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ENG 101   İng�l�zce I 3 3 3 0 

PHA 101   Anatom� 3 4 3 0 

CHM 111   Genel K�mya 3 5 3 0 

PHY 101   F�z�k 3 5 3 0 

MTH 133  Matemat�k 3 4 3 0 

PHA 105   F�zyoloj� 3 4 3 0 

TUR 101   Türk D�l� I 2 2 2 0 

PHA 116   H�stoloj� 2 2 2 0 

PHA 118  Eczacılığa G�r�ş 0 1 0 1 
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PHA 107   B�yostat�st�k 2 3 2 0 

PHA 108   Tıbb� ve Moleküler B�yoloj�  2 4 2 0 

PHA 109   Organ�k K�mya I 3 5 3 0 

PHA 110  Anal�t�k K�mya I  3 4 3 0 

PHA 111   Anal�t�k K�mya I Laboratuvarı 1 3 0 3 

TUR 102   Türk D�l� II 2 2 2 0 

PHA 113   Patoloj� 3 4 3 0 

ENG 102   İng�l�zce II 3 3 3 0 

PHA 117  Sosyal Eczacılık 2 2 2 0 

 

 

 

 

 

 

 



Eczacılık Fakültes� 1. Sınıf Zorunlu Dersler - Ders İçer�kler� 

 

ENG 101 Engl�sh Language I – İng�l�zce I  

D�l öğren�m� �ç�n gerekl� olan dört temel becer�y� uygun metod ve tekn�klerle öğrenc�ye aktarmak, kend� 

d�s�pl�nler� �ç�n gerekl� olan d�l becer�ler�n� gel�şt�rmek, kel�me haz�neler�n� bölüm dersler�n� tak�p 

edeb�lecek sev�yeye ulaştırıp Akadem�k İng�l�zce kullanımını etk�n hale get�rmek. 

 

 

PHA 101 Anatomy – Anatom�  

Anatom�ye g�r�ş, genel ter�m ve genel kavramlar, üst ekstrem�te; alt ekstrem�te; throax anatom�s� ve 

d�aphragma; kalp ve dolaşım s�stem�, burun larynx; trachea ve akc�ğerler, karın önduvarı per�toneum; ağız 

boşluğu, pharynx; oesohagus, m�de, �nce ve kalın bağırsaklar, karac�ğerler, safra yolları ve portal s�stem; 

pankreas ve dalak; kadın ve erkek gen�tal organları, ür�ner s�stem; kafa �skelet�; yüz anatom�s�; kafa der�s� 

ve m�m�k kasları, boyun ön ve yan bölgeler�, s�n�r s�stem�ne g�r�ş, medula sp�nal�st bulbus, pons ve 

mesencephalon, cerebellum, cran�al s�n�rler; d�encephalon, telencephalon, bey�n omur�l�k sıvısı, 

ventr�küller, bey�n zarları ve s�nüsler�; merkez� s�n�r s�stem� damarları, atonom s�n�r s�stem�ne g�r�ş, 

atonom s�n�r s�stem�: sempat�kler- parasempat�kler; orb�ta ve �ç�ndek�ler, göz ve görme yolları; kulak 

�ş�tme ve denge yolları, endokr�n bezler. 

 

CHM 111 General Chem�stry – Genel K�mya  

Bu derste öğrenc�lere, k�myadak� temel kavramların ve �lkeler�n öğret�lmes� amaçlanmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda ders müfredatında anlatılan konular: Madde ve Özell�kler�, Atom ve Atom Kuramları, 

K�myasal B�leş�kler, K�myasal Tepk�meler, Sulu Çözelt� Tepk�meler�, Gazlar, Atomun Elektron Yapısı, 

Per�od�k Ç�zelge, K�myasal K�net�k, K�myasal Denge, As�tler ve Bazlar. 

 

PHY 101 Phys�cs – F�z�k  

Ölçme ve b�r�mler, vektörler; b�r boyutta ve düzlemde hareket; parçacık d�nam�ğ� ve Newton yasaları; 

�ş,enerj�; elektr�k alan, Coloumb yasası; Gauss yasası ve elektr�k potans�yel�; kondansatörler ve 

d�elektr�kler; akım ve d�renç; magnet�k alan g�b� temel konular �şlend�kten sonra akışkan mekan�ğ� �le 

teknoloj� dersler�ne temel oluşturulur. 

 

MTH 133 Mathemat�cs – Matemat�k  

Fonks�yon, d�z� ve fonks�yon türler�; l�m�t ve sürekl�l�k, türev ve türev�n uygulamaları; logar�tma ve 

logar�tm�k ve üstel fonks�yonlar ve özell�kler�; �ntegral ve �ntegral tekn�kler�; �ntagral uygulamaları; 



d�ferans�yel denklemler; matr�s ceb�r�, determ�nantlar ve doğrusal denklemler; doğrusal denklem 

s�stemler�n�n çözümler�. 

