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010 yılında İstanbul Yeni 

Yüzyıl Üniversitesi kurulu- 

şu ile birlikte açılan Ecza- 

cılık Fakültesi, geçen yıl ilk me- 

zunlarını verdi. 5 sene boyunca 

eczacılık alanında pek çok dersi 

tamamlayıp, son sene ise mezu- 

niyet projelerini başarıyla teslim 

eden öğrencilerimiz, mezun ol- 

maya hak kazandılar. Bazıları ec- 

zanesini açtı, bazıları endüstride 

ve kamu kuruluşlarında çalışma- 

ya başladı. Bazıları ise eğitim 

hayatına yüksek lisans ile devam 

ediyor. Biz de eczacılık öğrenci- 

leri olarak, mezunlarımızın du- 

rumunu merak ettik, sizler için 

onlara bazı sorular sorduk ve ce- 

vaplarını sizlerle paylaşıyoruz. 

 
Ecz. Ahmet Duman 

(Eczane Eczacısı) 

Eczanem Trakya Eczanesi Tekir- 

dağ’da NKU Araştırma Hastane- 

si karşısındadır. Reçete ağırlıklı 

bir yer olmasına rağmen ilaç dışı 

ürünleri de bulundurmaktayım. 

Şu unutulmamalıdır ki; ilaç alma- 

ya gelen zaten ilacını alacaktır 

bu yüzden nasıl satışı artırabili- 

 

 

rim diye düşünülmelidir. 

 
Mezun olduktan sonra neler 

yaptınız, (nasıl hissettiniz)? 

Liseye ilk adım attığımda ecza- 

cı olacağım diye girmiştim ve 

bunu başardığım için mutlu ve 

gururluydum. Açıkçası bu hissi 

çok uzun yaşayamadım çünkü 

okurken eczane yerini tutmuş- 

tuk ve okul bittikten sonra aka- 

binde eczane dekorasyonu vs. 

ile ilgilendim. 

 
Fakülteye girdiğinizden beri 

aklınızda hep eczane açmak 

mı vardı, veya ne zaman karar 

verdiniz? 

Liseye adım attığım ilk günden 

itibaren aklımda eczane açmak 

vardı. Mesleki olarak hayalimdi 

diyebilirim. 

 
Eczane açarken karşılaştığınız 

en büyük sorun neydi? 

Eczane dekorasyonundan, ec- 

zane açılış işlemlerine kadar 

yüksek maliyet gerektirmesi… 

 
Eczane açma konusunda ka- 

rarsız kalan öğrencilere karşı 

söylemek istedikleriniz 

nelerdir? 

Özel sektör, hastane ve eczane 

eczacılığı stajlarının hepsini yap- 

maları tavsiyem olur. Böylelikle 

hangisinin daha uygun olduğu- 

na karar verilebilir. 

İlk etapta özel sektörde çalış- 

manızı tavsiye ederim çünkü ec- 

zane açtıktan sonra diğer alan- 

larda kariyer yapmak daha zor 

olacaktır fakat ilk önce özel sek- 

tör denenirse bu size her alanda 

artı olacaktır. 

 
Bir Eczacılık mezunu olarak, 

hala okuyan eczacılık 

Ecz. Ahmet Duman 



23 www.yeniyuzyil.edu.tr 

 

 

 

öğrencileri için tavsiyeleriniz 

varmı? 

Eczacılığın ilaç boyutunu zaten 

öğreniyoruz, fakat ticari kısmı 

konusunda yetersiz kalıyoruz. Ti- 

cari kısmını öğrenmek için birey- 

sel çaba göstermelisiniz ve tez 

konusunu eczanenin ticari-mali 

durumunu göz önüne alarak se- 

çebilirsiniz. Okul hayatında ve 

tez konusunda sakın işin kolayı- 

na kaçmayın; yokuş aşağı inmek 

kolaydır ama unutmayın manza- 

ra tepeden seyredilir. 

 
Ecz. Kübra Ulu 

(Endüstri Eczacısı) 

Abdi İbrahim İlaçta çalışıyorum. 

