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Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin Öğrencilerine Sunduğu Ayrıcalıklı Olanaklar
• 11 fakülte ve 5 yüksekokulda 102 programda lisans ve  
   ön lisans, 93 programda lisansüstü eğitim
• 106 ülkeden öğrenci ve 35 ülkeden öğretim elemanı 
   ile uluslararası ortam
• Tüm dünyada tanınan diploma
• Çok az üniversitenin sahip olduğu uluslararası 
   denklikler
• 3000 dönüm alana yayılmış modern kampüs
• Uluslararası standartlarda İngilizce eğitim
• Almanca, Fransızca, Rusça, İspanyolca, İtalyanca ve 
   Yunanca gibi dilleri öğrenme imkanı
• Öğrenci değişim programları
• 7,000 m2’lik kapalı alana sahip, 160,000 kitap ve 100 
   civarı akademik dergi aboneliği bulunan rahat çalışma 
   ortamları ile modern bir kütüphane,
• 30’u aşkın araştırma merkezi
• Yurtlarda 12,000 öğrenciye barınma imkanı

• 3,500 kişilik kapalı spor salonu, 5,000 kişilik tartan 
   zeminli atletizm pistine sahip stadyum, kardiyo 
   merkezi, spinning salonu, TRX salonu ve 66,500 m2’lik 
   açık spor alanı,
• 50’yi aşkın öğrenci kulübü
• 9 uzman doktorun görev yaptığı tam donanımlı Sağlık 
   Merkezi
• Psikolojik Danışmanlık, Rehberlik ve Araştırma 
   Merkezi
• Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Merkezi
• Huzurlu, güvenli ve özgür ortamda eğitim
• Mesleklerinde başarılı 54,000’i aşkın mezun
•Modern derslikler, laboratuvarlar, güçlü bilgisayar ve 
   internet bağlantısı
• Huzur dolu, güvenli ve özgür ortam
• 30’u aşkın ülkeden, 200’den fazla yüksek öğrenim 
   kurumu ile işbirliği



Eczacılık Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mustafa Fethi ŞAHİN

Küçük yaşlarınızdan bu yana aldığınız zorlu eğitimin 
sonlarına yaklaştığınız bugünlerde,hayallerinizdeki mesleği 
seçmek için karar vermek üzeresiniz. Hayatınız boyunca 
sürdürmeyiplanladığınız bu mesleği icra etmek için de iyi 
bir üniversitede eğitim almak şart. Günümüzde,ülkemizde 
yüzlerle ifade edilen sayıda üniversitenin arasından size 
en uygun olanını seçmek deoldukça önemli. Gelecekte 
eczacı olmayı hedefliyorsanız, bu ağır ve yorucu eğitime 
adım attığınız fakülte ve üniversiteyi seçerken dikkatli 
olmalısınız. İşte bu bağlamda Doğu Akdeniz Üniversitesi, 
Eczacılık Fakültesi olarak genç ve dinamik yapımızla 
sizlere iddialı şartlarda kaliteli bir eğitim vermeyi ve bu 
zorlu eğitimi sosyal ve uluslararası bir ortamda sağlamayı 
amaçlıyoruz. Fakültemizin ve üniversitemizin çok kültürlü 

Sevgili Öğrenciler ve Veliler,
öğrenci profili nedeniyle, sizlere farklı milliyetlerden gelen 
öğrencilerle arkadaşlık kurmanıza ve eğitiminizi bölgenin en 
iyi eczacılık fakültesinde üst düzeyde donanımlı bir şekilde 
tamamlamanıza yardımcı olacak bir ortam sunuyoruz. 
Mezuniyet sonrasında iş bulma endişenizin olmayacağı, 
insan sağlığına hizmet edebileceğiniz, toplumda her 
zaman saygın ve prestijli bir mesleğin mensupları olarak 
mezun olacağınız Doğu Akdeniz Üniversitesi,  Eczacılık 
Fakültesi’nde alacağınız tamamı İngilizce verilecek 5 
yıllık eğitim programı sonunda, mesleğimize iyi yetişmiş, 
etik, kendine özgüveni tam, hümanist yeni eczacılar 
kazandırmayı vizyonu ve misyonu olarak belirlemiş bir 
fakülte olarak sizleri Kuzey Kıbrıs’a bekliyoruz. Başarılı ve 
mutlu bir gelecek ve parlak bir kariyer dileğiyle.