 

PHA 105 Phys�ology – F�zyoloj�  

Hücre fizyoloj�s�; kan fizyoloj�s�; kas fizyoloj�s�; s�n�r s�stem� fizyoloj�s�; dolaşım fizyoloj�s�; solunum 

fizyoloj�s�; boşaltım fizyoloj�s�; s�nd�r�m fizyoloj�s�; endokr�n fizyoloj�s �; duyu fizyoloj�s�. 

 

TUR 101 Turk�sh Language I – Türk D�l� I  

D�l, d�l�n özell�kler�; dünya d�ller�; konuşma ve yazı d�ller�; sözcüğün yapısı; kök ve ekler; cümle çeş�tler�; 

yazım kuralları; noktalama �şaretler�; anlatım özell�ğ�; anlatım bozuklukları. 

 

PHA 107– B�ostat�st�cs- B�yo�stat�st�k  

B�yo�stat�st�k, araştırma düzey�nde gerekl� olan �stat�st�k ve araştırma �le �lg�l� temel davranışların, becer� 

ve b�lg�ler�n akt�f öğren�m�n� sağlar. Bu ders� aldıktan sonra, öğrenc� b�l�msel araştırmalarda kullanılan 

temel �stat�st�ksel tekn�kler� kullanmayı ve yorumlamayı, el�ndek� ver�ler� sunab�lmey�, hastane 

�stat�st�kler� �le �lg�l� temel kavramları öğren�r. B�yo�stat�st�k dersler� �nterakt�f şek�lde �şlenmekte, 

öğrenc�lerden alınan b�ld�r�mlere göre ders�n akışı b�ç�mlend�r�lmekted�r. Bu ders; öğrenc�lere �stat�st�k 

yöntemler�n� ve bu yöntemler� sağlık h�zmetler� alanında araştırma yaparken kullanab�lme becer�s�n� 

kazandırmayı amaçlar. 

 

PHA 108 Med�cal & Molecular B�ology – Tıbb� ve Moleküler B�yoloj�  

Ders sırasında öncel�kle hücren�n temel fonks�yonlarından öncel�kle hücre zarından başlamak üzere 

organeller, hücre bölünmes� ve döngüsü, ve hücre ölümünden bahsed�lecekt�r. Ardından genet�k 

materyalden ve genet�k materyal�n repl�kasyonu okunmasından bahsed�lerek genet�k bozukluklardan, 

kanserden, DNA teknoloj�s� ve kök hücre uygulamalarından bahsed�lecekt�r. 

 

PHA 109 Organ�c Chem�stry I – Organ�k K�mya I  

Organ�k k�myaya g�r�ş ve temel konular anlatılmaktadır. Atom�k ve moleküler orb�taller, h�br�tleşme, 

k�myasal bağlar, �zomerler, rezonans yapıları, as�d ve bazlar, stereok�mya, k�myasal reaks�yonlar, temel 

reaks�yon t�pler�, alkanlar, alkenler, alk�nler, aromat�kl�k ve benzen, alk�l halojenürler, nomenklatür, elde 

ed�l�ş ve k�myasal özell�kler ver�lmekted�r. 

 

 



PHA 110 Analyt�cal Chem�stry I – Anal�t�k K�mya I  

Bu ders�n amacı öğrenc�ler�n n�cel ve n�tel anal�z �ç�n uygulanan temel klas�k anal�t�k tekn�kler hakkında 

teor�k b�lg�ye sah�p olmaları hedeflenmekted�r. Aşağıdak� konular ele alınacaktır: Grav�metr�k anal�z 

yöntemler�, t�tr�metr�k anal�z yöntemler�, sulu çözelt�ler�n k�myası, nötralleşme t�trasyonlarının teor�s�, 

kompleks as�t/baz s�stemler�n t�trasyon eğr�ler�, çöktürme t�tr�metr�s�, kompleksleşme t�trasyonları, 

elektrok�myaya g�r�ş, ve standart elektrot potans�yeller�n�n uygulamaları. 

 

PHA 111 Analyt�cal Chem�stry I Laboratory – Anal�t�k K�mya I Lab.  

Öğrenc�ler�n anal�t�k k�myadak� temel n�tel ve n�cel anal�zler hakkında prat�k b�lg�ye sah�p olmaları 

hedeflenmekted�r. Aşağıdak� deneyler yapılacaktır: Grup I katyonların anal�z�, Grup VII anyonların 

anal�z�, grav�metr�k anal�z (kola yoğunluğunun ölçülmes� ve cam malzemeler�n kal�brasyonu), 

nötralleşme t�trasyonları (kuvvetl� as�t/kuvvetl� baz ve kuvvetl� as�t/zayıf baz t�trasyonları), çöktürme 

t�trasyonu (potasyum bromürün bel�rlenmes�), ve kompleksleşme t�trasyonları (kals�yum m�ktarının 

t�trasyonla tay�n� ve suyun sertl�ğ�n�n bel�rlenmes�). 

