
Eczacılık, hastalıkların teşhis ve tedavisi ile hastalıklardan korunmada kullanılan 
doğal ve sentetik kaynaklı ilaç ham maddelerinden farklı farmasötik tipte ilaçların 
hazırlanarak hastaya sunulması, ilaç analizlerinin yapılması, ilacın akılcı ve güvenli 
kullanımının ve farmakolojik etkisinin devamlılığının sağlanması, ilacın etkililiği
ve maliyeti bakımından gözetimi; ilaçla ilgili standardizasyon ve kalite güvenliğinin 
sağlanması, ilaç kullanımına bağlı sorunlar hakkında hastaların bilgilendirilmesi
ve çıkan sorunların ilgili birimlere iletimine ilişkin faaliyetleri yürüten, sağlık hizmeti 
sunan bir meslektir.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2015 yılında onaylanan ve Eczacılık 
Fakültelerinin asgari eğitim koşullarını sağlamak üzere hazırlanan Çekirdek Eğitim 
Programı (ÇEP)’na göre eğitim-öğretim yapacak olan fakültemiz sağlık bakımı sunan, 
doğru karar veren, etkin iletişim kuran, lider niteliği taşıyan, 
yöneticilik vasıfları olan, yaşam boyu öğrenmeyi amaç 
edinen, öğretici ve girişimci, 8 yıldızlı üstün niteliğe 
sahip, ülke çapında öncelikli olarak tercih edilen, 
uluslararası düzeyde kabul gören nitelikli eczacılar 
yetiştirmeyi hedeflemektedir. 
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Fenerbahçe Üniversitesi Eczacılık Fakültemizin amaçları içinde öğrencilerimize 
vereceğimiz güçlü eğitim-öğretim ile iş dünyasına hazırlama açısından Medicana 
Sağlık Grubu iş birliği ile hasta odaklı eczacı, ilaç sanayii iş birliği ile ilaç endüstrisi 
odaklı eczacı yetiştirmek ve akademisyen eczacı olma konusunda destekte 
bulunmak yer almaktadır. 

Fenerbahçe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni tercih eden gençleri çağın gereklerine 
uygun donanımlı laboratuvarlar, deneyimli, güçlü ve bilimsel başarıları ile tanınan 
bir akademik kadro ile mesleki anlamda olduğu kadar, sosyal ve kültürel açıdan da 
gelişmiş bir gelecek beklemektedir.
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NEDEN FBU
Fenerbahçe Üniversitesi, yüksek bursluluk oranları ile
herkese kaliteli eğitime erişim imkânı tanır.

Fenerbahçe Üniversitesi, İstanbul’un sosyal yaşamının merkezinde
yer alan Kadıköy ve Ataşehir’de öğrencilerine keyifli, güvenli 
ve kaliteli bir yaşam olanağı sunar.

Fenerbahçe Üniversitesi, güçlü akademik kadrosu 
ve araştırma/proje odaklı eğitim modeli ile geleceğin
liderlerini yetiştirir.

Fenerbahçe ile Medicana gruplarının iş birliği sayesinde
öğrencilerimiz, henüz eğitim alırken staj, çalışma 
ve kariyer imkânlarından faydalanabilir.

Fenerbahçe Üniversitesi, bilim felsefesini benimseyerek
analitik düşünen, sorgulayan, problem çözen, nitelikli 
insan kaynağı yetiştirir.
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