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      FarmAkademİst Yaz Özel

 ‘FarmAkademİst - Yaz Özel ile herkese merhabalar! Çalışmalarını daha önce 
ilgiyle takip ettiğim FarmAkademi ailesinin, şimdi bir parçası olarak sizlere sunduğum 
bu ilk gazete için çok heyecanlıyım.  

 FarmAkademi ailesi olarak ‘FarmAkademİst - Yaz Özel’i, zengin içeriklerle çok 
yönlü bir gazete olarak titizlikle hazırladık. Gazetemizin bu sayısında, bizi tanıyıp aynı 
zamanda yaptığımız etkinliklerden bazılarını keşfedebilirsiniz. Kıymetli röportajlarımızı 
okurken bir yandan keyifli vakit geçirirken bir yandan da kendinize birçok şey 
katabilirsiniz. Sizler için seçtiğimiz birbirinden lezzetli ve sağlıklı tariflerimizi 
deneyerek enerji toplayabilir ve bu sıcak yaz günlerinde serinleyebilirsiniz. Doğal 
güzelliklerimizin kıymetini iyice anladığımız bu günlerde yeşili koruyarak kamp 
yapabileceğiniz lokasyonlardan bazılarını da gazetemizde bulabilirsiniz. İster gazetemizi 
okurken ister yazın keyfini çıkarırken isterseniz de yılın herhangi bir döneminde yaz 
keyfini hissetmek için dinleyebileceğiniz müzik listemizle ve bütün bu içeriklerimizle 
FarmAkademİst - Yaz Özel karşınızda!  

 Dünyamızın ve ülkemizin geçtiği bu zor dönemleri bir an önce atlatmamızı ve 
güzel günlerde bir arada olmamızı diliyorum. FarmAkademİst’in yeni sayılarında ve 
birbirinden özel FarmAkademi etkinliklerinde görüşmek üzere. 

        

     Marmara Üniversitesi FarmAkademi Kulübü

Karekodu 
okutarak müzik 
listemize 
ulaşabilirsiniz. 🎵

                                                          Burcu KÖKCÜ  
                                    Gazete ve Basın - Yayın Koordinatörü
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ONLINE DÖNEMDE FARMAKADEMİ

FarmAkademi olarak 2020-2021 döneminde pandemi şartlarına uyum sağlayarak pek çok 
online etkinlik düzenledik. 

Instagram Canlı Yayınları

Erasmus+: Erasmus+ canlı yayınımızda bu 
programla Slovenya'ya giden FarmAkademi 
2018-2019 Dönemi Başkan Yardımcısı Ecz. Fatma 
Hazal Keser ile sohbet ettik. Erasmus+ ile ilgili 
merak edilen soruları cevaplandırdık.

AIESEC: Erasmus+ yayınından sonra üniversite 
öğrencileri için yurt dışı fırsatlarını anlatmaya 
devam ettik ve AIESEC "Yurt Dışı Gönüllülük 
Projeleri" ile ilgili bu programla Polonya’ya giden 
arkadaşımız Selennur Şanlı’dan detaylı bilgiler 
aldık.

Hastane Eczacılığı: Eczacılığın en temel çalışma 
alanlarından olan hastane eczacılığını Marmara 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu Ecz. 
Bahar Apak'tan dinledik. Nasıl hastane eczacısı 
olunduğunu, ülkemizdeki atama ve mülakat 
sisteminin işleyişini ve hastane eczacısının görev 
ve sorumluluklarını öğrendik.

Endüstri 360° Serisi: Geleceğin eczacıları olarak 
çalışma alanlarımızı daha yakından tanımak adına 
endüstri eczacılığını her yönüyle öğrenebileceği-
miz 3 haftalık bir etkinlik serisi düzenledik. İlk 
haftamızda Pazar Erişim Departmanını, Novartis 
Türkiye Pazar Erişim Yöneticisi Ecz. Burcu Şahin 
Yarcı'dan; Pazarlama Departmanını, Abdi İbrahim 
Tanıtım Temsilcisi Ecz. Ekin Durgun'dan dinledik. 
İkinci haftamızda Medikal Departmanını, Takeda 
Türkiye Saha Medikal Müdürü Ecz. İrem 
Mert'ten; Farmakovijilans Birimini, Sanofi 
Türkiye Farmakovijilans Uzmanı Ecz. Aslıhan 
Çetin 'den dinledik. Son haftamızda ise 
Ruhsatlandırma Departmanını, Pfizer Türkiye 
Ruhsatlandırma Uzmanı Ecz. Zeynep Uğurlu'dan 
dinledik.
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ONLINE DÖNEMDE FARMAKADEMİ

 

LinkedIn Eğitimi ve Kişisel Marka Yönetimi: 
Etkili LinkedIn kullanımı ve kişisel marka 
yönetimi üzerine Smart Career Turkey Kurucu ve 
Kariyer Marka Stratejisti Banu Çakar ve Sandoz 
Turkey İnsan ve Organizasyon İş Ortağı Murat 
Temelkaya'dan eğitim aldık. Eğitim sonunda iki 
arkadaşımıza çekiliş sonucu Murat Temelkaya ile 
45 dakikalık bir mülâkat simülasyonu hediye ettik. 

Kariyer Basamakları: İki basamaktan oluşan 
etkinliğimizin ilk basamağında Pfizer İşe Alım 
Uzmanları Cansu Öktem ve Tuğba Ayvacı'dan CV 
hazırlama, motivasyon mektubu, mülakat teknikle-
ri üzerine eğitim aldık.            

İkinci basamağında ise Kıdemli Satış ve Pazarlama 
Müdürü Serap Acar'dan sunum ve etkili konuşma 
teknikleri eğitimi aldık. 
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ONLINE DÖNEMDE FARMAKADEMİ

Akademik Projeler ve  Konferanslar 

Lider Kadınlar Zirvesi: 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü'ne özel ilaç endüstrisindeki lider kadınlarla 
iki gün sürecek bir zirve gerçekleştirdik. 
Zirvemizin ilk gününde Abdi İbrahim Otsuka İlaç 
Şirket Yöneticisi Elif Elkin, Sandoz Avrupa İş 
Geliştirme Direktörü Ecz. Şeyda Çaşkurlu ve 
Exeltis Türkiye Genel Müdürü Hülya Yalın 
bizlerleydi. İkinci gününde ise GSK Büyüyen 
Pazarlar Medikal Başkan Yardımcısı ve Bölge 
Direktörü Dr. İpek Demircan,   
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Gilead Sciences ACE 2.Bölge Kıdemli 
Ruhsatlandırma Direktörü Elif Turan Usanmaz ve 
Novo Nordisk SEEMEA Bölgesi Biopharm 
Kıdemli Direktörü Ayça Öztürk Orhun bizler-
leydi. Altı konuşmacımız, yedi yüzü aşan katılım-  
cımız, altı bin beş yüzü aşan izlenmemiz ve zirve 
sonunda verdiğimiz on altı hediyemizle çok ses 
getirdik.



