HOŞGELDİN MARMARALI
Sevgili Öğrencilerimiz,
Köklü bir geçmişe ve güçlü akademik kadroya sahip olan Fakültemize hoşgeldiniz. Yüksek puanlar alarak binlerce öğrenci arasından sıyrılıp Marmara Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi’ni tercih ettiğiniz ve kazandığınız için sizleri kutluyorum. Sizlerle
Fakültemizde yüzyüze eğitim ve etkinlikler yapacağımız günleri heyecanla ve umutla bekliyoruz. Öğrencisi olduğunuz Marmara Eczacılık, Türkiye’de öncüsü olduğu ve
benim de uzmanlık alanım olan klinik eczacılıkla ilgili sizlere yoğun bir eğitim ve uygulama olanağı tanımakta ve mesleğin her alanında donanımlı eczacılar yetiştirmeye
devam etmektedir.
Bildiğiniz üzere üniversiteler sadece akademik anlamda sizleri bir meslek sahibi yapmakla
kalmaz, sosyal ve kültürel alanda kendinizi geliştirebileceğiniz imkanlar sunar. Bu kapsamda fakültemizde uzun yıllardır faaliyet gösteren hem mesleki ve bilimsel hem de sosyal ve kültürel anlamda sizlere değer katabilecek öğrenci
kulüplerimiz bulunmaktadır. Bu kulüplerden biri benim kurucu danışmanı olduğum ve kurulduğu 10 yıla yakın süredir
danışmanlığını sürdürdüğüm Farmakademi Kulübü’dür. Öğrencilerimizin mesleki ve kişisel gelişiminize katkısı olan
sayısız etkinlik düzenlemiş olan Farmakademi, çeşitli geziler, tanışma toplantıları, sosyal sorumluluk projeleri ve kariyer günleri düzenlemiş ve düzenlemeye devam etmektedir.
İçinde bulunduğumuz pandemi günlerinde sizleri fakültemizde karşılayamamış olsak da kulüp yönetimimizin sizler
için hazırladığı bu gazete ile tanışma fırsatı bulmuş olacağız. Bu vesileyle sevgili Başkan Kemal Kale’ye ve tüm ekip
arkadaşlarına bu düşüncelerinden dolayı teşekkür ederim. Ayrıca kurulduğu günden bu yana yönetim kadrosunda bulunup kulüp faaliyetlerine emek vermiş olan tüm mezunlarımızı da sevgiyle anıyorum.
Eczacılık mesleğinin hasta sağlığı için ne denli önemli olduğu, pandemi sürecinde bir kez daha anlaşılmış oldu. Bu
köklü mesleğin birer üyesi olmaya adım attığınız bu süreçte sizlere başarılar dilerim. Derslerimizde ve kulüp etkinliklerimizde görüşmek üzere..

Prof. Dr. Mesut Sancar
Klinik Eczacılık Anabilim Dalı Başkanı ve
FarmAkademi Kulüp Danışmanı
Sevgili Arkadaşlar,
Bireylerin koruyucu sağlık hizmetlerinde ve hastaların doğru ve düzeli yani akılcı
ilaç kullanımında eczacılara önemli görevler düşmektedir. Bireysel ve/veya çevrenizdekilerin görüş ve deneyimleriyle de anlayabileceğiniz gibi eczacılık mesleği, ülkemizde serbest eczane mesul müdürlüğüne odaklanmış olsa da beş yıllık dinamik
eğitim boyunca meslek hayatınızda yeni ufuklar açacak birçok teorik ve pratik ders
sunulduğunu göreceksiniz. Bunların önemini, sadece serbest eczanede değil endüstride, hastanede, akademide ve hatta ulusal ve uluslararası eczacılık birliklerinde eczacı olarak çalışarak büyük başarılar kazanmış ve fark yaratmaya devam eden birçok
meslektaşınız olduğunu gördüğünüzde daha iyi anlayacaksınız.
Tabi ki size birçok konuda önemli bilgiler ve olanaklar sunulacak; ama kişisel kabiliyetleriniz,
istekleriniz, azminiz, çabanız sizleri mesleğinizde amaçladığınız geleceğe ulaştıracaktır. Bu yolda sizlere destek olacak çok değerli öğretim elemanlarından danışmanlık alabileceksiniz. Ayrıca öğrenci kulüplerinde, meslek içi örgütlerde ve Türk Eczacıları Birliği öğrenci faaliyetlerinde aktif görevler alabilirsiniz.
Eğitiminiz boyunca çok okumanızı, iyi bir dinleyici, sorgulayıcı ve gözlemci olmanızı tavsiye ederim. Öğrenci olmanın eğlenceli ve keyifli fırsatlarının yanı sıra tüm lüksünü kullanarak her şeyi sorgulayın, kongrelere, toplantılara ve
sempozyumlara katılın, ileride çalışmayı hiç düşünmeyeceğiniz alanlarda bile staj yapın, meslektaşlarınızla tanışmaya
çalışın.Onları tanıdıkça yıllarca bu mesleği sürdürmek için en önemli motivasyonun mesleğinize olan sevgi ve inancınız
olduğunu göreceksiniz.
Hepinize eczacılık fakültesindeki eğitim hayatınızda başarılar dilerim.

