DAÜ Hakkında
Eğitim, doğduğunuz andan itibaren hayatınızın bir parçası olmuştur.Her birey kendine ait birçok karakteristik özelliği
ve yeteneğiyle eşsizdir.Önemli olan, bu özellik ve yetenekleri ortaya çıkarabilmektir. Yeni dünya düzeninde teknoloji
her geçen gün gelişmekte, bilgiye erişim yolları değişmekte, yeni maskeler gün yüzüne çıkmakta ve sanatın, sporun,
kendini geliştirmenin, kültürel etkileşimlerin değeri daha fazla takdir edilmektedir. Bu kapsamda, toplumlardaki
değişimlere paralel olarak ihtiyaçlar ve beklentiler de değişmektedir.Hayatta gözlemlenen bu tür değişikliklere göre
geleceğini şekillendirmelisin. Bugün hayatınızda önemli bir dönüm noktasındasınız. Vermek üzere olduğunuz karar,
hayattaki hedefinize ulaşma yolculuğunuzda önemli bir dönüm noktası olacaktır. Attığınız her adımda hedefinize
yaklaştığınızı hissetmelisiniz. Sizi siz yapan özelliklerinizi ortaya çıkaran, isteklerinizi gerçekleştirmenizi sağlayan
ve son olarak kendinizi mutlu , iyi hissedeceğiniz bir meslek bulmanız sizin için büyük bir önem taşımaktadır. Size
sunulan kaliteli eğitim ile ilgili fırsatlardan yararlanarak, çok kültürlü sistemlerin gerekliliklerine aşina olmalı, yeni
ufuklara doğru yola çıkmadan önce kişisel gelişiminizde önemli rol oynayan çeşitli aktivitelerle ilgilenmeli ve sanatla,
sporla iç içe olarak çok uluslu bir ortamda yeni arkadaşlar edinmelisiniz.
Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) ilk devlet üniversitesidir.Mükemmel altyapısı,
nitelikli akademik kadrosu, İngilizce ve Türkçe dil programları, öğrenci değişim programları ve çeşitli spor, sosyal,
kültürel etkinlikleriyle DAÜ, kariyer planınız için size büyük bir fırsat sunmaktadır. DAÜ, dünya çapında 109 farklı
ülkeden oluşan öğrenci grubu ile çok kültürlü ve uluslararası bir yapıya sahiptir. Üniversitemiz, uluslararası anlamda
kabul görmüş diplomasıyla birlikte mezun olan öğrencilerinin başarısını takip etmektedir. Yaratıcı, üretken, girişimci,
analitik düşünme becerisine sahip, küresel sistemin beklentilerine ve rekabet koşullarına ayak uydurabilen, kendini
farklı alanlarda geliştiren gençlerle çalışmaktayız.Uluslararası akreditasyonlara büyük önem veren üniversitemiz,
sunduğu programlarının bir çoğu için önemli akreditasyonlara sahiptir.DAÜ, geniş spor tesisleri, öğrenci kulüpleri,
uluslararası öğrenci dernekleri, araştırma merkezleri, DAÜ sahil kulübü, çeşitli yurt ve konaklama imkanları ile
öğrencilerine her yönüyle geleceğe hazırlanma fırsatı sunmaktadır. Sizleri, uluslararası bir ortamda eğitim olanakları
sunan, bireysel özelliklerinizi geliştiren, kaliteli bir akademik ortamda eğitim veren, prestijli kurumumuzun üyesi olarak
ağırlamaktan son derece memnun olacağımızı belirtmek isteriz.