ONLINE DÖNEMDE FARMAKADEMİ

Klinik Aromaterapi: Eczacılığın vazgeçilmez bir  
alanı olan Klinik Aromaterapinin ne olduğunu, 
nasıl uygulandığını, geleneksel ve tamamlayıcı 
tedaviler arasındaki yerini Klinik Aromaterapinin 
ülkemizdeki öncüsü ve Platform Essencia'nın 
kurucusu Ecz. Aslı Yazıcıoğlu'dan dinledik. 

Sağlığa Açılan İlk Kapı: Eczane: Sağlığa Açılan 
İlk Kapı: Eczane etkinliğimizde "2 Eczacı" ile 
söyleşi gerçekleştirdik. Okuden Danışmanlık 
Kurucusu Uzm. Ecz. Levent Gökgünneç ile 
‘Eczane Hizmetlerinde Yeni Dönem’ üzerine, TEB 
Akademi eğitmeni Ecz. Taner Döven ile de 
‘Eczacılıkta Nöropazarlama’ üzerine konuştuk. 

Gıda Takviyeleri Paneli: Gıda takviyelerinin 
neler olduğunu, doğru kullanımlarını, günlük 
hayatta kullanabileceğimiz prebiyotik ve 
probiyotik gıdaların neler olduğunu konuştuğumuz 
bir panel düzenledik. Panelimizde Beslenme ve 
Diyet Uzmanı Dyt. Banu Belkıs Güner ve 
Vitabiotics Türkiye CEO'su Ecz. Ayşen Dinçer 
bizlerleydi.
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Klinik Eczacılık Vaka Çalışması: Klinik eczacı- 
lığın başlıca araştırma alanları kapsamında Prof. 
Dr. Mesut Sancar ve Marmara Üniversitesi Klinik 
Eczacılık Ana Bilim Dalı Asistanları mentorluğu-
nda dördüncü ve beşinci sınıf eczacılık öğrencileri 
ile vaka çalışmaları gerçekleştirdik. 

Hasta Bilgilendirme Yarışması: Ankara Eczacı 
Odası Gençlik Komisyonu tarafından düzenlenen 
17. Ulusal Hasta Bilgilendirme Yarışması'nda 
Marmara Üniversitesi'ni temsil edecek arkadaşı- 
mızın seçilmesi için her sene olduğu gibi bu sene 
de Hasta Bilgilendirme Yarışması düzenledik.

Toplum Sağlığı Çalışmaları



ONLINE DÖNEMDE FARMAKADEMİ

 

CINEAKADEMİ: CINEAKADEMİ etkinliklerimizde birlikte kararlaştırdığımız filmleri izleyip Ecz. 
Aylin Sancar Hocamızın moderatörlüğünde yorumladık. 

Satranç Turnuvası: FarmAkademi olarak ilk kez 
bir satranç turnuvası düzenledik. Lichess isimli 
platformda turnuvamızı gerçekleştirirken Zoom 
üzerinden de farklı odalarda iletişim kurup 
eğlendik. Satranç turnuvasını gelenekselleştirip her 
yıl yapmayı planlıyoruz. 
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Bi' Kahve?: Geleneksel leşmiş tanışma  
etkinliğimizi bu dönem online olarak gerçekleş- 
tirdik. Etkinliğimizde hem fakültemizi hem de 
FarmAkademi’yi tanıttık. Etkinliğimizin sonunda 
yaptığımız çekilişle bir arkadaşımıza Prof. Dr. 
Mesut Sancar Hocamızla, bir arkadaşımıza da 
Doç. Dr. Betül Okuyan Hocamızla iki saatlik 
mentorluk görüşmesi sağladık.  

Toplum Sağlığı Çalışmaları



FARK YARATAN ECZANELER

 

Eczacılık mesleğini seçmenizin nedenleri 
nelerdir? Bu seçiminizde etkili olan belirli 
faktörler varsa bizimle paylaşır mısınız?

        
Meslek seçimi konusunda kendimi şanslı 
görüyorum çünkü annem ve babam da eczacı 
olduğu için bu mesleğin içinde büyüdüm. 
Eczanenin iş yeri olmasının yanı sıra sıcak bir 
ortamı olduğunu, gelen kişilerin mutlu ayrıldığını, 
kişilerin bazen sadece dertleşmeye geldiğini 
gördüm. Yani eczanenin şifa dağıtan bir yer 
olmasının yanında psikolojik destek sağlayan bir 
yanının da olmasından dolayı eczacılık mesleğini 
seçmek istedim.

Mesleğinizi eczane eczacısı olarak icra etmek 
istediğinize ne zaman karar verdiniz? 

     
Eczacılık fakültesinde okurken firmada çalışmayı 
hedefliyordum, bu nedenle eczane stajının yanında 
firma stajları da yaptım. Mezun olduktan sonra da 
profesyonel hayatta yaklaşık 4,5 sene kurumsalda 
çalıştım. İlaç firmasında çalışırken daha çok 
prosedürlere uyum sağlanması gerektiğini, mesleki 
bilgilerimi istediğim gibi kullanamadığımı gördüm
 ve hastaya direkt dokunmak istediğimi fark ettim. 
Zamanla kendime birçok şey kattıktan ve kendimi 

geliştirdikten sonra eczane eczacılığı yapma 
fikrim oluştu. Gerek mesleki hayatımda gerekse 
özel hayatımda iletişime çok önem veriyorum ve 
insanlarla iletişim halinde olmaktan keyfi alıyor-
um. Bu gibi nedenlerle eczane eczacılığında 
mesleki açıdan daha çok tatmin olacağımı 
düşündüm ve 2019’da kendi eczanemi açtım. 

Eczanenizi açmadan önce eğitim hayatınızda ve 
meslek hayatınızda buna yönelik nasıl bir hazırlık 
yaptınız?

