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İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 

ECZACILIK FAKÜLTESİ 

TARİHÇE 

İstanbul Medipol Üniversitesi, Türkiye Eğitim, Sağlık ve Araştırma (TESA) Vakfı 

tarafından kurulmuş ve 7 Temmuz 2009 tarih ve 27281 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 

5913 sayılı Kanun’un Ek 112. Maddesi ile Vakıf Üniversitesi kamu tüzel kişiliğini 

kazanmıştır.  

Üniversitemizin ilk dört Fakültesinden biri olan Eczacılık Fakültesi Haliç 

Yerleşkesi’nde 2010-2011 eğitim yılında faaliyete başlamıştır.  Fakültemiz eğitim 

faaliyetlerine 2012-2013 yılından itibaren Kavacık Yerleşkesi’nde devam etmektedir. 

Fakültemizin dershane ve laboratuvar mekânsal altyapısı kısa sürede tamamlanmıştır.  

MİSYON 

Eczacılıkla ilgili her alanda hizmet vermek üzere, etik değerlere bağlı, ilaç etkin 

maddelerinin hazırlanması, ilaç taşıyıcı sistemlerinin formülasyonu, farmasötik ürünlerin 

fiziksel, kimyasal, farmakolojik ve toksikolojik analizleri konusunda yetkin,  ilacın hastaya 

ulaştırılmasından vücuttan atılmasına kadar geçen tüm safhalardan sorumlu farmasötik 

bakıma önem veren eczacılar yetiştirmektir. 

 

 

VİZYON 

Eczacılık ve ilaçla ilgili olarak tüm sağlık sektörünün ihtiyacı olan akademik bilgiyi 

uluslararası düzeyde üretip hizmete sunarak yaşam kalitesini artırmaya yönelik bir araştırma, 

öğretim ve eğitim ve danışma merkezi olmaktır. 

 

DEĞERLERİMİZ 

• Etik değerlere bağlılık 

• Akılcılık 

• Dürüstlük 

• Güvenilirlik 

• Şeffaflık 

• İdealistlik 

• Yenilikçilik 

• Üretkenlik 

• Kurallara bağlılık 

• Sorumluluk bilinci 

• Çalışkanlık 



 

STRATEJİK AMAÇLAR (2017-2022) 

 Üniversitemiz üst yönetimi tarafından belirlenen kurumsal stratejik amaçlar ve 

Fakültemizin stratejik analizler bölümünde yer alan zayıf yönlerimiz, fırsatlarımız ve tehditler 

bölümünde belirtilen konular göz önünde tutularak fakültemizin 2018-2022 yıllarını kapsayan 

beş yıllık süre içerisindeki stratejik amaç ve hedefleri aşağıda gösterilmiştir. 

 

STRATEJİK AMAÇ 1.  

İleri düzeyde araştırma faaliyetleri ile uluslararası literatürde yer alacak ve insan 

yaşamına olumlu katkı sağlayacak yeni bilgileri üretmek. 

STRATEJİK AMAÇ 2. 

Yetkin öğretim elemanlarının dinamik yaklaşımıyla ihtiyaçlara uygun, üst düzeyde ve 

kapsamlı eğitim vermek. 

STRATEJİK AMAÇ 3. 

 Öğrencilerin, mezunların ve eczacılık hizmeti alan toplumun sorunlarının göz önüne 

alınmasıyla gerekli eğitim faaliyetlerinin yapılması. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRATEJİK AMAÇ 1.  

İleri düzeyde araştırma faaliyetleri ile uluslararası literatürde yer alacak ve insan 

yaşamına olumlu katkı sağlayacak yeni bilgileri üretmek. 

Mevcut durum: Bilimsel araştırmalar için kısıtlı da olsa laboratuvar mekanı bulunmakla 

birlikte, alt yapı için gerekli teçhizat, malzeme ve sarf maddeleri yetersizdir. 

Hedef 1.1. Fakültemizde bilimsel faaliyetler için gerekli laboratuvar cihazları temin 

edilecektir. 