Product Management Trainee 

adlı ürün müdürlüğü süreci ile 

işe alındım. Sürecin bir parçası 

olan 1 yıllık saha görevi olarak 

Tıbbı Tanıtım Temsilciliği yapıyo- 

rum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mezun olduktan sonra neler 

yaptınız? 

Mezun olduktan sonra boşluğa 

düştüm diyebilirim. Belirsizlikle- 

ri hiç sevmem ve ne yapacağımı, 

nerede nasıl bir ortamda çalışa- 

cağımı bilmemek beni olumsuz 

etkiledi. Mezun olmuş olmamın 

heyecanından çok ne yapacağı- 

mın merakını yaşadım. İlk önce 

yaz aylarında firmalar işe alım- 

da bulunmadığı için yaz tatilimi 

yaptım. Daha sonra part time bir 

işte çalışırken ayrıca iş görüşme- 

lerine gidip geldim. 

 

Fakülteye girdiğinizde aklı- 

nızdaki iş alanı bu muydu? 

Nasıl karar verdiniz? 

Eczacılığı tercih etmemin nede- 

ni, bana eczacılık mezunlarının 

ilaç endüstrisinde de çalıştık- 

larının hatırlatılmasıydı. O yüz- 

den fakülteye girmeden önce 

endüstri alanında çalışacağıma 

zaten karar vermiştim. 

 
Kariyer planınız belli miydi? 

Hedefiniz veya istediğiniz bir 

alan var mıydı ? 

Ne istediğinizi biliyor 

muydunuz? 

İlaç firmasında çalışmak istediği- 

mi biliyordum ancak hangi de- 

partmanda çalışmam gerektiği 

konusunda farklı fikirlerim vardı. 

Üniversite 1.sınıfta Ar-Ge düşü- 

nürken, bu sektördeki kişilerle 

yaptığım konuşmalar ve ilaç fir- 

malarında çeşitli departmanlar- 

da staj yapmam sonucu kararım 

tamamen değişti. Bu şekilde 

medikal veya pazarlama alanın- 

da çalışmak istediğime karar 

vermiş oldum. 

 
Şuan çalıştığınız işe nasıl baş- 

vurdunuz? Bunun haricinde 

Ecz. Kübra Ulu 
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başka işlere de başvurmuş 

muydunuz? 

Mezuniyetimden önce başla- 

mıştı benim iş arayış sürecim. 

Çok fazla iş başvurusunda da 

bulunmuş oldum. Pazarlama ve 

medikal departmanındaki işlere 

başvuruyordum. Bu işe başvur- 

mam da Abdi İbrahim’den ge- 

len mail sonucu oldu. Daha önce 

başvurduğum bir ilandan ötürü 

CV belgem arşivde saklanıyor- 

muş. Yenibiris.com üzerinden 

böyle bir iş ilanı açtıklarına dair 

bir mail de gelince pozisyondan 

haberdar oldum. Yoksa normal- 

de kullandığım bir site değildi 

ve bu ilanı kaçırmış olacaktım. 

 
İşe girmek için çok çaba 

harcadınız mı? 

İşe giriş süreci çok uzun ve zorlu 

bir süreçti. Kişilik envanterleri, 

yetenek testleri, grup mülakatı, 

pazarlama ile ilgili vaka analizi 

sunumları, İK mülakatı genelde 

herkesin en fazla zorlandığı ve 

elendiği noktalardı. Ama benim 

zorlandığım nokta çok farklıydı, 

belki de herkese en kolay gele- 

cek aşamaydı. 

 
Pazarlama ve Satış için firmalar 

aktif araç kullanan çalışanlar is- 

tiyorlar. Benim üniversiteye baş- 

ladığımda aldığım bir ehliyetim 

ama sıfır sürüş tecrübem vardı, 

çünkü araç kullanmak hiç ilgi 

alanıma girmiyordu. İşe girmek 

için haftanın hemen hemen her 

günü direksiyon dersleri almaya 

başladım, araba kullanmaktan 

nefret ede ede gittim o derslere, 

sürekli umutsuzluğa kapıldım, 

yapamayacağımı düşündüm 

ama sonunda Abdi İbrahim’in 

yaptığı direksiyon dersinden 

geçtim. Nefret ettiğim bir şeyi 

yapamamama rağmen hırsla 

yapmaya çalışmak harcadığım 

en büyük çabaydı. 

