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Geleceğin Eczacıları 
Medipol’de Yetişiyor
İstanbul’da yerleşik ilaç firmalarının genel 
müdürlüklerine yakın bir lokasyonda olmamız eğitim 
süreçlerimize de yansıyor. Öğrencilerimiz bu sayede 
ilaç firmaları ile öğrencilik yıllarından itibaren tanışıyor. 
Modern laboratuvar olanakları ve deneyimli akademik 
kadronun öğrencilerle kurduğu usta-çırak ilişkisi, 
2025 tarihine kadar altı yıl süreyle “tam akreditasyon” 
almaya hak kazanan Medipol Eczacılık’ı bir adım öne 
çıkartıyor. 

Neden Medipol Eczacılık?

Erva Demirhan 
“Gelişmiş laboratuvarlarında 
öğrencilerine sunduğu bireysel çalışma 
fırsatı, donanımlı akademik kadrosu ve 
İstanbul’da bir üniversite oluşu ile 
öğrencisine getirdiği avantajlar 

tercihimde etkiliydi. Hocalarla kurulan iletişimin 
sürekliliği ve okulun imkânları ile kendimi birçok 
yönden geliştirme fırsatını yakalayacağıma inandığım 
için Medipol’ü tercih ettim.”

Amine Başak Türk  
“Eczacılık Fakültesi, uygulama 
derslerinin çok yoğun olduğu bir 
programa sahip. Üniversitemiz gelişmiş 
laboratuvar olanakları ile bu konuda 
öğrencilerine birçok avantaj sağlıyor. 

Bireysel deney yapma imkânı ile tecrübe 
kazanabiliyoruz. Ayrıca akademik kadromuzun, 
ihtiyacımız olan her anda yanımızda olmaya 
çalışmasının da eğitim kalitemizi artırdığını 
düşünüyorum.”

Yeşim Dik 
“Sağlık alanında yaptığı başarılı 
çalışmalarla adını tüm dünyaya 
duyuran ve marka haline gelen 
Medipol Üniversitesi, sunduğu kaliteli 
eğitimi, gelişmiş uygulama alanları ve 

yoğun laboratuvar çalışmalarıyla tercihimde etkili oldu. 
İlgili ve tecrübeli akademik kadrosuyla Medipol 
Eczacılık mesleki hayatımı bir adım öne taşıyacak.”

Nil Eker 
“Başta sayın dekanımız 
Prof. Dr. Gülden Zehra Omurtag 
olmak üzere yetkin eğitim kadrosu ve 
akredite edilmesi sebebiyle Medipol 
Üniversitesi Eczacılık fakültesini tercih 

ettim. Pratik derslerimizi gerçekleştirdiğimiz 
laboratuvarlarımızın oldukça modern ve yetkin olması 
biz eczacılık öğrencileri için çok büyük bir imkân. 
Hocalarımız bilimsel çalışmalarda öğrencilere her 
zaman tam destek sağlıyor.”



Akademik Kadro
Geleceğin bilim insanlarını yetiştiren akademisyen 
kadromuz; farklı eğitim ekollerini benimsemiş, 
ulusal ve uluslararası başarılara sahip, dinamik 
akademisyenlerden oluşuyor.

Prof. Dr. Gülden Omurtag 
Dekan

“Eczacılık, sağlık sektörünün ayrılmaz bir parçası. 
Fakültemiz endüstri, akademi, eczane ve hastane 
eczacılığı için vizyon sahibi mezunlarını Medipol 
Üniversitesi kalitesiyle iş hayatına hazırlıyor. 
Öğrencilerinin katılımlarıyla zengin içerikli bilimsel ve 
sosyal bir eğitim programı sunuyor. ”
Güçlü akademik kadromuz eczacilik.medipol.edu.tr 
adresinde güncel olarak takip edilebiliyor.

Yerli İlaç Çalışmalarında 
Yerinizi Alın!
Fakültemizde farmasötik ve kozmetoloji formülasyon 
alanında çalışmalar yapıp TÜBİTAK projeleri 
gerçekleştiriyoruz. İlaç şirketleriyle imzaladığımız 
anlaşmalarla yerli ilaç geliştirme konusunda çalışmalar 
yapıyoruz. Öğrencilerimiz 3. sınıfta gerekli dersleri 
aldıktan sonra fakültemizce yürütülen tüm bu 
projelerde istedikleri alandaki çalışmalara katılabiliyor.

Fakülte-Sanayi İş Birliği
İlaç firmalarıyla kurduğumuz ilişkiler sayesinde 
öğrencilerimizin henüz mezun olmadan önce sektöre 
girmelerine olanak tanıyoruz. Bunun yanı sıra iş 
birliklerimiz sayesinde öğrencilerimizi; kamuya açık bir 
eczanede ya da hastanede bir eczacının denetiminde, 
ilaç üretim tesisi, tıbbi malzeme üretim tesisi, 
kozmetik imalathanesi ve/veya bu üretim alanlarıyla 
ilgili Ar-Ge merkezlerinde en az 6 ay olan zorunlu 
stajlarını tamamlamaları ve TÜBİTAK 2209-B projeleri 
konusunda teşvik ederek yönlendiriyoruz.