Eczacılık fakültesinden mezun olsanız da meslekte 
iş yönetimini, işleyişi görmeye ihtiyacınız vardır. 
Bu yüzden mezun olduktan sonra muhakkak bir 
yerde çalışmam gerektiğinin farkındaydım. İlaç 
firmasında yoğun olarak çalıştığım dönemlerde 

bile nasıl olsa eczanede değilim, bu bilgileri 
öğrenmem gerekmez diye düşünmeyip mesleki 
bilgilerimden kopmamak adına İstanbul Eczacı 
Odası gibi kurumların düzenlediği çok farklı 
eğitimlere veya sertifika programlarına katılıyor- 
dum. Öğrenciyken de farklı yerlerde staj yaparak 
ve eğitimlere katılarak kendime hep bir şeyler 
katmaya çalışıyordum. 

8

ECZ. ECE BAYRAM

BURCU KÖKCÜ



FARK YARATAN ECZANELER

Sizce mesleğinde başarılı bir eczacıda bulunması 
gereken özellikler ve donanımlar nelerdir? 
Özellikle eczane eczacısı olmak isteyen öğrenciler, 
kendilerine ne gibi yatırımlar yapmalıdırlar?

Biz eczacılar, tedavi ulaştıran kişileriz ve tedaviyle 
ilgili sorgulanması gerekenleri hastaya tedaviyi 
ulaştırmadan önce en son biz sorguluyoruz. Bu 
nedenle sorumluluğumuz çok fazla ve aldığımız

eğitim çok ayrıntılıdır. Bunun ışığında mesleki 
bilgilerimiz hep çok taze ve iyi olmalı, kendimizi 
sürekli geliştirmeliyiz. Bununla birlikte bir kişi ne 
kadar iyi bilirse bilsin bilgiyi hastaya iyi bir 
iletişimle aktaramadıktan, hastayla iyi bir iletişim 
kuramadıktan sonra bilginin çok da bir önemi 
yoktur. Bu yüzden eczacılıkta muhakkak danışan 
kişiyi iyi anlamak, ihtiyacını iyi tespit ediyor 
olmak, kibar ve güler yüzlü olmak çok önemlidir.  

Eczane açmaya karar verdikten sonra   
eczanenizin yerini nasıl belirlediniz, eczanenizi 
açarken planlarınız ve hedefleriniz nelerdi, şu 
ana kadar hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor 
musunuz?

Eczanenin yerini belirlemek kesinlikle çok 
önemli. Eczanenizi nerede açacağınıza karar 
vermek nasıl bir çalışma ortamı beklediğinizle 
alakalıdır. O bölgenin demografik yapısını, 
gelecek kişilerin beklentilerini iyi tespit   
etmelisiniz ve iyi şekilde servis vermelisiniz.

Eczanenizin illa ki sağlık kuruluşu yakınında 
olmasına gerek yoktur. Örneğin, semt eczanesinin 
yakınlarında sağlık kuruluşu yoktur ancak 
bölgede oturan kişi sayısı fazladır ya da yaşlı 
kesimin fazla olduğu bir bölgede ilaç ihtiyacı 
fazladır. Dermokozmetik ağırlıklı bir eczane 
açmak istiyorsanız eczanenizi turistik bir yerde 
açmayı düşünürsünüz vb. Yani eczanelerin biri 
diğerinden daha üstündür şeklinde değerlendire- 
meyiz, her eczanenin kendi parametresi vardır. 
Ben eczanemin hasta kaynağının olmasını 
önemsiyordum ve o yüzden de hastane yakınında 
olan ve caddeyle de ilişkisi olan bir yerde eczane 
açmayı tercih ettim. Aslında eczanenizin tipini, 
yerini seçerek ve eczanenize koyduğunuz 
ürünlerle siz belirliyorsunuz.

Rakamsal kazançlardansa kişilerin bizi seviyor ve 
bize güveniyor olması, tanınıyor ve sizin gibi 
güzel öğrencilerle bir araya geliyor olmak benim 
için çok güzel başarılar. Eczanenizde iyi hizmet 
verdikten sonra diğer şeyler de bunun getirisi 
oluyor. 

9

ECZ. ECE BAYRAM

BURCU KÖKCÜ



FARK YARATAN ECZANELER

Meslek hayatınız boyunca ve eczanenizi açma 
sürecinizde karşılaştığınız zorluklardan bahseder 
misiniz?

Eczane açılmadan önce eczanenin inşaat gibi fiziki 
şartlarında sıkıntılar çıkabiliyor veya eczane 
açılırken prosedürel süreçler sancılı olabiliyor. O 
zaman açılabilecek mi işler nasıl hallolacak gibi 
dert yanarken şu an o zaman yaşadığım zorlukları 
hatırlamıyorum bile, bir şekilde halloluyor.

Mesleki açıdan ise şu an eczanede satılması ve 
danışılması gereken ürünlerin internetteki satışı ve 
bu işin erbabı olmayan; ancak sosyal medyada söz 
sahibi olan kişilerin bu konuda rahatça yönlendir-

meler yaparken bir eczacının sosyal medyada biraz 
daha kısıtlı kalması beni rahatsız ediyor ve 
zorluyor. Reklamlarında sadece eczanelerde 
satıldığı söylenen ürünler internette müthiş 
indirimlerle satılıyor; ancak biz eczanelerde satışı 
yaparken asla o fiyatlara düşemiyoruz. Kişilerin bu 
ürünleri internetten satın alması daha cazip hale 
getiriliyor. Böylece hem bizim danışmanlık 
yetkinliğimiz önemsenmiyor hem de bir karşılaş- 
tırma söz konusu oluyor. Sonucunda da yanlış 
kullanımlar, son kullanma tarihi değiştirilmiş 
ürünlerin kullanılması, istenmeyen yan etkilerin 
oluşması, ilaç ya da ilaç dışı ürünlerin etkileşmesi 
gibi problemler ortaya çıkıyor. 

2019 Altın Havan ‘Eczane Yerleşim Ödülü’nüz 
için sizi tebrik ederiz. Sizce eczanenizin taşıdığı 
hangi özellikler bu ödülü almanız için eczanenizi 
öne çıkardı? Eczanenizin iç ve dış tasarımında, 
ilaç ve ilaç dışı ürünlerin raf kategorizasyonunda 
nelere dikkat ettiniz?