Bundan sonraki kariyer 

hedefiniz var mı, varsa nedir? 

Şu an zaten Product Manage- 

ment Trainee pozisyonuyla işe 

girmiş birisi olarak önümde bir 

yol haritası çizilmiş durumda. 

2016 sonlarına doğru saha sü- 

recim bitecek ve Junior Product 

Manager pozisyonuna geçece- 

ğim. Bu pozisyonda da 1 yılın 

sonunda Ürün Müdürlüğü’ne 

ilerleyeceğim. Firmada çalışan 

Grup Ürün Müdürü, Bölüm Mü- 

dürü pozisyonundaki eczacıları 

gördükçe daha ilerlemek iste- 

diğimi farkediyorum. Pazarlama 

departmanı da önü çok açık bir 

departman olduğu için hedefim 

sürekli ilerlemek olacak. 

 
Bir Eczacılık mezunu olarak, 

hala okuyan eczacılık öğren- 

cileri için tavsiyeleriniz 

var mı? 

Ben mailimdeki ders notlarını 

açıp bakma ihtiyacı duyuyorum, 

mezuniyetten sonra bu kadar 

ihtiyaç duyacağımı düşünmedi- 

ğim için fotokopilerimi maale- 

sef atmıştım. O yüzden notlarını 

saklamalarını tavsiye edebilirim. 

Ayrıca bir sanayi eczacısı olarak 

bu alanı da düşünmelerini tavsi- 

ye ediyorum, işe giriş süreci ol- 

dukça zorlu olsa ve ileride ecza- 

ne açmayı düşünseler de önce 

bu alanı görmeleri onlara çok 

farklı bir perspektif kazandırıp 

daha başarılı olmalarını sağlaya- 

caktır. 

 
Ecz. Beril Deriş 

(Kamu Eczacısı) 

2016 yılının Nisan ayında Türkiye 

İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda 

İlaç Ruhsatlandırma bölümünün 

Farmakolojik Değerlendirme 

Birimi’nde işe başladım. Bu bi- 

rimde orijinal ve jenerik ilaçla- 

rın kısa ürün bilgilerini (KÜB) ve 

kullanma talimatlarını (KT) ince- 

 

 

leyip, KÜB ve KT ile ilgili düzelt- 

melerin ve değişikliklerin yapıl- 

masını kontrol edip, bilgilerin 

güncel kalmasını sağlamaktayız 

ve ruhsat için uygun hale getir- 

mekteyiz. 

 
Mezun olduktan sonra neler 

yaptınız? 

Son senemde ciddi anlamda ge- 

lecek kaygısı taşımaya başlamış- 

tım. Bir yandan mezun oldum 

diye rahatlamıştım diğer yandan 

da bundan sonrası için tedirgin- 

dim. Mezun olduktan sonra he- 

men bir iş arayışına girmedim. 

Kendime dinlenmek için bir süre 

tanıdım. Birkaç ay sonra da iş 

başvurularında bulunmaya baş- 

ladım. 

 
Fakülteye girdiğinizde aklı- 

nızdaki iş alanı bu muydu? 

Nasıl karar verdiniz? Kariyer 

planınız belli miydi? Hedefi- 

niz veya istediğiniz bir alan 

var mıydı? Ne istediğinizi 

biliyor muydunuz ? 

Annem eczane eczacısı olduğu 

için benim de fakülteye girdi- 

ğimde aklımda eczane açmak 

vardı. Ancak seneler geçtikçe 

ve eczane stajlarımda gördüm 

ki; bir eczacı olarak eczanedeki 

işlerin her aşamasını takip etmek 

zorundasın ve iyi bir eczanenin 

sürekliliğinde en önemli faktör- 

lerden birisi de ticaret becerisi- 

ne sahip olmaktı. Bu beceri de 

Ecz. Beril Deriş 
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ancak zamanla kazanılabilirdi. 

Bunu dikkate alarak endüstri 

alanında yaptığım stajlar ve me- 

zuniyet projemin konusu İlaç 

ruhsatlandırılması ile ilgili ol- 

duğundan bu alana yönelmeye 

başladım. 5.senenin sonunda 

endüstri alanında olmak istedi- 

ğime net olarak karar verdim. 

