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“Hangi koordinatörlük 
ekibine aitsin?” testimize 
ulaşmak için



Ekinsu KILIÇ

Herkese merhaba, ben Ekinsu Kılıç. FarmAka-
demi’nin 2021-2022 Dönemi Yönetim Kuru-
lu Başkanı’yım. 1. Sınıfın sonunda katıldığım 
bu güzel ekipte ilk yılımda Genel Sekreterlik 
ve Medya Koordinatörlüğü görevlerini birlikte 
yürüttüm. İkinci yılımda Toplum Sağlığı Pro-
jeleri Koordinatörü olarak seçildim ve son yı-
lımda da Yönetim Kurulu Başkanlığı yaparak 
bu güzel yolculuğu tamamladım. Şimdi de bu 
güzel ailenin yepyeni üyeleri, yepyeni proje-
lerle insanların hayatlarına dokunmaya de-
vam ediyor ve bizler her an gururla izliyoruz.
İlk stajımı 3. sınıfta Zorlu Center Eczanesi’nde 
yaptım. Birinci sınıftan beri ilaç endüstrisinde 
çalışmayı hedefliyordum ve 4. sınıfta Vitabiotics 
Türkiye’de pazarlama departmanında part-time 
olarak çalışmaya başladım. Şu an 5. Sınıfa geç-
tim ve Sanofi’de medikal departmanda full-time 
olarak çalışmaya devam ediyorum. Üniversite 
hayatımın unutulmayacak en güzel anılarını 
FarmAkademi sayesinde biriktirdim. Bana ta-
kım çalışmasını, kriz anlarıyla başa çıkmayı ve 
geniş ekiplere liderlik etmeyi öğreten bu kulüp 
aslında beni iş hayatına hazırlayan en güzel öğ-
retmendi. FarmAkademi büyüdükçe, eski ve 
yeni tüm üyeleriyle her yerde gururla ‘’İyi ki Far-
mAkademiliyiz’’ demeye devam edeceğiz. İyi ki!



Kemal KALE

Herkese merhaba, ben Ecz. Kemal Kale.
FarmAkademi 2020-2021 Yönetim Kurulu 
Başkanı’yım. Canım kulübümde 1 yıllık aktif 
üyelik, 1 yıllık saymanlık, 1 yıllık başkan yar-
dımcılığının ardından başkanlık görevimi pan-
demi şartları altında yerine getirmiştim. Şimdi 
de bu güzel ekibi dışarıdan izleyen ve sonuna 
kadar destekleyen emekli bir üyesiyim. Ben 
öğrencilik hayatımdaki çeşitli eczane ve firma 
stajlarımın ardından bana uygun olanın ecza-
ne eczacılığı olduğuna karar vererek bu alana 
yöneldim ve şu anda Kadıköy Kozyatağı’nda 
19 Mayıs Eczanesi’nde yardımcı eczacılığımı 
yapıyorum. FarmAkademi, üyeleri için yalnız-
ca bir kulüp olmaktan çok öte. FarmAkademi, 
kulüple ilgili bir şeyler düşünürken ev olarak 
gördüğüm; gerekirse kendi hayatımdan fera-
gat ederek kulübü ileri taşımak adına mesai 
harcadığım aile gibi aile! Üniversite hayatım 
boyunca özellikle yetenekler ve arkadaşlık 
ilişkileri bazında kişisel gelişimime; stajlar, 
sağladığı bağlantılar sayesinde mesleki geli-
şimime çok büyük katkıları oldu. Hatta geri-
ye dönüp baktığımda üniversite hayatımın çok 
çok büyük bir kısmına sahip bu güzel aile. 
İyi ki var, iyi ki var olmaya devam edecek!