Bu ödül benim için çok motive edici oldu; çünkü 
eczane açıldıktan sadece 3-4 ay sonra böyle bir 
ödül aldığımı öğrendim. Eczanemin hem eskiyi 
yansıtmasını hem de modernize olmasını tercih 
ettim. Eczanemin beyaz ağırlıklı olup beyaz 
floresan ışıkla aydınlatılmasındansa eczanemde 
ahşap tonlarının kullanılıyor olması, tavan  
genişliğinin olması onu farklı kılıyor. 

Eczanem çok büyük bir eczane değil ancak raf 
kategorizasyonu her eczane için önemli. 
Eczanenize gelecek kişilerin profiline göre hangi 
ürüne ne kadar raf vereceğinizi belirliyorsunuz. 
Örneğin, havaalanı eczanelerinin kişisel bakım 
reyonu genişken benim eczanem hastane yakınında 
olduğu için ilaçlar daha büyük bir kısmı kaplıyor. 
Eczaneniz ne kadar büyük olursa olsun her seçiş 
bir vazgeçiştir; alanınızı iyi kullanmanız gerekir. 
Eczanenizin tasarımı için beraber çalıştığınız 
mimarlar oranın güzel dekore edilmesiyle 
ilgilenirler; ancak fonksiyonellik de çok önemlidir. 

Bu nedenle eczane tasarlanırken tecrübeli bir 
eczacıdan fikir almak eczanenizi daha iyi bir yere 
götürür. Ben de eczanemi tasarlarken bir mimarla 
çalıştım ve her adımla ilgilendim. 
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FARK YARATAN ECZANELER

 

Meslek hayatınızdaki kurallarınız ve hedefleriniz 
nelerdir? Eczanenizde yapmak istediğiniz 
değişimler, hedefleriniz var mı, varsa nelerdir?

İyi olma hâli sadece ürün anlamında değil aynı 
zamanda da psikolojik anlamdadır. Kendi 
tecrübelerimle anladım ki eczanemin ve benim, 
eczanenin bulunduğu bölgelerde o kadar yer 
edinmesinin nedeni kişilerle kurduğum iletişim. O 
yüzden, en büyük prensibim ekipteki arkadaşlarım 
adına da iyi iletişimde olmak. Bir ürün ya da ilaç 
yan eczanede ya da herhangi bir eczanede aynıdır 
ancak eczanenin verdiği servis ve kurduğu iletişim, 
kişilere yaklaşımı önemli. Bu olmazsa olmazım. 
İşlerimizi geliştirmek ve ihtiyaca göre ekibimizin 
büyüklüğünü esnetmek hedeflerimden bazıları. 
Aromaterapiye ilgiliyim ancak ileride çıkan 
herhangi bir alanı veya trendleri takip edip bunlara 
ayak uydurmayı ve kendimi geliştirerek var etmeyi 
hedefliyorum.

Eczacılık fakültesinde eğitim görmekteyken bir 
yandan ‘İşletme’ okumanızın bugün mesleğinizi 
icra ederken ne gibi katkılarını görüyorsunuz?

Hayatımıza yeni alanların girmesiyle ve iletişimin 
çok önemli olduğunun fark edilmesiyle müfredat 
güncellendi mi bilmiyorum ancak bizim 
dönemimizde eğitimde iletişime dair bilgileri ya 
da eczane açıldığında kullanılacak işletme 
bilgilerine dair bilgileri öğreneceğimiz bir alan 
yoktu. Hangi iş olursa olsun iş, içine girince 
öğreniliyor fakat bakış açısı katması yönünden 
işletme yan dalının bana çok faydası oldu. İlk 
adımımı firmada çalışırken faydası olur diye 
düşünerek atsam da bugün eczane eczacılığında 
işletmeden öğrendiğim bilgilerin bana vizyon 
kazandırdığını ve çok şey kattığını fark ediyorum 
ve düşünüyorum. Örneğin bir ürünü önerirken 
yapılması ya da yapılmaması gerekenleri, diyalog 
kurulurken kullanılması ya da kullanılmaması 

gereken ifadeleri, satışla alakalı önemli bilgileri 
işletme dersinde gördüm. İşletme okumamın 
ilaç firmasına girerken ve orada çalışırken de 
iletişim anlamında çok katkısı oldu. Nasıl 
özgeçmiş hazırlanır, nasıl ön yazı hazırlanır, 
mülakatta nasıl davranılması gerekir vb. 
Kendime hep bir şeyler katma taraftarıyım, o 
yüzden de iyi ki işletme yan dalı yapmışım 
diyorum.

Eğitim hayatınızda ya da meslek hayatınızda 
değiştirmek ya da yapmak istediğiniz şeyler var 
mı, varsa nelerdir?

Öğrencilik hayatımda Erasmus gibi programlara 
katılmak isterdim. O zamanlar okulum 
uzamasın diye düşündüm ancak şu anki aklımla 
yarım dönem uzayıverseymiş diyorum, çünkü 
sadece bir defa böyle bir şans elde edebiliyorsu-
nuz. Meslek hayatımda ise bana vizyon katması 
açısından yurt dışında denklik alıp 1-2 sene de 
olsa orda eczacılığın nasıl yapıldığını deneyim-
lemek  isterdim. 
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Günümüzde dermokozmetik ürünlerin kullanımı 
git gide yaygınlaşıyor. Eczanelerde dermo-   
kozmetik ürünler gibi ilaç dışı ürünlerin satışı ve 
bulundurulması eczacılarımız tarafından tercih 
ediliyor. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyor- 
sunuz ve eczanenizde satışı yapılan ilaç dışı 
ürünlerin seçimi gibi konularda nelere dikkat 
ediyorsunuz?

Dermokozmetik ürünlerin seçimi açısından 
eczanenin bulunduğu yer çok önemli. Örneğin bazı 
bölgede daha orta segment bir ürün talep edilirken 
eczanenin bulunduğu yere bağlı olarak eczanede 
daha selektif bir marka bulundurulması gerekebilir. 
Bir ürün birçok kez sorulduktan sonra o ürün için 
yok demek kolay olabiliyor ama bu size olan 
güveni zedeliyor. Bu nedenle ilaç dışını ve 
dermokozmetiki o bölgenin demografik yapısına, 
alım gücüne, bölgedeki ihtiyaca göre belirlemek 
lazım. 

Eczanemi açarken bir sürü raf alıp o rafları çokça 
ürünle doldurmalıyım hiçbir zaman demedim. 
Eczanemin ürün çeşitliliği kendi kendini büyüttü 
ve dermokozmetik çeşidi zamanla arttı. Çok ürün 
bulundurmak iyi gibi gözükse de bu ürünlerin de 
son kullanma tarihlerinin olduğu unutulmamalı. 
Özellikle yeni mezunları bu konuda hep uyarıyor-
um.