 
Şuan çalıştığınız işe nasıl baş- 

vurdunuz? Bunun haricinde 

başka işlere de başvurmuş 

muydunuz? 

Sağlık Bakanlığı’nın doktor, ec- 

zacı ve diş hekimleri için yılda 4 

dönem gerçekleştirdiği açıktan 

atama kuralarını takip ettim ve 

o kuralardan birine başvurdum. 

Daha öncesinde bazı ilaç firma- 

ları ve özel hastaneler ile de gö- 

rüşmelerim olmuştu. 

 
İşe girmek için çok çaba har- 

cadınız mı? 

Öncelikle şunu söylemeliyim ki, 

eczane açmayı düşünmeyen bir 

eczacı için iş bulmak kolay değil. 

İlaç firmaları ve özel hastanelerin 

çalışma şartları maalesef eczane 

kadar rahat değil. Kuralarda da 

başvurduğunuz hastane ya da 

kurumların ilk seferde çıkması 

gerçekten zor. Ben şanslıydım 

ki, ilk katıldığım kurada atandım. 

Bir Eczacılık mezunu olarak, 

hala okuyan eczacılık öğren- 

cileri için tavsiyeleriniz 

var mı? 

Benim naçizane tavsiyem; 5 se- 

nenin sonunda gerçekten nere- 

de çalışmak istediğinize, nerede 

mutlu olacağınıza karar verin. 

Mezun olduktan sonra da ken- 

dinizi geliştirmeye devam edin. 

 
Özellikle endüstri alanında çalış- 

mak isteyen arkadaşlarımın ya- 

bancı dillerini geliştirmelerini ve 

yüksek lisans / doktora yaparak 

kendilerine artı katmalarını tavsi- 

ye ederim. 

Eczacılık Fakültelerinin sayısı 

giderek artmakta olduğundan 

mezun eczacı sayısı da artmak- 

tadır, bu yüzden diğer eczacı- 

lara göre artılarınız olması sizi 

tercih edilen yapacaktır. Ve bir 

klasik ama öğrencilik özleniyor- 

muş ,kıymetini bilin. Hepinize 

başarılar dilerim. 

 
Ecz. Necla Kamer Coşkun 

(Akademisyen Eczacı) 

Necla Kamer COŞKUN, İstanbul 

Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2015 Ec- 

zacılık Fakültesi Mezunu. Mar- 

mara Üniversitesi Farmakoloji 

alanında tezli yüksek lisans eği- 

timine devam ediyor. 

Kariyer planınız belli miydi ? 

Hedefiniz veya istediğiniz bir 

alan varmıydı ? Ne istediğini- 

zi biliyor muydunuz ? 

Öncelikle, fakülteye girdiğim- 

de, aklımda eczane açma fikri 

yoktu. Akademisyen olup ders 

anlatmak istiyordum. Daha son- 

ra dönem dönem endüstri, ec- 

zane, hastane gibi fikirler içe- 

risine girdim. Tam olarak neyi 

istediğimi kestiremiyordum an- 

cak neyi istemediğime stajlarım 

sayesinde karar vermiştim. En- 

düstri ve hastanenin bana göre 

olmadığını düşündüm. Aslında 

hastane eczacılığında tecrübem 

yok, o yüzden merak etmiyor 

değilim. Eczaneyi de ileride bir 

gün açarım diye düşünüyorum. 

Şimdilik yüksek lisansa devam 

ediyorum, devamında doktora 

yapmak istiyorum. Farmakolo- 

jiyi çok seviyorum ancak sıçan, 

fare gibi hayvanlarla çalışmak 

oldukça emek istiyor ve zor bir 

iş. Şu sıralar kafam karışık. Kari- 

yer hedefim de askıda şu sıralar, 

durumu akışına bıraktım. 