REMER Araştırmalarına Katılın!
Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Araştırma Enstitüsü 
(SABİTA) çatısı altında toplanan araştırma merkezlerimiz 
multidisipliner araştırmalar için güçlerini birleştiriyor. 
SABİTA bünyesine ilk katılan ve üniversitemizin 
ilk araştırma merkezi olan REMER (Rejeneratif ve 
Restoratif Tıp Araştırmaları Merkezi), dünyadaki 
benzerleri arasında saygınlığını kanıtlamış bir araştırma 
merkezi olarak Kavacık Kuzey Kampüste faaliyet 
gösteriyor. Öğrencilerimiz gerek lisans eğitimleri 
sırasındaki çalışmalarını gerek lisansüstü bilimsel 
çalışmalarını REMER bünyesinde sürdürebiliyor. Bu da 
mezunlarımızın akademisyen olması konusunda kariyer 
yolculuklarında onları yönlendiriyor. Aynı zamanda 
öğrencilerimiz TÜBİTAK 2209-A projelerinde danışman 
hocalarının desteğiyle yürütücü olarak yer alabiliyorlar.



Eğitim Fırsatları
Eczacılık Fakültesi öğrencileri “farmasötik bakım”a 
önem veren eczacılar olarak yetişiyor, Klinik 
Uygulamalar dersini Medipol Mega Üniversite 
Hastanesinde zorunlu olarak görüyor. Gerekli şartları 
sağlayan başarılı öğrencilerimiz çift ana dal ve yan dal 
programlarına katılabiliyor. Üniversite Senatomuz 
tarafından belirlenen başarılı öğrenciler teşvik 
programlarıyla ödüllendiriliyor.

69 Yıllık Eczacılık Dergisi: 
Acta Pharmaceutica Sciencia
1953 yılından beri yayımlanan Acta Pharmaceutica 
Sciencia (önceki adıyla Eczacılık Bülteni), İstanbul 
Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi himayesinde 
yayın hayatını sürdürüyor. Türk eczacılık tarihinde 
kıymetli bir yere sahip olan Acta Pharmaceutica 
Sciencia, uluslararası indekslerce taranıyor. Yılda 
dört kez yayımlanan dergimiz actapharmsci.com 
adresinden de takip edilebiliyor.

Bir Dergi de Öğrencilerimizden: 
Pharmassive
Pharmassive, MEDUPSA bünyesi altında öğrencilerin 
çıkardığı bir Eczacılık dergisi. Sektörü öğrencilerin 
gözünden inceleyen, yeni istihdam alanları ile ilgili 
bilgiler veren, sektörel etkinlikleri takip eden, bunların 
yanı sıra kültür ve sanat sayfalarına da yer veren 
dergi, İstanbul’daki tüm eczacılık fakültesi öğrenci ve 
akademisyenlerine dağıtılıyor. Yılda bir kez yayımlanan 
derginin bu yıl 5. sayısı hazırlanıyor.

İngilizce Hazırlık İle 
Hayata Hazırlanın!
Üniversitemizde eğitim dili İngilizce olan tüm bölümler 
ve ilk kez 2020-2021 Eğitim-Öğretim Döneminde 
öğrenci alan Eczacılık (İngilizce) programı için bir yıl 
İngilizce Hazırlık eğitimi zorunlu olarak Dil Okulu 
tarafından veriliyor. Eczacılık (Türkçe) programına 
kaydolan öğrencilerimiz de isteğe bağlı olarak hazırlık 
eğitiminden yararlanabiliyor.

Simülasyon İle 
Gerçek Eczane Deneyimi
İstanbul Medipol Üniversitesi sanal gerçeklik 
teknolojisi kullanarak hazırlanan FARMAVR 
teknolojisini öğrencilerin hizmetine sundu. 
Türkiye’de bir ilk olan uygulama ile öğrenciler 
sanal gerçeklik teknolojisi ile oluşturulan 3 boyutlu 
simülasyon eczanesinde eczane deneyimini interaktif 
bir şekilde yaşıyor. Eczacılık eğitiminde ilk olan bu 
uygulamayla eczaneye gelen tüm hastalara ve özellikle 
KOAH, astım, diyabet, tansiyon gibi kronik hastalığı 
olanlara yönelik ilaç danışmanlığını pratiğe uyarlama 
fırsatı da sağlıyor. Hasta karşılama, reçete okuma, 
ilaç sunumu ve hasta bilgilendirme gibi eczanede 
yapılan uygulamalar öğrencilere gerçekçi bir şekilde 
gösterilerek öğretiliyor.



Lisansüstü Eğitim
Fakültemiz akademik bilgi ve tecrübelerini, Türkiye’nin 
sağlık alanında önde gelen markalarından Medipol 
Mega Üniversite Hastanesinin deneyimiyle birleştirerek 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü altında Farmakognozi tezli 
yüksek lisans, Klinik Eczacılık tezli-tezsiz yüksek lisans 
ve doktora programlarına aktarıyor.
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