Mevcut durum: 1 adet IR spektrofotometre, 2 adet UV-Vis. spektrofotometre, 1 adet 

mikrodalga reaksiyon cihazı, 3 adet rotavapor, etüvler, ısıtıcı karıştırıcılar, hassas teraziler, 

HPLC, tablet basma makinesi ve ampul kapama sistemi bulunmaktadır. 

Hedef 1.2. Araştırma laboratuvarları için minimum bulunması gereken cihazlar; 2 adet 

rotavapor, 1 adet kütle spektral analiz cihazı, 1 adet elementel analiz cihazı, 1 adet termal 

analiz cihazı, NMR cihazı, HPTLC/MPLC sistemleri,  diğer kromatografi ve elektroforez 

sistemleri, steril kabin, zetametre, reometre ve stabilite kabini temini 2022 yılı sonuna kadar 

sağlanacaktır. 

Hedef 1.3. Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

adresli yayın sayısını artırmak 

Mevcut Durum : Diğer üniversitelerin imkanlarıyla yapılmış ortak çalışmalardan oluşan 

uluslararası makaleler 

Hedef 1.4. Fakültemizin laboratuvarlar imkanlarıyla yapılan çalışmalar uluslararası 

indekslerde yer alan dergilerde yayına dönüştürülecektir. Hedef 1.2.’nin gerçekleştirilmesi 

durumunda 2018 yılından itibaren Fakültemiz laboratuvarlar imkanlarıyla yapılan 

çalışmalardan en az 6’sı uluslararası indekslerde yer alan dergilerde yayına dönüştürülecektir. 

Hedef 1.5. Üniversite bünyesinde yürütülen çalışmaların ulusal ve uluslararası kongrelerde 

sunumunu sağlamak. 

Mevcut durum : Diğer üniversitelerin imkanlarıyla yapılmış ortak çalışmalardan oluşan bazı 

çalışmalar ulusal veya uluslararası kongrelerde sunulmuştur. 



Hedef 1.6. Fakültemiz laboratuvarlarında yürütülen çalışmaların ulusal ve uluslararası 

kongrelerde sunumunu sağlamak. Hedef 1.2.’nin gerçekleştirilmesi durumunda 2018 yılından 

itibaren yılda 20 çalışma ulusal kongrelerde ve 20 çalışma uluslararası kongrelerde 

sunulacaktır. 

Hedef 1.7. Fakültemizin araştırma laboratuvarlarının altyapısı, üst düzeyde araştırma 

çalışmalarının yapılabilmesini sağlamak üzere gerekli altyapı sağlanacaktır. 

Hedef 1.7.1. Fakültemizin araştırma altyapısı, laboratuvarlarımızda minimum düzeyde 

araştırma çalışmalarının yapılabilir hale gelmesi ile birlikte (Hedef 1.2) TÜBİTAK ve benzeri 

fonlara başvurularak ileri araştırmalar için gerekli destekler sağlanacaktır. 

 

STRATEJİK AMAÇ 2. 

Yetkin öğretim elemanlarının dinamik yaklaşımıyla ihtiyaçlara uygun, üst düzeyde ve 

kapsamlı eğitim vermek. 

Hedef  2.1. Eczacılık Meslek Bilimleri bünyesinde bulunan Anabilim Dallarının her birinde 

en az ikişer öğretim üyesinin istihdamı sağlanarak anabilim dallarının teşkili ve işlevselliği 

sağlanacaktır. 

Hedef 2.2. Öğrenci laboratuvar çalışmalarının yapıldığı anabilim dallarında görevli en az 

dörder öğretim görevlisi veya araştırma görevlisinin istihdamı gerçekleştirilecektir. 

Hedef 2.3. Öğrenci pratiklerinde sentez, analiz ve preparasyon tekniklerinin uygulanabilmesi 

için gerekli cihazların temin edilmesi sağlanacaktır. 