Üniversite bitmeden önce Mar- 

mara Üniversitesi’nin Farma- 

koloji bölümü yüksek lisansına 

başvurmuştum, mülakatına ve 

yazılı sınavına da katılmıştım 

ancak umutlu değildim. Aynı 

Ecz. Necla Kamer Coşkun Ecz. Beril Deriş 
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şekilde ev arkadaşım Meltem 

de başvurmuştu ve o da umutlu 

değildi. “Zaten biz özel okuldan 

mezunduk, bir de Marmara’dan 

mezun öğrenciler varken…” 

Böyle fikirler içerisindeydik. Do- 

layısıyla okul bitince memlekete 

döneriz, Şubat ayındaki yüksek 

lisans başvurularına belki tekrar 

başvururuz diye düşünüyorduk. 

Üniversite bitti, evi boşaltıyoruz. 

Gözüm yolda, eşyaları memle- 

ketim Ünye/Ordu’ya taşıyacak 

kamyonu bekliyorum. Ev arka- 

daşım (Meltem) bir gün önce 

memleketine döndü. Pencere 

önünde kamyonu beklerken 

aklıma sonuçların açıklanacağı 

geldi, “acaba kazananlar görü- 

nür mü, kimler kazanmış” diye 

merak ettim ve sisteme girdim. 

Kazanmışım. Ev arkadaşım Mel- 

tem de kazanmış. Ama yapacak 

bir şey yoktu, kamyon geldi ve 

eşyaları Ünye’ye götürdü. Ailem 

en azından yarım dönem de olsa 

onların yanında kalmamı istiyor- 

du, ancak yüksek lisansı kaza- 

nınca mecburen tamam dediler. 

 
Yüksek lisansa girmek için çok 

çaba harcadınız mı? (neler 

yaptınız?) 

Yüksek lisans için üniversite bit- 

meden 2 yıl öncesinden çalış- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
malara başladım. O zamanlar 

Klinik Eczacılık alanına merak 

sarmıştım ve Klinik Eczacılık 

Derneği’ne üye olarak bir adım 

attım. Toplantılarına katıldım, 

hocalarıyla tanıştım. Her kong- 

rede o hocaları bulur kendimi 

tanıtırdım “hocam beni hatırla- 

dınız mı? Hocam merhaba yine 

ben. ” Klinik Eczacılık derken 

kendimi birden Marmara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Üniversitesi’nde Farmakoloji 

ABD’nı gezerken buldum. Ve 

bana daha uygun olduğuna ka- 

rar verdim. Bu sefer de Farma- 

koloji bölümünü sık sık ziyaret 

etmeye başladım. Bunların hep- 

sini ev arkadaşım Meltem ile be- 

raber gerçekleştirdim. Üniver- 

site bitmeden ALES ve YDS’yi 

halletmeye çalıştım; YDS’yi hal- 

ledemeyince doktoradan değil 

Ecz. Necla Kamer Coşkun 
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de yüksek lisanstan başladım. 

Bu arada sadece Marmara Üni- 

versitesi’ne başvurmuştum. İn- 

gilizce yeterliliği belge üzerinde 

istemeyen üniversitelerden bi- 

riydi. Ama yine de İngilizcenin 

belli bir seviyede olması gere- 

kiyor (makale çevirileri yapıyo- 

ruz ve sunumların kaynaklarının 

çoğu yabancı oluyor.) 

 
Üniversite bitince; Mezun ol- 

duktan sonra neler yaptınız? 

(Nasıl hissettiniz?) 

Yazın İstanbul’da bir eczacıya 1 

aylığına yardım ettim. Devamın- 

da 15 gün dinlendim ve yüksek 

lisans eğitimim başladı. Ardın- 

dan tekrar çalışmak istedim ve 

aynı eczacı ile anlaştık. 2 ay ça- 

lıştım; ancak ev-iş mesafesinden 

dolayı ayrılmak zorunda kaldım. 

Yol çok yormaya başlamıştı. Bir 

süre sadece yüksek lisansıma 

odaklanmak istedim çünkü yük- 

sek lisansta kısa aralıklarla su- 

num yapmamız gerekiyordu ve 

ayrıntılı konular olduğu için hem 

iş, hem okul zorluyordu. 

Eczaneden ayrılınca yaklaşık 3 

ay iş aramadım, çeşitli eğitimle- 

re katıldım (mesleki eğitimler). 