Doç.Dr. Betül Okuyan
Klinik Eczacılık Anabilim Dalı
FarmAkademi Kulüp Danışman Yardımcısı
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ECZACILIK101
ECZANE ECZACILIĞI;
Eczane eczacılığı, eczacıların mesleklerini kendi adına açmış oldukları
serbest eczanelerde sürdürmeleridir. Diğer bir ismi de serbest eczacılıktır.
Eczane eczacıları; eczanelerde reçete karşılar, ilaç danışmanlığı yapar.
İlacı hastaya verdikten sonra hastanın takibini yapar.

HASTANE ECZACILIĞI;
Hastane eczacıları hastanelerin kendine ait eczanelerinde görev alırlar. Başlıca görevlerinden bazıları ise stok kontrolü, tıbbi malzeme temini (bazı hastanelerde), Total Parenteral Nütrisyon (TPN) solüsyonlarının hazırlanması,
kemoterapi ilaçlarının hazırlanması, hastane formülerinin hazırlanması,
majistral ilaç hazırlanması, ilaç grupları için verilerin toplanması değerlendirilmesi ve raporlanması, yasa ve yönetmeliklerin takibi ve birimler
arası iletişimin sağlanması, kurum içinde yürütülecek eczane uygulama ve
çalışma prosedürlerinin hazırlanması ve uygulanabilirliğinin sağlanması ve
ilaç hakkında hekim ve diğer sağlık personeline danışmanlık ve hasta eğitimini yapmaktır. Devlet hastanelerinde kura usulü ile atamayla hastane eczacısı
olunabilir.

ENDÜSTRİDE ECZACILIK;
Endüstride eczacılar farklı departmanlarda çalışabilirler. Bunlardan birkaçı:

Medikal Departman: Ürünlerin tedavideki yerinin aktarılması,ilaç ile ilgili
şirketin içinden veya dışından gelebilecek soru ve taleplerin karşılanması.

Ruhsatlandırma Departmanı: Ürünlerin ruhsatlandırılması ve satış izninin
alınması, pazarda devamlılığı sağlamak için tüm ruhsatlandırma işlerinin
takibinin yapılması.

AYRICA BİR ECZACI;
ENDÜSTRİDE
AR-GE
ÜR-GE
Kalite Kontrol
Klinik Araştırmalar
Epidemoloji
Farmakoepidemioloji’de
ECZA DEPOLARI
KOZMETİK SANAYİ
ADLİ TIP KURUMU
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK)
TÜRKIYE ILAÇ ve TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)’da yer alabiliir.
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PEKI YA UZMANLIK?
Bir eczacı isterse EUS (Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı)’na girip başarı sağlayarak iki alandan
birinde uzmanlaşabilir. Bu alanlar neler mi?