Eczacılık
Değerli öğrenciler,
Geleceğinizle ilgili olarak önemli bir adım için buradasınız. Öncelikle hepiniz hoşgeldiniz.
Eczacılık mesleği birinci basamak sağlık meslekleri arasında yeralmaktadır. Eczacılık halk sağlığına hizmet eden aynı zamanda
koruyucu sağlık hizmet grubunda da yeralan bir disiplindir. Pekçok disiplini içerisinde barındırması nedeniyle multidisipliner
bir eğitim sonucunda Eczacı ünvanı alınmaktadır. Bu nedenle gerek edinilen bilgiler gerekse çalışma alanları olarak geniş bir
yelpazeye sahiptir.
Üniversitede geçirilen yıllar insan hayatında önemli bir yer tutar ve bu sebeple güzel geçirilmesi gerekir. O nedenle seçeceğiniz
Üniversitenin ve Fakültenin hem bilimsel hem de öğrenci dostu bir yapıda olması idealdir. Doğu Akdeniz Üniversitesi geniş ve
işlevsel kampüs imkanları ve şehir merkezinde bulunması ile öğrenci dostudur. Eczacılık Fakültesi yakın bir tarihte kurulmasına
rağmen gerek genç ve dinamik öğretim üyeleri gerekse alt yapısı ile öğrencilerimize kaliteli eğitim olanağı sunmaktadır. Ayrıca
EMUPSS Öğrenci Topluluğu kapsamında uluslararası eczacılık öğrencileri ile de iletişimde olma imkanı bulabilecekler ve hem
sosyal hem de bilimsel aktivitelere katılma imkanına da sahip olacaklardır. Bünyemize dahil olacak siz değerli misafirlerimiz ayrıca
sosyal pekçok imkanı da şehrimizde bulabileceklerdir.
Genç, dinamik, çalışkan ve başarılı bir öğretim üyesi kadrosuyla, modern altyapı olanaklarıyla ve sosyal destekleriyle DAÜ
Eczacılık Fakültesi genç Eczacı adaylarını yani sizleri beklemektedir. Hayatınızın bu önemli kısmını cennet gibi bir doğaya sahip
bir ülkede, öğrenci dostu bir kampüste ve sizi her yönden kucaklayan bir fakültede geçirmek istiyorsanız DAÜ Eczacılık Fakültesi
ve bizler sizleri bekliyoruz.
Dekan: Prof. Dr. Müberra Koşar
Dekan Yardımcıları: Doç. Dr. Emre Hamurtekin
Doç. Dr. Emine Vildan Burgaz

Programlar:
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Eczacılık

Eczacılık B. Pharm.
Lisans Programı (İngilizce)

1

Eczacılık Bölümü
Bölüm Hakkında Genel Bilgi

Başlangıç Yılı
2011

Öğrenci - Personel Oranı
1:17

Farklı Uyruklar
34

Öğrenci Sayısı
740

Mezunlar
507

Bir Öğrencinin Bölüm ile İlgili Mesajı
2020/2021 güz dönemi PharmD programı mezun adayıyım.
Böylesine muhteşem bir üniversitede eğitimimi tamamlamak
beni her zaman gururlandıracaktır. Değerli profesörlerin
yardımlarıyla ilk bilimsel projemi tamamlamış bulunmaktayım.
Eğitimim süresince profesörlerden aldığım destek sayesinde,
kariyer yolculuğuma akademide devam etme kararını aldım.
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Sadece yüksek kalite eğitim imkanı için değil, aynı zamanda
farklı araştırma imkanları sunduğu için bu fakültede öğrenci
olmaktan ötürü kendimi şanslı hissediyorum.
Zahra Noroozi
Iran.

Akademik Kadro
Dekan: Prof. Dr. Müberra Koşar

Dekan Yardımcıları: Doç. Dr. Emre Hamurtekin Doç. Dr. Emine Vildan Burgaz

n

Prof. Dr. FATİH DEMİRCİ *			

n

Yrd. Doç. Dr. HASİP CEM ÖZYURT

n

Prof. Dr. FATMA NERİMAN ÖZHATAY

n

Yrd. Doç. Dr. İMGE KUNTER

n

Prof. Dr. GÖNÜL ŞAHİN

n

Yrd. Doç. Dr. JALE YÜZÜGÜLEN

n

Prof. Dr. MÜBERRA KOŞAR

n

Yrd. Doç. Dr. LEYLA BEBA POJARANİ

n

Prof. Dr. MUSTAFA FETHİ ŞAHİN		

n

Yrd. Doç. Dr. MEHMET İLKTAÇ

n

Doç. Dr. EMRE HAMURTEKİN		

n

Yrd. Doç. Dr. TUĞBA ERÇETİN		

n

Doç. Dr. HAYRETTİN OZAN GÜLCAN

n

Öğr. Gör. CANAN GÜLCAN

n

Yrd. Doç. Dr. AYBİKE YEKTAOĞLU

n

Öğr. Gör. EMİNE DİLEK ÖZYILMAZ

n

Yrd. Doç. Dr. EMİNE VİLDAN BURGAZ

n

Öğr. Gör. MUSTAFA AKPINAR

n

Okt. AYTEKİN SARPKAYA *

*Belirtilen öğretim üyesi başka bir üniversite çalışanıdır.