PROGRAMLAR
- Eczacılık
Lisans Programı (İngilizce)



ECZACILIK
Lisans Programı (Ingilizce)

.

Egitim / Ögrenim
Eğitim programında ağırlıklı olarak laboratuvar uygulaması yer alan DAÜ Eczacılık Fakültesi, aşağıdaki bölüm ve 
birimlerden oluşmaktadır:
• Farmakognozi ve Farmasötik Botanik Bölümü
• Farmakoloji Bölümü
• Farmasötik Kimya Bölümü
DAÜ Eczacılık Fakültesi İngilizce eğitim veren bir fakülte olup 2 program sunmaktadır. Bunlar, 10 dönemden 
oluşan B.Pharm. (5 yıl) programı ile 12 dönemi kapsayan Pharm.D. (6 yıl) programıdır. 5 yıllık eğitim kapsamında, 
mezun olmak için öğrencilerin en az 6 ay olmak üzere; eczane eczacılığı, hastane eczacılığı ve endüstri eczacılığı 
alanında stajlarını başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.  

Olanaklar
DAÜ Eczacılık programı için hazırlanan laboratuvarlar, uluslararası eczacılık eğitim-öğretim programına uygun 
şekilde, en son teknik ve fiziki altyapıya sahip olarak tasarlanmıştır. Eczacılık lisans eğitimi için gerekli tüm temel 
cihazların yanı sıra araştırmaya yönelik kullanıma da hizmet verecek şekilde donatılan laboratuvarlar, aynı anda 
270 öğrenciye eğitim verecek şekilde ferah mekânlar kullanılarak hazırlanmıştır. Her öğrencinin tek başına 
kullanmasına imkân verecek şekilde, bağımsız bir mikroskobi laboratuvarı mevcuttur. Ayrıca en son teknolojiye 
uygun olarak; her laboratuvarda bulunan akıllı tahta desteğiyle, öğrencilerin eğitimlerini daha verimli bir şekilde 
sürdürmesi amaçlanmıştır.

Aktivitelerimiz / Basarılarımız
DAÜ Eczacılık Fakültesi, 2012 yılında eczacılık alanında en önemli uluslararası kuruluş olan “Uluslararası Eczacılık 
Federasyonu” (FIP) tarafından akademik üye olarak kabul edilmiştir. Bu bağlamda, fakültemiz FlP’e üye olan 
Kıbrıs’tan ilk, Türkiye’den ise 2. fakülte durumundadır. Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Federasyonunda (IPSF) 
temsil edilen fakültemiz, öğrenci değişim programı (SEP) ile öğrencilerimize farklı ülkelerde eczacılık deneyimi 
kazandırma ve yurt dışında staj yapabilme imkanı vermektedir. Ayni zamanda yine bu birlik aracılığı ile tüm 
dünyadan Eczacılık Fakültelerinden öğrenciler Fakültemize gelmektedir. Fakültemiz tarafından Ulusal Eczacılık 
Günü olarak kabul edilen her 14 Mayıs’ ta “Eczacılık Günü Kutlaması” ve aynı zamanda “Kariyer Günleri” 
düzenlenmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz Türk Eczacılar Birliği (TEB) bünyesindeki TEB-Gençlik Komisyonu’ 

^ ^
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• Farmasötik Toksikoloji Bölümü
• Farmasötik Teknoloji Bölümü



nda delege olarak temsil edilmektedir. Fakültemizin 
Dekanı, Prof. Dr. Mustafa Fethi Şahin, Türk Eczacıları 
Birliği tarafından eczacılık mesleği için yapmış olduğu 
çalışmalar ve Türk Eczacıları Birliğinin ve Eczacılık 
Akademisinin yönetiminde almış olduğu görevler 
ile mesleğin gelişimine ve ilerlemesine sağladığı 
katkılarından dolayıYaşam Boyu Onur Ödülüne layık 
görülmüştür (25 Eylül 2017).