Önceden farmakovijilansta çalışmış bir eczacı 
olarak her ürünün yararı varken yan etki riskinin de 
her zaman var olduğunu söyleyebilirim. Bu nokta- 
da eczanede, iyi olduğu bilinen ve yaygın olan, 
klinik çalışmalarının önemsendiği markaları 
bulunduruyor olmak önemli. Bu ürünlerin 
çeşitliliği ve hacmi eczanenizin bulunduğu 
bölgenin ihtiyacına ve sizin koyacağınız sermaye- 
ye göre değişiklik gösterecektir.

Hem ‘En Başta Sağlık’ isimli sosyal medya 
hesabınızı hem de sizi ilgiyle takip ediyoruz. 
Eczane eczacısı olarak sadece eczanenizi  yönet-
mekle yetinmiyorsunuz. Eczanenizde birçok çalış-
ma yapıyor, sosyal medya hesaplarınızı aktif 

olarak kullanıyorsunuz, öğrenci topluluklarının 
davetlerini kabul ediyor ve bütün bunları 
yaparken hayatınızı yaşamayı da ihmal etmiyor-
sunuz. Size bu motivasyonu sağlayan ve sizi 
başarıya ulaştıran şeyler nelerdir?

Güzel iltifatlarınız için çok teşekkür ederim. 
Sosyal medyayı seviyorum ve koşuşturmacamın 
çok olduğu zamanlarda bile sosyal medyadan 
kopmak istemiyorum. Sosyal medyayı daha 
samimi kullanmayı seviyorum. Muhakkak çok 
güzel bilgiler paylaşan hesaplar da vardır ancak 
bizim paylaşımlarımız çok fazla bilgi ağırlıklı 
olmuyor. Spot bilgiler içeren paylaşımlarımızın 
yanında ekibimizi, o gün yaptığımız bir majistrali, 
yaptığımız bazı servisleri de paylaşıyoruz. 
Paylaşımlarımı insanların da hoşuna gidecek 
şekilde yapmayı tercih ediyorum. Orayı iş gibi 
değil de daha çok keyif aldığım bir alan olarak 
görüyorum, o yüzden de kendimi çok sıkmıyorum 
ve motivasyonumu düşürmüyorum.
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Covid-19 pandemisini eczacı gözüyle nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Pandemi nedeniyle 
eczanenizde yaptığınız uygulamalar ya da 
yaşadığınız zorluklar nelerdir? 

Pandemi sürecinde her sağlık çalışanı gibi biz de 
risk altındayız. Pandeminin başlarında tuttuğumuz 
nöbetlerde Covid vakalarıyla çok karşılaşıyorduk, 
kaygılarımız vardı ancak hijyene de dikkat ederek 
hastalara ilacı iyi şekilde ulaştırmak için çalıştık. 
Her işletmenin aldığı önemler olan bariyer kurma, 
mesafe göstergeleri koyma vb. önemleri alarak 

çalışmalarımıza devam ettik. Ekibimiz açısından 
her şeyden önce kendi sağlığımızı önemsemeliyiz 
ve daha sonrasında eczanemize gelen kişilere 
yardımcı olmalıyız gibi bir düşüncemiz vardı ve 
şu anda kurallar gevşese de halen bu görüşteyiz 
ve dikkat ediyoruz. Birçok eczacıda ve eczane 
çalışanlarında Covid-19 vakası görüldü, kayıplar 
yaşandı, bu açıdan üzüntülü ve değişik bir sürecin 
içindeyiz. Ancak bir yandan da hastanın iyi 
olmasını sağlayan ilaçları ulaştırıyor olmak ve 
danışanlara gerekli vitaminleri önermek de çok 
önemli ve görevimize devam etmeliyiz.

Maalesef ki pandeminin en başında eczacıların 
elinde olmayan şeyler de oldu ve çıkarcı sektörler 
maske, dezenfektan ve kolonya gibi şeylere olan 
talebi kötüye kullandı. Mesleğimizle ilgisi 
olmayan birçok ürünün çıkarını sağlıyormuşuz 
gibi göründük ve aslında biz de bu ürünleri zar 
zor temin ettik. O süreçte birçok meslektaşımın 
yıprandığını düşünüyorum. Pandeminin ilerleyen 
günlerinde biz eczacılar gerekli açıklamaları 
yaptık ve halka en yakın, en güvenilir sağlık 
kuruluşları olarak o dönemi de bir şekilde atlattık. 

Eczacılık fakültesi öğrencilerine, özellikle de 
eczane eczacılığını tercih etmek isteyenlere, ne 
gibi tavsiyeler vermek istersiniz?

Özellikle de eczane eczacısı olan kişinin insan 
sevmesi kesinlikle şart. İnsanlarla iletişime 
girmek kişiye zor gelmemeli, kişi her zaman 
yardımsever olmalı ve iletişiminde ben dili yerine 
sen dilini tercih etmeli.

Sosyalliklerini kaçırmadan, olabildiğince öğren-
dikleri şeylere geniş bir açıyla bakmalarını tavsiye 
ediyorum. Öğrendikleri şeylere daha sonra 
bunların bana ne gibi bir getirisi olabilir gözüyle 
bakmaları faydalı olacaktır. Staj yapmak ve 
yaparken oradaki işleyişi ve insanlara yaklaşımı 
inceleyip öğrenmek çok önemlidir. Eczacılar 
yeniliğe açık olmalı, üşengeç olmamalıdır, 
eleştiriye açık olmalı ve kendilerini en iyi şekilde 
geliştirmelidirler.  
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TAEB ne zaman kuruldu? Neler 
yapıyorsunuz? 