Ekin DURGUN

Merhaba, ben Gen İlaç Medikal Müdürü Ecz.
Ekin Durgun. 2017 yılı mezunuyum. Üniver-
sitede okurken her zaman ilaç endüstrisinde 
çalışmayı istedim ve planladım. Bunun için 
üniversitedeyken de her zaman kulüplerde yer 
almaya özen gösterdim. FarmAkademi, benim 
eczacılık fakültesinde girdiğim ilk kulüp. O za-
man kulüp kurallarıyla ilk tanıştığım, kongre 
düzenlemeyi öğrendiğim, ilaç sanayisiyle tanış-
tığım ilk yer. Arkadaşlarımla beraber çok güzel 
etkinliklere imza attık, halen bile devam ettirilen 
organizasyonları başlattık. Ben ilaç endüstrisine 
kulüp sayesinde ilk adımımı attım. Hayatımda 
köklü değişiklikler yaptıran, kişisel gelişimime 
katkı sağlayan, sosyal özelliklerimi geliştiren, 
üniversite sonrası önümü görmemi sağlayan 
FarmAkademi’ye çok şey borçluyum ve her za-
man da bu ailenin bir ferdi olarak kalacağım.



Ben Deniz 2018-2021 yıl-
ları arasında FarmAkademi 

ailesinde yönetim kurulunda 
yer aldım. Şimdi ise Pfizer’de  Me-

dikal departmanda medikal review specialist olarak çalı-
şıyorum. FarmAkademi benim hem İstanbul’da hem de 
üniversite hayatımda karşıma çıkan güzel bir şans oldu. 
Sosyal olarak beni geliştiren kariyer yolumu aydınlatan 
bir kulüptü aslında her zamandan bir kulüpten fazlasıy-
dı. Sayısız sosyal etkinlikle hem okuldan hem de farklı 
fakültelerden çok güzel dostluklar kurmamı sağladı. Ka-
riyer yolumda bir çok farklı alandan meslektaşımla tanı-
şıp ufkumu genişletti. Kısacası benim için FarmAkade-
mi iyi ki vardı, sizin yolunuza da ışık tutması dileğimle.

Oldaç Uras 
DURSUN

Deniz BİLİR

Haydarpaşa kapısından içeri 
gireli 8 yıl olmuş. Geriye dö-
nüp baktığımda verdiğim en 
güzel kararlardan biriymiş diyo-
rum kendime hep. Marmara                                                                                      
Eczacılık sonrasında da FarmAkademi. İlk staj görüş-
memi hatırlıyorum da, sorulan sorulara cevaplarım 
hep FarmAkademi’den olmuş. 2014 yılında başladı ma-
ceram, ilk günden itibaren ilaç firmasında çalışacağımı 
biliyordum. 2017 yılında daha 3. sınıfken Eli Lilly’de 
Farmakovijilans stajı yaparak başladım. Sonrasında 
farklı deneyimler kazanabilmek adına yine aynı firmada 
Medikal Departmana geçiş yaptım. 2019 yılında mezun 
olduğumda hangi departmanda çalışacağımın kararı-
nı vermiştim. Mezun olduktan 2 ay sonra Pfizer hika-
yem başladı. Medikal Proje Yöneticisi, Bölgesel Medi-
kal Müdür derken yaklaşık 1 yıldır Medikal Müdür 
olarak görev alıyorum ve Pfizer’de 3 yılımı doldurdum.



Defne Buse 
BURGUT

Merhabalar ben Defne! Sevgili kulübümüz 
Farmakademi içinde 5 yıl aktif üyelik, 2 yıl da 
başkanlık yaptım. Kişisel ve sosyal gelişim için 
kulüplerde aktif rol oynamak çok faydalı olu-
yor. Üniversite sonrasında da sürecek harika 
dostluklar kazanmanın yanı sıra sizi iş hayatına 
hazırlayacak etkinlik yapma, karar verme, ekip 
oluşturma, zaman yönetimi gibi birçok soft-skil-
li de kazanmış oluyorsunuz. Mezun olduktan 
sonra sektörde MSL olarak 2 yıl çalıştım ve mas-
ter için şu an Berlin’deyim. Farmakademi artık 
yalnızca bir öğrenci kulübü değil, her sene ara-
mıza yeni katılan arkadaşlarımızla birlikte güzel 
bir komünite olduk ve görüşmeler düzenleyip, 
birbirimize her anlamda destek oluyoruz. Bu 
yüzden Farmakademili olmak bir ayrıcalıktır.
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