Program Hakkında 
Genel Bilgi
2011-2012 eğitim-öğretim yılında faaliyetlerine 
başlayan DAÜ Eczacılık Fakültesi’nin eğitim dili İngilizce 
olup, 1 yıllık İngilizce hazırlık sınıfı hariç olmak üzere, 10 
yarıyıldan oluşan 5 yıllık bir lisans programı ve bunun 
yanı sıra 6 yıllık Pharm. D. programı da sunmaktadır. 
B. Pharm programında bulunan öğrencilerimiz 9. 

yarıyılda tez projesi alıp, 2. yarıyıl süresinde danışman 
öğretim üyesi ile birlikte belirlenen eczacılık alanı 
içerisinde çalışmaktadır. “Literatür tarama, proje yazım 
kuralları, bilimsel etik kurallar” ve “sunum teknikleri” 
gibi konularda öğrencinin yetkinlik kazanıp projesini 
yazılı olarak teslim etmesi gerekmektedir. 
B. Pharm programında bulunan öğrencilerimizin, 
mezun olmak için en az 6 ay olmak üzere; eczane 
eczacılığı, hastane eczacılığı ve endüstri eczacılığı 
alanında stajlarını başarı ile tamamlamaları 
gerekmektedir.

2011-2012 eğitim-öğretim yılında faaliyetlerine 
başlayan DAÜ Eczacılık Fakültesi’nin eğitim dili 
İngilizce olup, 1 yıllık İngilizce hazırlık sınıfı hariç 
olmak üzere, 10 yarıyıldan oluşan 5 yıllık bir lisans 
programı ve bunun yanı sıra 6 yıllık Pharm. D. 
programı da sunmaktadır.



Kariyer Olanakları ve Mezunlar
Eczacıların çoğunluğu, eczane eczacılığı yapmak suretiyle sağlık hizmeti verirken, hastanelerde, 
ilaç sanayinde, ilaç, aşı, serum ve diğer biyolojik ürünlerin üretim, kalite kontrol ve satış 
aşamaları ile Ar-Ge laboratuvarlarında, ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda veya Refik Saydam 
Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı ve eşdeğer kurumlarda kamu eczacısı olarak çalışabilirler. 
Ayrıca, kozmetik alanında en donanımlı eğitimin verildiği eczacılar için, kozmetik endüstrisi 
de ilaç endüstrisi kadar istihdam 
yaratabilmektedir. Mezun olan 
eczacılar eğitimlerine yüksek lisans 
/ doktora programlarında devam 
ederek üniversitelerde akademik 
alanda çalışma olanaklarına da 
sahiptirler.

Fakülte Eczacılık

Program Eczacılık

Derece Lisans

Süre 5 yıl

Eğitim Dili İngilizce

Lisansüstü 
Eğitim 
Olanakları

5 yıllık program tamamlayanlar 
‘‘yüksek lisans derecesi’’ ile 
mezun oldukları için doğrudan 
doktora programına kayıt 
hakkına sahiptir.

Tel 0 392 630 2401

Faks 0 392 630 2819

E-posta pharmacy@emu.edu.tr

Web http://pharmacy.emu.edu.tr
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Birinci Yıl - Güz Birinci Yıl - Bahar
Genel Kimya Moleküler Biyoloji ve Genetiğe Giriş (Teo. & Lab.)