KLİNİK ECZACILIK
Klinik Eczacılık, hastanın ilaç tedavisini en uygun şekilde düzenlemek ve sağlığı korumak, iyileşmeyi sağlamak ve hastalığı
önlemek amacıyla eczacı tarafından sunulan, multidisipliner
hasta bakım hizmetini öngören bir sağlık bilimi alanıdır. Bir
başka ifadeyle, eczacılık mesleğinin icra edildiği her alanda
akılcı ilaç kullanımını amaçlayan bir bilim olan klinik eczacılık,
1960’lı yıllardan itibaren gelişen hasta odaklı eczacılık olarak
da bilinmektedir. Klinik eczacılığın sadece hastanelerde uygulanan bir hizmet olmadığı, aynı zamanda serbest eczane, bakım
evi, evde bakım hizmetleri, klinikler, endüstri ve ilacın yazıldığı ve
kullanıldığı her yerde uygulanabilen bir eczacılık sistemi olduğu vurgulanmaktadır.
Eczanesinde farmasötik bakım hizmeti vermek isteyen bir eczacının bu hastalara ilacın
doğru kullanımını anlatmasının yanı sıra, kan şekeri ölçümü ve sonuçlarının yorumlanması,
göz ve böbrek kontrolleri, ayak bakımı, insülin enjeksiyonu, kan basıncı ölçümü, inhaler
cihazların uygun kullanımı, bu hastalıklarla ilişkili acil durumlarda yapması gerekenleri de
anlatması gerekir. Yine bu hastalarda sorun oluşturabilecek reçetesiz ürün kullanımı, gıda
takviyeleri ve minör sorunlarla ilgili farmasötik bakım gereksinimlerini saptamak, klinik
eczacının görevleri arasında yer almaktadır.

FİTOFARMASİ
Fitofarmasi, hastanın bitkisel ilaç tedavisini en uygun şekilde düzenleyen, sağlığını koruyan, iyileşmesini sağlayan ve hastalığı önleyen, tedavide kullanılan bitkisel ürünlerde kalitenin, etkinin ve
güvenilirliğinin kontrol altına alınmasını sağlayan ve eczacı tarafından sunulan bir eczacılık uzmanlık alandır. Lisans eğitimi
sürecinde teorik ve uygulamalı olarak alınan zorunlu Farmakognozi ve Farmasötik Botanik dersleri fitofarmasinin temelini
oluşturur. Uzman eczacılığını fitofarmasi alanında yapmış olan
eczacılar hastanelerde görev alarak tedaviye bitkisel ilaçlarla büyük ölçüde yardımcı olacaklardır.
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BİR ZAMANLAR FARMAKADEMİ’DE
FarmAkademi ailesinin eski üyeleri şimdi neler mi yapıyor?

ÖMER FATİH BAŞARAN
Ömer Fatih Eczanesi Mesul Müdürü
Eczacılık ve İlaç Derneği Kurucu Yönetim
Kurulu Üyesi ve Saymanı
ONUR ÇETİN
Onur Eczanesi Mesul Müdürü

ELİF TURHAN AKÇA
Vanilya Eczanesi Mesul Müdürü
DEFNE BUSE BURGUT
GEN | Medical Science Liaison

ELİF BERBEROĞLU
Cumhuriyet Eczanesi

Mesul Müdürü

EZHER İŞYAPAR
Pfizer | Business Support
Administrator

ASLIHAN ÇETİN
Sanofi | Farmakovijilans
Uzmanı

FATMA HAZAL KESER
Acıbadem Atakent
Hastanesi Eczacısı
SENA ŞEYHOĞLU
Yardımcı Eczacı
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EKİN DURGUN
Abdi İbrahim | Pazarlama
OLDAÇ URAS DURSUN
Pfizer | Saha Medikal Müdür

MEHMET ZEKİ ZERAY
Zeray Eczanesi Mesul Müdürü
BAŞAK NUR YILDIZ
Zafer Eczanesi Stajyeri

İREM MERT
Takeda İlaç | Saha Medikal Müdür
İLBİLGE ŞENGEL
Acıbadem Hastanesi Eczacısı

İREM IŞIL
Elit Eczanesi İkinci Eczacısı

CEM ÇANKAYA
Çankaya Eczanesi Mesul Müdürü

CIHAN KILINÇ
İkinci Eczacı
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FARMAKADEMİ İLE GÜNLER
FarmAkademi ailesi olarak sizlerle birlikte gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle birlikte öğrencilik
yaşamımıza yenilikler katıyoruz. Peki neler mi
yapıyoruz?