İmkanlar
DAÜ
Eczacılık
Fakültesinde
bulunan
laboratuvarlar programın ihtiyaç ve amaçları
doğrultusunda tasarlanmış ve son model
teknolojik özelliklere sahip olup, hem eğitim
hem araştırma için imkan sunmaktadır.
Laboratuvarlarımız 270 öğrenciye aynı
anda çalışma imkanı sağlayabilmektedir.
Program içerisinde öğrencilerin bireysel
mikroskop
kullanımına
hizmet
eden
mikroskop laboratuvarı da bulunmaktadır.
Tüm bunlara ek olarak, fen, farmasötik
teknoloji, kimya, toksikoloji, farmakognozi,
hücre kültürü ve botanik laboratuvarlarını da
fakültemiz bünyesinde barındırmaktadır. Her
laboratuvar üretken bir eğitim ortamı sağlayan
akıllı tahta içerir. HPLC, GC-MS, FT-IR, UV
spektrofotometre, laminar flow kabinleri,
mikrodalga reaktörü, tablet baskı makinesi,
çözünme makinesi, granülatör, homojenizatör,
vizkozimetre, stabilite kabinleri, kuluçka
makinesi, zetasizer, kübik karıştırıcı, sigma
bıçaklı karıştırıcı ve su banyoları gibi çeşitli sofistike ekipman laboratuvarlarımızda mevcuttur. Farmakoloji laboratuvarımızda
bulunan organ banyosu ekipmanlarının yanısıra, ağrı, inflamasyon, kas koordinasyonu, öğrenme ve hafızayı ölçebilen ekipmanlar
da bulunmaktadır. Öğrencilerimize sunduğumuz çok sayıda mikroskop ve zengin tesislerimiz bilimsel araştırmalarda da
kullanılmaktadır.

Akreditasyonlar ve Üyelikler
YÖDAK
Yükseköğretim Planlama,
Denetleme, Akreditasyon ve
Koordinasyon Kurulu

FIP
Uluslararası Eczacılık
Federasyonu

YÖK
Yükseköğretim
Kurulu

PCN
Nijerya Eczacılar
Konseyi

IPSF
Uluslararası Eczacılık
Öğrencileri Federasyonu

EPSA
Avrupa Eczacılık
Öğrencileri Birliği

Eczacılık Fakültesi olarak FIP (Uluslararası Eczacılık Federasyonu) tarafından Kıbrıs adasından kabul edilen ilk üye, Kuzey Kıbrıs ve Türkiye
genelinde ikinci üye olmaktan ötürü gurur duyuyoruz.
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Aktiviteler
Öğrenci Değişim Programı: Eczacılık öğrencileri, uluslararası
öğrenci değişim programına katılarak, programda bulunan
üniversiteleri ziyaret edip yeni tecrübeler edinebilirler. Yabancı
öğrenciler de bu program sayesinde üniversitemize gelerek
kültürel değiş tokuşa katkı sağlayabilmektedirler.
DAÜ Eczacılık Fakültesi Öğrencileri Birliği (EMUPSS)
Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs’ta bulunan, öğrenciler tarafından
yönetilen, ayrımcılık karşıtı, politik ve dini amaç içermeyen
bir öğrenci birliğidir. EMUPSS 14 Mayıs 2014 tarihinde
kurulmuş olup, Avrupa Eczacılık Öğrencileri Birliği (EPSA)
ve Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Federasyon (IPSF)
üyesi olmaktadır. EMUPSS kendi anayasası ve tüzüğüyle
yürütülmektedir.
DAÜ Eczacılık Fakültesi Öğrenciler Birliği’nin amacı DAÜ
bünyesinde bulunan eczacılık ve diğer bölüm öğrencileriyle,
Kıbrıs’ta bulunan diğer eczacılık fakültelerini biraraya
getirerek, sağlık alanındaki bilimsel konular hakkında
kampanyalar, seminerler, internet tabanlı seminerler,
çalıştaylar ve kongreler düzenlemektir.

Facebook: /dauphar
Tel: +90 392 630 2401
Faks: +90 392 630 2819
E-posta: pharmacy@emu.edu.tr
Web: https://pharmacy.emu.edu.tr
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Eczacılık B. Pharm. Lisans Programı (İngilizce)
Doğu Akdeniz Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi 2011-2012 akademik yılının başında eğitim vermeye başlamıştır. Eğitim dili İngilizce
olup, program 5 yıla (10 yarıyıla) denk gelmektedir. Program İngilizce hazırlık okulunu kapsamamaktadır.