Matematik Biyoistatistik

Fiziğin Prensipleri Psikolojik Bilimlere Giriş

Bilgisayar - I İlk Yardım ve Tıbbi Cihazlar

Akademik İngilizce - I Anatomi ve Histoloji (Teo. & Lab.)

İngilizce’de İletişim - I Beslenme ve Diyet Tedavisi

İkinci Dil Olarak Türkçe Tıbbi Terminoloji

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi İngilizce’de İletişim - II

İkinci Yıl - Güz İkinci Yıl - Bahar
Organik Kimya - I (Teo. & Lab .) Organik - II (Teo. & Lab .)

Analitik Kimya - I (Teo. & Lab .) Analitik Kimya - II (Teo. & Lab .)

Tıbbi Mikrobiyoloji (Teo. & Lab .) Biyokimya (Teo. & Lab .)

Halk Sağlığı İmmünoloji

Fizyoloji - I (Teo. & Lab .) Fizyoloji - II (Teo. & Lab .)

Viroloji ve Parazitoloji Patoloji

Farmasötik Botanik (Teo. & Lab .)

Üçüncü Yıl - Güz Üçüncü Yıl - Bahar
Temel Farmakoloji Farmakoloji - II

Farmasötik Kimya-I (Teo. & Lab.) Farmasötik Kimya - II (Teo. & Lab.)

Farmakognozi-I (Teo. & Lab.) Farmakognozi - II (Teo. & Lab.)

Farmasötik Teknoloji-I (Teo. & Lab.) Farmasötik Teknoloji - II (Teo. & Lab.)

Farmasötik Biyoteknoloji ve Hücre Kültürü Farmakoekonomi

Eczacılık Tarihi Etiği Üniversite Genel Seçmeli - I

Dördüncü Yıl - Güz Dördüncü Yıl - Bahar
Farmakoloji - III (Teo. & Lab.) Kozmetik Bilimi

Farmakognozi - III (Teo. & Lab .) Fitoterapi

Farmasötik Kimya - III (Teo. & Lab .) Farmasötik Kimya - IV (Teo. & Lab .)

Farmasötik Teknoloji - III (Teo. & Lab .) Farmasötik Teknoloji - IV (Teo. & Lab .)

Farmasötik Toksikoloji (Teo. & Lab.) Klinik Biyokimya

Farmakoterapi-I Farmakoterapi - II

Üniversite Genel Seçmeli - II

Beşinci Yıl - Güz Beşinci Yıl - Bahar
Tez Projesi - I Tez Projesi - II

Alan Seçmeli - I Staj

Alan Seçmeli - II

Alan Seçmeli - III

Alan Seçmeli - IV

Üniversite Genel Seçmeli - III
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Prof.Dr. Mustafa Fethi ŞAHİN (Dekan)

Prof.Dr. Gönül ŞAHİN 

Prof.Dr. Fatma Neriman ÖZHATAY 

Prof.Dr. Gülden ÇELİK 

Prof.Dr. Müberra KOŞAR 

Doç.Dr. Hayrettin Ozan GÜLCAN

Doç. Dr. Emre HAMURTEKİN 

Yrd.Doç. Dr. Mehmet İLKTAÇ (Dekan Yrd.)

Yrd.Doç. Dr. Jale YÜZÜGÜLEN (Dekan Yrd.)

Yrd.Doç.Dr. Aybike YEKTAOĞLU  

Yrd.Doç.Dr. İmge KUNTER 

Yrd.Doç.Dr. Tuğba ERÇETİN 

Yrd.Doç.Dr. Hasip Cem ÖZYURT 

Yrd.doç.Dr. Emine Vildan BURGAZ 

Öğr. Gör. Leyla Beba POJARANI

Öğr. Gör. Canan GÜLCAN  

Öğr. Gör. Emine Dilek ÖZYILMAZ  

Öğr. Gör. Mustafa AKPINAR  
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Tel: +90 392 630 2401
Faks: +90 392 630 2819
E-posta: pharmacy@emu.edu.tr
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