Türk Amerikan Eczacılar Birliği Ecz. 
Mehmed Bülend Uğur tarafından 
2014’te Amerika’da kuruldu. TAEB 
Türk ve Amerikan eczacılarının ortak 
çalışmalarıyla Türkiye-Amerika 
arasında köprü oluşturmayı ilke 
edinmiş bir kuruluştur. Amerika’ ya 
nasıl yerleşilir, denklik için neler 
yapılabilir, sınavlara nasıl çalışılır gibi 
konularda yol göstermenin yanı sıra 
Türkiye ve Amerika arasındaki eczacı-
lık, ilaç ve hizmet kapsamında 
köprüleri kurmak için çalışıyoruz. 2014 
yılından bu yana hem Amerika’da hem 
de Türkiye’de sene içerisinde dönem 
dönem bir araya gelerek eczacılar ve eczacılık 
öğrencileri ile toplantılar yapıyoruz. Bunun dışında 
Türk-Amerikan Eczacılar Birliği olarak Türkiye’de 
bulunan yerli ürünlerin hem teşvikini sağlamak 
hem de uluslararası tanınırlığını arttırmak adına 
Amerika’da raflarda bulunmasına olanak 
sağlıyoruz. Amerika’da mesleğini yerine getirmek 
isteyen eczacılarımızın TOEFL ve FPGEE 
sınavlarına hazırlanmasına yardımcı olmanın yanı 
sıra her sene haftalık ve aylık olmak üzere ücretsiz 
ve ücretli staj imkânları sunarak ülkemizin 
eczacılık öğrencilerine Amerika’daki sistemin nasıl 
işlediğini öğretiyoruz. 
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TAEB ile tanışma ve Türkiye Öğrenci 
Koordinatörü olma sürecin nasıl gelişti?

2018 yılında Ankara’da katıldığım bir eğitimde 
Ecz. Ömer Sarışın’ın ‘’Amerika’da Eczacılık’’ 
temalı bir konferansı olduğunu gördüm. Yurt 
dışında eczacılık uzun zamandır ilgimi çeken ve 
araştırdığım bir konuydu fakat o gün farklı işlerim 
olduğu için o konferansa katılamamıştım.

Daha sonra Taksim’de ‘’Amerika’da Eczacılık’’ 
üzerine tekrar bir toplantı yapılacağını öğrendim. 
Ecz. Ömer Sarışın ve Ecz. Mehmed Bülend 
Uğur’un da  bulunduğu bu toplantıya katıldım. 
Yurt dışında eczacılığı, direkt yurt dışında 
eczacılık yapan birinden ilk defa dinledim. 
Örneklerle yol gösterilmesi ve ilk ağız tarafından 
derinlemesine anlatılması beni çok etkiledi. 
Kafamdaki birçok soru işaretine cevap buldum. Bu 
toplantıda tüm bunları daha fazla öğrenciye 
duyurmamız gerektiğine karar verdim. Tüm 
fakültelere ulaşabilmek ve herkesi bu fırsatlardan 
haberdar edebilmek için Ecz. Mehmed Bülend 
Uğur ile görüştüm. Bu görüşme sonucunda her 
fakültede temsilcilikler kurmaya karar verdik.



                                             
2019 yılında tekrar bir  toplantıya katıldım.  Ayrıca 
bu süreçte Work and Travel başvurularımı yapıp, 
Amerika’ya gitmek için hazırlanıyordum. Tam o 
sırada Ecz. Mehmed Bülend Uğur beni aradı ve 
fakültelerde temsilci seçme sürecini hızlandırıp 
sosyal medyada duyuruya çıkabileceğimizi söyledi. 
‘’TAEB Temsilcilerini Arıyor’’ duyurusundan 
sonra belirttiğimiz mail adresine yüzlerce CV 
geldi. Gelen başvuruların hepsini takip etmek ve 
düzenlemek benim görevimdi. Bu süreçte hem işte 
çalışmak hem de eve gelince saatlerce başvuruları 
düzenlemek beni oldukça yormuştu. Fakat bu kadar 
büyük bir ilgi ve herkesin gönül bağıyla çalışması 
bütün yorgunluğu alıp yerini gurura bırakmıştı. 
Başvurulardan sonra Ecz. Mehmed Bülend 
Uğur’un Amerika’dan Türkiye’ye gelmesiyle 
Ankara, Eskişehir ve İstanbul gibi şehirlerde 
seçmeleri bizzat yüz yüze yaptık.                      

Bu süreçte öğrenciler de üniversitelerinden 
konferans salonlarını bize açmaları için olağanüstü 
bir talepte bulundular. O dönemde seçimler için 
iletişim kısmında benim numaram yazılıydı ve üç  

yüzden fazla kişiyle telefonda konuştum, onlara 
tüm süreçleri aktarmaya çalıştım. Biz TAEB’in 
öğrencilerle bağını ilk o zaman kurduk. Herkes 
seçilsin veya seçilmesin bir işin ucundan tuttu. 
TAEB bünyesine katılan tüm öğrenciler arasındaki 
organizasyondan ben sorumluydum ve bu zorlu 
sürecin sonunda da TAEB Türkiye Öğrenci 
Koordinatörü oldum. İlk grup Amerika’ya 
geldiğinde verilen eğitimden ve gezi programından 
çok memnun kaldılar. Bu süreçte sürekli onların 
yanındaydım. Onlar mutlu oldukça ben daha çok 
seviniyordum. Emeklerimizin ilk meyvelerini 
verdiği  zamanları hala duygulanarak hatırlıyorum. 

Üniversitelerde temsilci olmak isteyen 
öğrenciler nasıl başvuru yapabilir?  

TAEB olarak yılın belli döneminde her eczacılık 
fakültesinden 3. ve 4. Sınıf olma koşulu ile 
temsilciler seçmekteyiz. Seçim tarihi her seneye 
göre farklılık göstermekle birlikte, belirlenen mail 
adresine CV gönderimi ile başvurular yapılmak-    
tadır. 

TAEB temsi lc is i o lan öğrenci lerden 
beklentileriniz neler? 

Sosyal ilişkileri güçlü, öğrenmeyi ve öğrendiğini 
aktarmayı seven tüm eczacılık öğrencileri TAEB 
temsilcisi olabilir. Bunun yanında belirli bir 
düzeyde İngilizce bilmek yurt dışı stajının olmazsa 
olmazlarından. Fakat temsilcimizden en önemli  
beklentimiz Amerika’daki stajında öğrendiklerini; 
kendi fakültesinde aklında soru işareti olan, eczane, 
hastane veya firma gibi seçenekler arasında 
sıkışmış, ne yapacağına karar verememiş öğrenci-
lere anlatması ve onlara yol göstermesi. 

ŞEYMA ÖZTÜRK - TAEB TÜRKİYE ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRÜ
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Staj süresi nedir? 