Ders Programı

Birinci Yıl

1. Dönem

2. Dönem

Genel Kimya

Moleküler Biyoloji ve Genetiğe Giriş

Matematik

Biyoistatistik

Genel Fizik/Fizik İlkeleri

Psikolojik Bilimlere Giriş

Bilgisayar-I

İlk Yardım ve Medikal Araçlar

İngilizce İletişim-I

Anatomi ve Histoloji

Akademik İngilizce

Beslenme ve Diyet Tedavileri

İkinci dil olarak Türkçe

Medikal Terminoloji

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi (Türkçe)

Akademik İngilizce – II
İngilizce İletişim -II

İkinci Yıl

3. Dönem

4. Dönem

Organik Kimya-I

Organik Kimya-II

Analitik Kimya-I

Biyokimya

Medikal Mikrobiyoloji

İmmünoloji

Halk Sağlığı

Patoloji

Fizyoloji-I

Fizyoloji-II

Viroloji ve Parazitoloji

Farmasötik Botanik
Analitik Kimya-II

Üçüncü Yıl

5. Dönem

6. Dönem

Farmakoloji-I

Farmakoloji-II

Farmasötik Kimya-I

Farmasötik Kimya-II

Farmakognozi-I

Farmakognozi-II

Farmasötik Teknoloji-I

Farmasötik Teknoloji-II

Farmasötik Biyoteknoloji ve Hücre Kültürü

Farmaekonomi

Eczacılık Tarihi ve Etiği

Üniversite Seçmeli-I

Dördüncü Yıl

7. Dönem

8. Dönem

Farmakoloji-III

Kozmetik Bilimi

Farmakognozi-III

Fitoterapi

Farmasötik

Farmasötik Kimya-IV

Kimya-III

Farmasötik Teknoloji-III

Farmasötik Teknoloji-IV

Farmasötik Toksikoloji

Klinik Biyokimya

Farmakoterapi-I

Farmakoterapi-II
Üniversite Seçmeli ders-II

Beşinci Yıl

9. Dönem
Uygulama

Seçmeli ders-I

Tez Projesi-II

Seçmeli ders-II
Seçmeli ders-III
Seçmeli ders-IV
Üniversite Seçmeli-III
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10. Dönem

Tez Projesi-I

Olanaklar
Programdan mezun olan eczacılar eczane, hastane, ilaç endüstirisi, araştırma, ilaç geliştirme laboratuvarları, ilaç ve tıbbi ekipman
şirketleri ve benzeri kurumlarda çalışabilirler. Öğrencilerimiz tüm bu alanların yanısıra, kozmetik endüstrisinde çalışabilecek donanımı
da program içerisinde bulunan kozmetik dersinden almaktadırlar.

Ben DAÜ Mezunuyum
2018 yılında DAÜ Eczacılık Fakültesinden mezun oldum. Şuan Eskişehir, Türkiye’de bulunan Anadolu Üniversite’sinde doktoramı
yapmaktayım ve aynı zamanda DAÜ Farmakognozi laboratuvarında eğitmen olarak çalışıyorum. Benim için başarının kapıları,
DAÜ Eczacılık Fakültesinin bir parçası olduğumda açıldı. Kaliteli laboratuvarlar ve muhteşem öğrenme ortamı ile alanlarında en
iyi eğitmenlerin sizlere yüksek kalite eğitim vereceklerini gururla söyleyebilirim. Bu büyük ailenin üyesi olduğum için gurur duyuyor,
sizleri de daha iyi bir eğitimle, maksimum potansiyelinize ulaşmanız adına bizlere katılmanız için davet ediyorum.
Nesrin Öztinen
Türkiye / Bulgaristan
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KABUL
YKS
AYT

YKS'ye veya DGS'ye gir

DGS

Lisans Programları

TYT

Ön Lisans Programları

Tercih Yap
Kontenjan bilgisi, burslar
ve daha fazlası için
https://www.emu.edu.tr/ogrenciadaylari

Gerekli belgeleri toparla, detaylı bilgi için;
https://www.emu.edu.tr/tr/ogrenci-adaylari/tc-vatandaslari-lisans/kabul-ve-kayit-kosullari-tc/1186

Kendine en yakın olan Türkiye Tanıtım, İrtibat ve Kayıt Bürolarımızdan birinden randevu al
https://www.emu.edu.tr/tr/iletisim/turkiye-tanitim-irtibat-ve-kayit-burolari/684

Randevu saatinde Türkiye Tanıtım,
İrtibat ve Kayıt Bürolarımızda ol veya
Online olarak https://kayit.emu.edu.tr/
adresinden Kayıt İşlemlerini tamamla.
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DAÜ Oryantasyon döneminde
kampüste ol ve yeni yaşamına
başla.

