusal Çekirdek Eğitim Prog-
ramı’nın (ÇEP) oluşturduğu ‘Genişletilmiş Eğitim 
Programı’ ülkemizi eczacılıkta öncü bir noktaya ge-
tirecek eczacılar yetiştirmeye ve bir eczacının gele-
cekte sahip olması gereken rol ve işlevlere odaklı 
olarak hazırlanmıştır. Kanıta dayalı yöntemler kul-
lanılarak kurgulanmış eğitim içeriklerimiz, kanıta 
dayalı eczacılık yapan eczacılar yetiştirilmesini he-
deflemektedir. 

Her Öğrencinin Bir 
Akademik Yayın 
ve Bir Ürünle 
Mezun Olması 
Hedeflenmektedir
Her öğrencinin en az bir akade-
mik yayın ve bir ürün ile mezun 
olmasını hedeflediğimiz fakülte- 
mizde; ülkemizin ithal ilaç bağım-
lılığının azaltılması ve öğrencile-
rimizin orijinal ürünler geliştirmesi 
hedeflenmektedir. Kozmetik, tıb-
bi cihaz, geleneksel bitkisel tıbbi 
ürün veya ilaç olarak üretilmeye 
aday ürünler geliştirilmesini teş-
vik eden eğitim programımız, Tür-
kiye’nin ilaç sektöründe öncü rol 
üstlenmesine destek vermektedir.

Araştıran, 
Tasarlayan, 
Üreten Eczacılar
Mezuniyet projelerinin 1. sınıftan 
itibaren başladığı fakültemizde; 
5 yıllık eğitimleri boyunca kendi-
lerine her türlü destek sağlanan 
öğrencilerimiz, ürün tasarlama 
ve çözüm geliştirmeye yönelik ça-
lışmalar gerçekleştirir. İnsanlığın 
sorunlarına odaklanma misyonu-
nu yaşayarak mesleğe hazırlanan 
öğrencilerimiz, üniversitemizin 
AR-GE laboratuvarlarından fay-
dalanarak, projeleriyle ilgili araş-
tırmalarını derinleştirir. 



Mezunların
Nitelik ve Becerileri

Genişletilmiş eğitim
programı sertifikasına
sahip olmak.

Bağımsız bilimsel
araştırma yapabilme
becerisine sahip olmak.

Akademik yayın
sahibi olabilmek.

Mesleki gelişmeleri 
izleyerek yenilikçi 
üretimler yapabilmek.

İleri seviyede karar verme
becerilerine sahip olmak.

Sektörü çok iyi tanımak ve
sektörde bağlantılara
sahip olmak.

O L M A N I N  AY R I C A L I K L A R I

İleri seviyede akademik ve 
mesleki İngilizce bilmek.

Ulusal ve uluslararası
düzeyde rekabet edebilecek 
bilgi ve beceriye sahip olmak.

Kanıta dayalı eczacılık yapmak
donanımına sahip olmak.

Hasta odaklı eczacılık yapma
becerilerine sahip olmak.

Liderlik becerilerine
sahip olmak.

Kanıta dayalı yaşamak
becerisine sahip olmak.

Yarı zamanlı çalışma
tecrübesine sahip olabilmek.

Sekiz Yıldızlı Eczacılık
Sertifikası’na sahip olmak.

Etkinliklerle Zenginleştirilmiş
Kampüs Hayatı 

Uluslararası Eğitim
İmkânları 

Alanında Dünya ile Yarışan
Laboratuvarlar ve Eğitim Alanları

Verimli Yabancı Dil Eğitimi

Kesintisiz ve Yüksek Oranlı
Burs İmkânları 

Girişimciliği Destekleyen
Üniversite Kültürü

Kişisel Gelişime ve Kariyere
Yönelik Akademik Rehberlik

Güçlü 
Akademik Kadro

Çift Anadal ve Yandal
Yapabilme Kolaylığı 

Zengin Kütüphane ve
Online Erişim Olanakları 

Sektör Temsilcileri ile
Tasarlanan Güncel Müfredatlar 

NONA İstinyelilik Diploması ile
Kariyer Hayatına
Önde Başlamak 

Etkin Uzaktan Eğitim
Platformu 

Geniş Staj Olanaklarıyla
Deneyimleyerek Öğrenme 
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