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Bölüm Tanıtımı
İlaç sektörü, beşeri ve veteriner hekimlikte tedavi edici, 
koruyucu ve tanı amaçlı olarak kullanılan sentetik, bitkisel, 
hayvansal ve biyolojik kaynaklı kimyasal maddeleri 
farmasötik teknolojiye uygun olarak üreterek tedaviye 
sunan bir sanayi dalıdır. Demografik değişim, ortalama 
yaşam süresinin artışı, hastalık şekillerindeki değişimler, 
sosyal küreselleşme, sağlık hizmetlerine erişimdeki 
anlamlı artış ve sosyal devlet olgusunun doğuşu ile son 
yıllarda hızlı bir büyüme sürecine giren sektör, dünyada 
üçüncü büyük sektör konumunda ve en yüksek katma 
değer sağlayan sektörler arasında yer almaktadır. Halk 
sağlığının korunması, sağlık hizmetlerinin kaliteli ve etkin 
bir şekilde sunulabilmesi ve sağlıklı bir yaşamın 
sürdürülebilmesinde en önemli faktörlerden biri olan 
ilacın; ihtiyacı olan herkese ihtiyaç duyulduğu anda 
ulaştırılabilmesi eczaneler aracılığıyla gerçekleştirilir. 
Eczaneler hasta ile iletişimde en önemli birinci  basamak 
sağlık kuruluşlarından biridir. Hastaların kaliteli ve verimli 
bir sağlık hizmeti alabilmeleri, sağlık hizmetlerinin 
değişen teknolojisine uyum sağlayabilmeleri için kalifiye, 
eğitimli ve alanında uzman olan elemanlara ihtiyaç vardır. 
Eczane Hizmetleri programı bu ihtiyacı karşılamak için 
açılan önü açık, geniş çalışma sahası olan bir bölümdür. 

Mezunlarımız sağlık alanında özellikle eczane hizmetleri 
sunan yerlerde çalışabilecek bilgi, beceri ve yetkinliklerle 
mezun olmaktadır. Eczane Hizmetleri programı eğitim 
öğretimi ile öğrencilerimiz reçeteli, reçetesiz ilaçlarla ve 
tıbbi medikal ürünlerle ilgili başlıca sağlık prosedürlerini 
öğrenme ve sistemin yeniliklerine göre kendisini 
geliştirebilme bilincine sahip olur. Mesleki bilgileri teorik 
ve uygulamalı olarak kazanır. Sağlık hizmetleri ile ilgili 
mevzuat, gerekli prosedürlerini öğrenme, araç gereçleri 
ve yeni teknolojileri kullanma, eczacı sorumluluğunda eczane 
hizmetleri sunan yerlerde düzenli olarak kayıt tutma, bu 
amaçla gerekli teknolojileri kullanabilme konularında 
gerekli donanıma sahip olmaktadırlar. Sağlıklı ve hasta 
bireyin yapı ve fizyolojisini bilir, böylece akılcı ilaç 
kullanımının toplumu olumlu etkilediğinin bilincinde olur. 
Mezunlarımız; kamu hastanelerine bağlı eczaneler, 
üniversite hastanelerine bağlı eczaneler, özel hastanelere 
bağlı eczaneler, serbest eczaneler, ilaç üretim firmaları ve 
ilaç depoları gibi kurumlarda çalışma imkanı bulabilmek-
tedirler. Ayrıca her yıl gerçekleştirilmekte olan Dikey Geçiş 
Sınavı ile Kimya, Biyokimya, Kimya Mühendisliği, Kimya 
Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya gibi lisans bölümlerine 
geçiş yapabilmektedirler.

Eczane Hizmetleri Programının temel amacı, sağlık alanındaki 
prosedürlere hakim olan, teorik-pratik bilgileri kullanabilmenin yanı sıra 
ihtiyaç duyulan teknolojik donanımlara sahip nitelikli insan gücü 
yetiştirmektir.  Yurt dışı tecrübe ve akademik bağlantıya sahip  genç ve 
dinamik kadromuz  ve günümüz ihtiyaçlarına uygun müfredatımız ile 
ulusal ve uluslararası standartlara erişmiş öğrencileri yetiştirip, onların 
istihdamına katkıda bulunmak temel hedefimizdir. Kamu ve özel 
sektörde eczane hizmetleri alanında çalışabilecek, sektör dinamiklerini 
bilen, iletişimi güçlü, koordinasyon yeteneğine sahip, eczane hizmetleri 
bilgisine haiz nitelikli öğrencileri yetiştirmek gayesinde olan Eczane 
Hizmetleri programımıza siz değerli öğrencilerimizi bekliyoruz.
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Neden Tarsus Üniversitesi?

• İşine tutku ile bağlı, deneyimli ve
dinamik bir akademik kadroya sahip,

• Öğrenci odaklı,

• Teknoloji ve çağın değişen beklentileriyle
uyumlu ve uygulamalı eğitim destekli bir
müfredat sunan,
• Araştırma-geliştirme ve girişimcilik ruhu
kazandıran,
• Kişisel ve mesleki gelişiminize yön veren,

• Hayal ve tutkularınızı çoğaltan,

• Kendinizi keşfedeceğiniz
                                  bir üniversite...

eczane.smyo.tarsus.edu.tr

Mezunlarımız
Bölümümüz mezunları çağın gerektirdiği standartlarda gördükleri teorik ve uygulamalı dersler ile serbest eczaneler, kamu, 
üniversite, özel hastanelere bağlı eczaneler, ecza depoları ve ilaç endüstrisi gibi sektörlerde çalışabilmektedirler. Mezunlarımızın 
donanımlı bir altyapıya sahip olması için müfredatımız her daim ulusal ve uluslararası standartlarda güncellenmektedir. 
Bölümümüzde, zorunlu dersler ile öğrencilerin sahada ihtiyaç duyacakları temel bilgi ve becerilerin kazanması yanısıra seçmeli 
dersler ile ilgi duydukları konu ve alanlarla da bilgi sahibi olmaları hedeflenmiştir.  Üniversitemizin öğrencilerimize sunduğu 
ulusal ve uluslararası değişim programları ile sosyal, mesleki ve kişisel gelişimleri çok yönlü olarak desteklenmektedir. 
Bölümümüzde mezunlarımız için araştırma ve öğrenme sorumluluğuna sahip, bilimsel bakış açısı ile yaklaşabilen, iletişimi 
güçlü, ekip çalışmasına yatkın, ilaç satışı ve düzenleme süreçlerinde rol oynabilmek gibi niteliklere sahip olması hedeflenmiş ve 
eczacılık alanında istihdamlarına katkıda bulunulması amaçlanmıştır.