Kendimi geliştirmeye çalıştım. 

Dinlendim, gezdim, dolaştım. 

Çok iyi geldi. Ama artık iş arı- 

yorum (yaklaşık 3 aydır). Ve ça- 

lışmak istiyorum. Bu arada üni- 

versiteden mezun olduğumdan 

beri devlet hastanesi eczacılığı 

için devlete başvurular yapıyo- 

rum ancak hiçbiri tutmadı, artık 

başvurmuyorum. 

 
Bir Eczacılık mezunu olarak, 

hala okuyan eczacılık öğren- 

cileri için tavsiyeleriniz 

var mı? 

Tavsiye olarak; öncelikle stajla- 

rını hakkıyla yapmalarını tavsiye 

ediyorum. Size çok şey katacak 

ve geleceğe ait planlarınızın şe- 

killenmesini sağlayacaktır. 

İstediğiniz bir alan varsa hedefi- 

nize ulaşmak için her şeyi yapın. 

Çok çalışmaktan ziyade planlı 

çalışın ve dinlenmeye, gezmeye 

vakit ayırın. Hobileriniz olsun, 

dans etmek olabilir, spor olabilir 

ama mutlaka olsun. 

Hayat kısa, güzel yaşamak gere- 

kir, elinizdeki fırsatların kıymeti- 

ni bilin, derim. 

 
Seçil Burdurlu 

(Eczane Eczacısı) 

Bilge Eczanesi olarak Ümraniye 

çarşıda hizmet vermekteyim. 

Semt eczanesi olup ciro bazında 

reçete ve elden satış yarı yarıya; 

dolayısıyla ilaç, dermokozmetik 

ve OTC ürün yaklaşık olarak aynı 

oranlarda bulunmakta. 

 
Mezun olduktan sonra neler 

yaptınız, (nasıl hissettiniz)? 

Mezun olduktan sonra oldukça 

yoğun ve stresli bir dönem ge- 

çirdim, okul bitti biraz dinlene- 

yim keyfini çıkarayım olmadı ne 

yazık ki. Eczane devri için 

mezuniyetten bir kaç ay önce- 

Ecz. Seçil Burdurlu 
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sinde eczacı hanımla görüşmüş 

ve anlaşmıştık, tez ve staj sına- 

vını atlatmak, diplomayı alıp iş- 

lemlere başlayabilmek için ge- 

çen süre oldukça stresliydi. 

 
Bu 4-5 aylık dönemi hastalara, 

çalışanlara ve ortama alışmak 

için düzenli olarak eczaneye gi- 

derek geçirdim. 

 
Fakülteye girdiğinizden beri 

aklınızda hep eczane açmak 

mı vardı, veya ne zaman karar 

verdiniz ? 

Eczacılık fakültesini tercih etme 

sebebim eczane açıp kendi işi- 

min başına geçme hayaliydi. 

Ancak eğitim sürecinde çıkan 

yasalardan bu hayalimi erteleme 

kararı alsam da nasip mezun ol- 

duğum gibi eczane açmakmış. 

 
Eczane açarken karşılaştığınız 

en büyük sorun neydi? 

Eczane devir işlemlerinin çok 

uzun sürmesi, il ve ilçe sağlık 

arasında geçen resmi prosedür- 

lerin gereksiz yere uzatılması ve 

zorlaştırılması oldukça 

yıpratıcıydı. 

 
Eczane açma konusunda ka- 

rarsız kalan öğrencilere karşı 

söylemek istedikleriniz 

nelerdir ? 

Her işin ilk zamanları zordur ve 

acemilik yaşanır. Eczanenin de 

ilk zamanlarında elbette yaşa- 

nan zorluklar oluyor ama aça- 

cak olmanın heyecanı ve mut- 

luluğuyla hepsinin üstesinden 

kolaylıkla geliniyor. Ertelemek 

yerine bir yerden bir an önce 

başlamak en doğrusu bence. 

 
Bir Eczacılık mezunu olarak, 

hala okuyan eczacılık öğren- 

cileri için tavsiyeleriniz varmı? 

Stajı önemsemelerini ve her 

alanda staj yapmalarını tavsiye 

Ecz. Şeyma Horasan 