Hedef 2.4. Öğrencilere eleştirel düşünce, problem çözme, yaşam boyu öğrenme gibi 

yetkinlikleri kazandırmak 

Hedef 2.4.1. Öğrencilerin her biri, proje, sunum, araştırma faaliyetlerinden en az birini 

gerçekleştirecektir. 

Mevcut durum : Fakültemiz imkanlarıyla Üniversitemiz çapında düzenlenen bilimsel 

kongrelerde öğrencilerimiz tarafından poster ve sözlü bildiriler sunulmuştur. 

 



Hedef 2.4.2. Fakültemiz öğrencilerinin çalışmaları ve özellikle 5. sınıf öğrencilerinin 

hazırlayacakları Bitirme Projelerinden en az beşi sözlü ve en az on beşi  poster bildiler haline 

getirilerek 2018 yılından itibaren Üniversitemiz bünyesinde düzenlenen Bilimsel kongrelerde 

sunulacaktır. 

Hedef 2.5. Eğitim kalitesini ve kapasitesini geliştirmek. 

Mevcut durum : Fakültemizin bütün sınıflarına ait ders çıktıları ve AKTS değerleri WEB 

sayfasında yayınlanmıştır. Yandal ve çift anadal programları açılmıştır. 

Hedef 2.6.  Kütüphanede öğrencilerin yararlanabileceği dergi, kitap ve elektronik ortam 

verilerinin artırılması sağlanacaktır. 

Hedef 2.7. Tanıtım döneminde Fakültemizi tanıtmak üzere iletişim araçlarından 

yararlanılacak ve yüz yüze görüşülen aday öğrenci sayısı artırılacaktır. 

Mevcut durum: 2017 tanıtım döneminde Fakültemizi kazanarak kayıt yaptıran öğrencilerin 

tamamı ile tanıtım döneminde telefon görüşmeleri yapılmış yüzde ellisi ile yüz yüze 

görüşmeler yapılmıştır. 

Hedef 2.9. Ulusal ve Uluslararası ilişkiler kurma ve öğrenci hareketliliğini teşvik etmek ve 

Erasmus programı çerçevesinde öğrenci ve öğretim elemanı değişimini arttırmak. 

Mevcut durum : Eczacılık Fakültesi Erasmus koordinatörü atanmıştır. Tüm derslerin İngilizce 

ders çıktıları, program yeterlikleri tamamlanmış ve WEB sitesinde yayınlanmıştır. Yurtdışı 

değişim programları için ilgili kuruluşların araştırılması devam etmektedir.  Bir öğrencimiz, 

2014-2015 eğitim yılında Erasmus programına dahil olmuştur. 2015-2016, 2016-2017 eğitim 

yıllarında 2 öğrenci bu programdan faydalanmıştır. 

Hedef 2.9.1. 2018 yılından itibaren en az 2 öğrenci yurtdışı öğrenci değişim programına 

gönderilecektir.  

 

 

 

 



STRATEJİK AMAÇ 3. 

 Öğrencilerin, mezunların ve eczacılık hizmeti alan toplumun sorunlarının göz önüne 

alınmasıyla gerekli eğitim ve aydınlatma faaliyetlerinin arttırılması. 

Mevcut durum: Öğrencilerin, mezunların ve eczacılık hizmeti alan toplumun sorunlarının 

göz önüne alınmasıyla gerekli eğitim ve aydınlatma faaliyetleri düzenlenmektedir. 

Hedef 3.1. Gerek öğrencilerimizi meslek hayatına hazırlamak ve gerekse 

mezunlarımızın ve eczane teknikerlerinin çalışma hayatlarında karşılaşacakları sorunlar, hasta 

bilgilendirme ve mesleki gelişim ile ilgili konferanslar, seminerler ve toplantıların sayısı 

arttırılacaktır. 

Hedef 3.2. Eczacılık hizmeti alan toplum kesimlerini ilaç ve sağlıkla ilgili olarak 

sosyal sorumluluk çalışmaları gerçekleştirilecektir. 

 

 