Staj süresi 1 hafta veya 1 ay olarak değişmektedir. 
Temsilcilerimizden Amerika’ya gitmeye hak 
kazanan gruplar bir haftalık staja ücretsiz 
gitmektedir fakat bir haftalık masrafını kendi 
karşılayarak katılmak isteyenler de bu staj 
eğitimine dahil olabilir. Sonraki aşamada 
uygulanması planlanan bir aylık staj programı için 
mezun ya da öğrenciler belirli bir ücret ödeyerek 
katılabilirler.
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TAEB’in sağladığı maddi olanaklar nelerdir? 

Temsilcilerimizden Amerika’ya gitmeye hak 
kazanan gruplar bir haftalık staja ücretsiz 
gitmektedir. Konaklama ve yeme-içme masrafları 
TAEB tarafından karşılanmaktadır. Sadece vize 
ücreti ve uçak bileti öğrenciye aittir. Vize işlemleri 
sırasında davetiye ile vize alımı kolaylaşmakta ve 
havaalanından şehir içi transferlere kadar 
öğrenciye yardımcı olunmaktadır.

Staja  maksimum kaç kişi gidebiliyor?

Bir aylık staja en fazla 8, bir haftalık staja ise en 
fazla 14 kişi katılabilir. 

Staja katılacak olan öğrencilerin kazanımları 
nelerdir? 

Staj eğitimi Amerika’da sağlık sistemini tanıtıyor; 
reçete girişi, ilacın hazırlanıp sunulması, 
compounding(majistral), ilaç paketleme, robotların 
kullanımı, Amerika Eczacılık Yasaları(HIPAA), 
Amerika’daki eczane türlerinin tanıtımı(Chain, 
Retail, Hospital, Nuclear, Compouding, Close 
door, Mail order, Specialty Pharmacy) şeklinde 
eğitimler sunmaktadır.



Work and Travel ile Amerika’daki stajımızı 
birleştirebilir miyiz? 

Work and Travel; üniversite öğrencisi olma koşulu 
ile 18-28 yaş aralığındaki öğrencilerin katılabildiği 
bir programdır. J1 tipi vize ile program kapsamın-
da, katıldığınız kurumun size belirlediği yerde 
çalışma imkânı sunar. Work and Travel sayesinde 
SSN(Social Security Number) denilen sadece 
çalışma izni olan kişilerin sahip olabildiği bir 
numara alırız. Bu numarayı alabilmek için birçok 
yol bulunmakta fakat en kestirme yolu Work and 
Travel ile almaktır. Ayrıca bir eczanede çalışabil-
mek için de bu numara gerekmektedir. Böylece 
Work and Travel ile sosyal güvenlik numarasını 
almak için olan uzun süreci kolaylıkla atlatabiliriz. 

Program 3 ay çalışma, ardından size verilen 1 aylık 
travel sürecinden oluşmaktadır. Size sunulan 1 
aylık travel sürecinde stajınızı TAEB ile yapabilir-
siniz. Ben de 1 hafta travel yapıp ardından New 
Jersey’e geçerek kalan 3 haftamı eczanede staj 
yaparak geçirmiştim. Hatta tezimi de Amerika’da 
staj yaptığım bu üç haftalık süreçte ‘’Amerika’da 
Eczacılık’’ üzerine yazdım. Benim için mükemmel 
bir tecrübeydi. Ecz. Ömer Sarışın’ın Amerika’da 
Eczacılık konferansını duyduğum gün hayatımın 
seyri değişti diyebilirim. 

Amerika’da eczacı olmak için hangi 
sınavlardan geçmemiz gerekiyor? 

Öncelikle İngilizce seviyenizi ölçen TOEFL 
sınavından belirli bir puan almanız gerekiyor.  
Sonrasında mesleki bilgilerinizi ölçen FPGEE 
sınavında da başarılı olmanız durumunda 
eyaletlere göre değişen zorunlu staj süreleri var. 
Örneğin Florida 2-2.5 yıl, New Jersey 10 ay staj 
yapma zorunluluğuna sahiptir. 

İlerleyen dönemde Amerika’da eczacılık 
yapmak gibi bir planın var mı? 

Amerika’ya bir kez gidip, eczacı statüsündeki 
yaşam standartlarını gördükten sonra hayatımın bir 
döneminde orada eczacılık yapmak en büyük 
tutkularımdan biri haline geldi diyebilirim. Fakat 
ilk etapta eczanemi Türkiye’de açmayı hedefli-
yorum. Eczanemi açtıktan sonra TOEFL ve FPGEE 
sınavlarına çalışmak için kendime daha rahat vakit 
ayırabilirim. Amerika’da eczacılık serüvenine 
atılmadan önce Türkiye’de mesleki tecrübe 
kazanmanın çok kritik olduğunu düşünüyorum. 
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FİT TATLI-BANANA BREAD     

Malzemeler:    

✦ 2 yumurta

✦ 3 + 1 kararmış muz ( biri süslemek için)

✦ 3 yemek kaşığı yoğurt

✦ 100 mL zeytinyağı 

✦ 3 yemek kaşığı bal ( damak tadınıza göre ekleyip 
çıkarabilirsiniz)

✦ 250 gram un (2 su bardağı) 

✦ Kabartma tozu, tarçın ve tuz

✦ Bitter çikolata ( isteğe bağlı)

Yapılışı:

Öncelikle 3 adet muzu bir kaba alıp ezdikten sonra 
üzerine yumurtalar eklenip çırpılır. Daha sonra 
kalan sıvı malzemeler de eklenip karıştırıldıktan 
sonra kuru malzemeler eklenir. İsteğe bağlı olarak 
küçük parçalar ayrılmış çikolatada ilave edilip 
karıştırılır. Ve son olarak süslemek için ayırdığımız 
muz enine ikiye kesilerek pişirme kabına 
boşalttığımız hamurun üzerine koyulur. 180 derece 
fan ayarında yaklaşık 50 dakika pişirilir. 

Bon appetit!

SOĞUK İÇECEK TARİFİ-KARPUZLU YEŞİL ÇAY                                                                    

  
Malzemeler:    

✦ İki dilim karpuz 
✦ Bir tutam nane
✦ Yeşil çay

Hazırlanışı:
Öncelikle yeşil çayımızı demiyoruz ve biraz 
soğumaya bırakıyoruz. Daha sonra dilimlenmiş 
karpuzlarımızı bir tutam nane ile blenderdan 
geçiriyoruz. Hazırladığımız karışımı buz dolu 
bir bardakta bir fincan demlenmiş yeşil çay ile 
birleştiriyoruz. Karpuzunuz çok tatlı değilse 
dilerseniz esmer şeker atabilirsiniz. Herkese 
afiyet olsun.  
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FARMAKAMP   EDANUR ÇOLAK

✦ AĞVA GREENPARK CAMPING 

Şehrin yorgunluğundan kaçmak için İstanbul'un en güzel 
yerlerinden olan Şile'de bulunan hem ağaçlar hem de 
sahilin temiz havasıyla birlikte Türkiye'nin en büyük 
kamp alanlarından birisidir. Şehir merkezine olan 
yakınlığı, özel arabası olmayanlar için ulaşımının 
kolaylığı ve tuvalet, elektrik, duş vs. olanakları ile kamp 
tercihinizin başında olabilecek alanlardan birisi.