Akademik Projeler ve Konferanslar
Her sene düzenlenen gelenekselleşen etkinliğimiz FarmAkademik Günler’le bir eczacının çalışabileceği alanları, bir de alanında uzman eczacılardan
dinliyoruz.İşaret Dili, Kariyer Planlama ve CV hazırlama gibi birçok atölyemizle interaktif bir eğitim
sağlıyoruz!
Berko İlaç işbirliği ile Anadolu’daki köy okullarına
kitap yardımı yapıyoruz!
Pandemi koşullarına hızlıca adapte olup, bu süreci
olabildiğince etkinliklerle dolu geçirdik. Online etkinliklerimizle sizlerle olmaya devam ediyoruz.

Ellerime Kulak Ver İşaret Dili Atölyesi

TAEB Tanıtım Sunumu

Adli Eczacılık Sunumu

FarmAkademik Günler Back up
farmakademiONLİNE

Ecz. Ezgi Koçak ile
Homeopati Konulu Seminer

Islak Mendilin Mucidi Ataman Özbay
6

Toplum Sağlığı ve Saha Çalışmaları
FarmAkademi olarak eczacıların en yakın sağlık
danışmanı olması bilinci ile halkın nabzını tutmak
ve doğru bilinen yanlışları düzeltmek üzere sahaya
iniyoruz! Lösemi, otizm, doğum kontrol yöntemleri,
HIV ve AIDS gibi birçok alanda farkındalık çalışmaları yapıyoruz.
Ankara Eczacı Odası bünyesinde yapılan Ulusal
Hasta Bilgilendirme Yarışması’nın Marmara Üniversitesi seçmelerini biz gerçekleştiriyoruz!

Hasta Bilgilendirme Yarışması

Bilmeden korunamazsın!

LÖSEV Anket Çalışması

Biliyorsun ama ne kadarını?

Farklı Renklerle Hep Birlikte El Ele

Yaşama El Ver!

Maskeme değil
gözlerime bak!
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Sosyal Etkinlikler
FarmAkademi olarak birinci sınıflara kendimizi
tanıtıyoruz! Tanıtım standımız, Amfi-1 Çıkarmamız
ve Bi Kahve etkinliğimizle 1. Sınıfların fakülteye
adaptasyonunu kolaylaştırıyoruz.
Vizelerin stresinin üzerimizden atıp doya doya
eğlendiğimiz konseptli partilerimizle her yıl sizlerle oluyoruz!
14 Mayıs Eczacılık Günü’nü diğer eczacılık fakültelerinden öğrencilerle birlikte, İstanbul Boğazı
üzerinde, canlı müzik eşliğinde gelenekselleşen
balomuzla kutluyoruz!
Cineakademi etkinliğimizde pandemi sürecinde
beraber filmler izleyip, bunları tartışıyoruz!
Her sene tiyatro ekibimizle çıkarttığımız oyunumuzu 14 Mayıs Eczacılık Günü’nde sergiliyoruz!

Tiyatro Topluluğumuz

Balolar ve Partiler

Eczacılık
Balosu

FarmaPijama

Paintball!

Bi’ Kahve?
Black and
Red Party
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FarmAkademi Gezileri
Her yıl şehrin kalabalığından uzaklaştığımız,
doğayla iç içe olduğumuz geziler ve eğlencenin
doruklarına ulaştığımız geziler düzenliyoruz!
Düzenlediğimiz teknik gezilerimiz sayesinde de
ilaç firmalarındaki departmanları yakından görüyor
ve bu departmanda çalışan eczacıların rollerini
daha iyi kavrıyoruz.
Müze gezilerimizde İstanbul’un tarihi ve kültürel
yerlerini hep birlikte keşfediyoruz.
Barınak ziyaretlerimizde can dostlarımızla birlikte olup onlarla eğlenceli vakit geçiriyoruz.

Bolu Abant Gezisi

Teknik Gezilerimiz

Kastamonu-Amasra Gezisi

Berko İlaç

Rahmi Koç Müze Gezisi
Novartis-Sandoz

Hayvan Barınağı Ziyareti

Deva İlaç
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