 

TUR 102 Turk�sh Language II – Türk D�l� II  

Sözlü Anlatım ve konuşmanın �nsan hayatındak� önem�. Doğru ve etk�l� konuşma yöntemler�, d�ks�yon ve 

önem�. Konuşma çeş�tler�. Sözlü anlatım türler�ne g�r�ş, öneml� günler �ç�n konuşma hazırlama. 

Konferans, Görüşme/Mülâkat. Nutuk. Tartışma. Münazara. Panel. Forum. Sempozyum. Açık Oturum. 

Yukarıda bel�rt�len türlerden b�r�n�n uygulmasının yapılması. 

 

PHA 113 Pathology – Patoloj�  

Patoloj�ye g�r�ş; �lt�hap ve reparasyon; zedeley�c� etkenlere hücresel cevap; dolaşım bozukluğu patoloj�s� 

ve h�pertans�yon; neoplaz�; �laç etk�ler�. 

 

ENG 102 Engl�sh Language II – İng�l�zce II  

M�neraller. Kuş gr�b�. Farmakoloj�de referans. Tedav�. Reçete yazımı ve �laçlar. V�tam�nler I. V�tam�nler 

II. Semptomlar ve yaygın hastalıklar. Semptomlar ve yaygın hastalıklar II. İlaç etk�ler�. İlaç kullanımında 

tar�f. Kan. Sağlıklı Vücut. Sözlük çalışması 

 

PHA 116 H�stology – H�stoloj�  

Öğrenc�ler�n h�stoloj� �le �lg�l� temel b�lg�ler� ed�nmeler� ve bu b�lg�ler� d�ğer b�l�m dalları �le 

�l�şk�lend�reb�lmeler�; Hücre ve dört temel doku kavramını yerleşt�rmek, hücre ve dört temel doku 

organ�zasyonunu kavratmak, s�stemler ve �lg�l� organlarının h�stoloj�k yapılarını tartışıp, bu yapısal 



özell�kler� fonks�yonlarıyla �l�şk�lend�rerek s�stemler�n bütünlüğünün yapısal ve �şlevsel önem�n� ortaya 

koymaktır. H�stoloj�ye g�r�ş ve term�noloj�, m�kroskop ve m�kroskob�k tekn�kler, hücre ve organeller, 

hücre zarı, nükleus-nükleolus, hücre �ç� transport s�stemler�, hücre �skelet�, Ep�tel Dokusu, Bağ Dokusu, 

Kıkırdak Dokusu, Kem�k Dokusu, Kas Dokusu, S�n�r dokusu, S�stemler ve Temel Özell�kler�; Kan ve 

Kard�yovasküler S�stem, Solunum S�stem�, Gastro�ntest�nal S�stem, Endokr�n ve Gen�tal S�stemler�, 

Ür�ner S�stem. 

 

PHA 117 Soc�al Pharmacy – Sosyal Eczacılık  

Sosyal eczacılık, �laç ve �laç kullanımını sosyal, davranışsal ve �nsan� açılardan ele alan d�s�pl�n olarak 

tanımlanab�l�r. Sosyal Eczacılık ders�n�n amacı eczacılık mesleğ�n�n �laç konularındak� toplumsal 

düzeydek� sorumluluklarını göstermekt�r. Sosyal Eczacılık �laç kullanımını etk�leyen sosyal faktörler�  

vurgulayarak eczacının sağlık h�zmetler�ndek�  akt�f toplumsal rolünü algılamasını sağlar. Eczacının 

hastanın �nanç ve  tutumlarını anlamasını sağlar  ve eczacıya en �y� sağlık h�zmet�n� vermes� ç�n yol 

göster�r. Eczacının tıbb� et�k kuralların �çselleşt�rmes�n� sağlar.Uygun fiyata doğru �lacı elde etmey� 

amaçlayarak, akılcı �laç kullanımına yardımcı olur.  Ders�n �çer�ğ�: Eczacılık tar�h�, halk sağlığı, sağlık ve 

hastalık davranışları, sağlık ps�koloj�s�, farmakoep�dem�yoloj� ve sosyal ep�dem�yoloj�, deontoloj� ve 

b�yoet�k,  eczacılık �let�ş�m� ana �lkeler�, farmakoekonom�,  kl�n�k eczacılık. Sonuç olarak ders�n amacı 

öğrenc�ye sosyal ve davranışsal b�l�mler�n eczacılık mesleğ�ndek� yer�n� detaylı b�r b�ç�mde anlatmaktır. 

 

PHA 118 Introduct�on to Pharmacy– Eczacılığa G�r�ş  

Bu derste eczacılık tar�h�, eczacılık eğ�t�m� ve eczacılık anab�l�m dalları, stajlarla �le �lg�l� b�lg�ler 

ver�lecekt�r. Fakülten�n ve ün�vers�ten�n kuralları, ayrıca eczacılık kar�yer �mkanları anlatılacaktır. 

 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