◦Lokasyon: Ağva - Sahil Kenarı
◦İmkânlar: İnternet, WC, Elektrik, Buzdolabı, Bungalov
◦Ulaşım: Üsküdar - Ağva Otobüsleri

  

✦ RİVA ELMAS BURNU KAMP ALANI 

Beykoz'da bulunan bu kamp alanı 2011 yılında 
tabiat parkı olarak ilan edildi. Ulaşımının kolaylığı 
ve doğayla iç içe olmanın verdiği huzur ile bu 
kamp alanı tam şehrin kalabalığından kurtulmak 
için kaçamak alanı. Ücreti diğer kamp alanlarına 
göre daha ucuz ve olanakları kaliteli kamp için 
yeterli. Günübirlik kamplarınız için ideal yerlerden 
birisidir.

◦Lokasyon: Beykoz - Sahil Kenarı
◦İmkânlar: İnternet, WC, Elektrik,  Buzdolabı
◦Ulaşım: 137 Numaralı Otobüs - Şehit Levent 
Birben Durağı

✦  ÇİLİNGOZ TABİAT PARKI 

   
◦Lokasyon: Çilingoz - Sahil/Orman

  ◦İmkânlar: İnternet, WC, Elektrik, Buzdolabı
  ◦Ulaşım: 404 Numaralı Otobüs - Yalıköy’den Taksi
  ◦Ücret: 4 kişilik Çadır Yeri Günlük 40₺
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FARMAKAMP   EDANUR ÇOLAK

 
✦ SAHİL KAMP İSTANBUL 

Deniz, orman, temiz havanın bolca olduğu tesis 24 
saat hizmet veriyor. Çadırla kalma imkanı dışında 
tesis bungalov, hobbit evleri kiralıyor. Tesisteki 
marketten ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Kamp 
dışı aktiviteler ile vaktinizi daha eğlenceli 
geçirebilirsiniz. Kamp alanının olanakları tatilinizi 
kaliteli ve eğlenceli geçirmenizi sağlayacak.

Ancak ne yazık ki bu kamp alanında üç erkekten 
fazla olan gruplara hizmet verilmiyor. 

◦Lokasyon: Şile - Sahil Kenarı
◦İmkânlar: İnternet, WC, Elektrik, Buzdolabı, 
Bungalov
◦Ulaşım: 139S Numaralı Otobüs - Sahilköy 

✦ İSTANBUL KAMP 

Hem karavan hem de çadırla konaklamanın olduğu 
denize sıfır, Şile’de bulunan bir kamp alanı. Kamp 
ve deniz tatilinizi bir arada geçirebileceğiniz bu 
kamp alanı bir çok organizasyonda yapıyor. 
Ulaşımının kolaylığı sağladığı avantajlar ile kamp 
ve deniz sevdalılarının tercihleri arasında ilk 
sıralarda yer alıyor.

◦Lokasyon: Şile - Sahil Kenarı
◦İmkânlar: İnternet, WC, Elektrik, Buzdolabı, 
Bungalov
◦Ulaşım: Üsküdar Kabakoz Otobüsü - Merkezde 
İnilir ve 15 Dakika Yürünür.
◦Ücret: Çadır Alanı - 50 ₺ Bungalov ve Kahvaltı 
Kişi Başı : 240 ₺
Çadır Kiralama İmkânı Bulunmamaktadır. 
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2021 FARMAKADEMİ MEZUNLARI

            

FarmAkademi benim için 4 yıllık koskocaman bir macera. Öğrencilik hayatımın en 
güzel süreci. Proje ve ekip yönetimini, arkadaşlığı, herkesin her işe koşması gerektiği- 
ni en iyi şekilde öğrendiğim bir aile. Lafın gelişi değil, gerçekten bir aile.♥  

 

FarmAkademi beni geliştirdi. Daha özgüvenli daha disiplinli biri olmamı sağladı. 
Üniversite yıllarımı güzelleştirdi. Unutamayacağım günler, anılar koydu cebime ve 
her şeyden önemlisi bana kocaman bir aile verdi. 

Herkese merhabalar ben 2018-2019 dönemi gezi koordinatörü, 2019-2020 dönemi 
saymanı Emirhan Karadeniz. Farmakademi yönetim kurulunda geçirdiğim iki yıl 
içinde ekip yönetimi, ekip içinde rol alma, yaratıcılık, gibi yeteneklerim ciddi anlamda 
gelişti. Bu yetenekler bana sosyal hayatımda ve stajlarımda önemli kazanımlar 
sağladı. Bunların dışında ise öğrenim hayatıma devam ederken birçok sosyal etkinlik 

sayesinde eğlenceli bir öğrencilik yaşadım. Farmakademi bana birçok yetenek ve 
eğlenceli bir okul hayatı kazandırmasının yanı sıra çok değerli arkadaşlar da kazandırdı.

 

FarmAkademi ile 1. sınıfta tanıştım ve o zamandan beri okul hayatımın en dinamik en 
girişken yılları FarmAkademi ile oldu. Bir çok güzel arkadaşlıklar kurmamı ve hem 
akademik hem de sosyal açıdan sayısız insanı tanımamı sağladı. Yaptığımız her 
akademik her sosyal etkinlikte çok eğlendim çok öğrendim. FarmAkademi’den 
mezun olduğum için buruk hissetsem de çok gururluyum. 

FarmAkademi kendimi ifade edebilmem konusunda beni fazlasıyla ileriye taşıdı. 
FarmAkademiyle bir ekip olarak çalışmayı deneyimledim. Benim için FarmAkademi 
bir ekibin gerçekten parçası olmak demek. 
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 KEMAL KALE

ŞEVVAL KAYGISIZ

EMİRHAN KARADENİZ

DENİZ BİLİR

  ESMA ARSLANER
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