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Eczacılık Fakültes� 2. Sınıf Zorunlu Dersler  
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ENG 201   İng�l�zce III 3 3 3 0 

NEPHAR 201    Anal�t�k K�mya  II 3 4 3 0 

NEPHAR 202    
Anal�t�k K�mya  II 
Laboratuvarı 1 3 

0 3 

NEPHAR 203   B�yok�mya 3 4 3 0 

AİT 101   
Atatürk İlkeler� ve İnkılap 
Tar�h� I 2 2 

2 0 

NEPHAR 209  Organ�k K�mya II 2 2 2 0 

NEPHAR 216   
Farmasöt�k ve Tıbb� B�lg� 
Yönet�m� 2 3 

2 0 

NEPHAR 210  
Eczacılık Mevzuatı ve 
Deontoloj� 2 2 

2 0 

NEPHAR 290  Staj I (yıllık) 2 4 0 4 

Seçmel� Dersler  (Grup I) 2 3 2 0 
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NEPHAR 207  Farmasöt�k Botan�k 2 3 2 0 

NEPHAR 208  
Farmasöt�k Botan�k 
Laboratuvarı 1 3 

0 3 

PHA 223 Farmakoloj� I 3 5 3 0 

NEPHAR 212 Kl�n�k B�yok�mya 2 4 2 0 

AİT 102  
Atatürk İlkeler� ve İnkılap 
Tar�h� II 2 2 

2 0 

NEPHAR 215  M�krob�yoloj� 3 3 3 0 

ENG 202  İng�l�zce IV  3 3 3 0 

NEPHAR 219  Eczacılıkta İlet�ş�m Becer�ler� 1 2 1 0 

PHA 222  Eczacılıkta İlk Yardım 1 2 1 0 

Seçmel� Dersler  (Grup I) 2 3 2 0 

 

 

 

 



Eczacılık Fakültes� 2. Sınıf Zorunlu Dersler - Ders İçer�kler� 

 

ENG 201 Engl�sh Language – İng�l�zce III  

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. 

 

NEPHAR 201 Analyt�cal Chem�stry II – Anal�t�k K�mya II  

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

olmaları hedeflenmekted�r. Aşağıdak� konular ele alınacaktır: spektrometr�k yöntemlere g�r�ş, 

opt�k c�hazların b�leşenler�, atom�k absorps�yon (AAS) ve em�syon spektrometres� (AES), 

ultrav�yole/görünür bölge spektrometres� (UV/VIS), �nfrared spektroskop� (IR), kromatografik 

ayırmalar, yüksek performanslı sıvı kromatografis� (HPLC), gaz (GC), süper kr�t�k akışkan 

(SFC) ve �nce tabaka kromatografis� (TLC), kap�ler elektroforez (CE) ve bazı ekstraks�yon 

tekn�kler�n�. 

 

NEPHAR 202 Analyt�cal Chem�stry II Laboratory – Anal�t�k K�mya II 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: Anal�t�k k�myada temel �stat�st�k, 

as�t, baz ve tamponlar, standart ekleme ve kal�brasyon eğr�ler�n gel�şt�r�lmes�, �nce tabaka 

kromatografis� (TLC), yüksek performanslı sıvı kromatografis� (HPLC) (�çeceklerde kafe�n 

m�ktarının tay�n�), atom�k absorps�yon (AAS) ve em�syon spektrometres� (AES) (�çme 

sularındak� kals�yum m�ktarının tay�n�). 

 

NEPHAR 203 B�ochem�stry – B�yok�mya I  

Canlı s�stemler�n yapısal ve fonks�yonel b�r�m� olan hücren�n k�myasal yapı taşlarını ve bunların 

katıldığı reaks�yonları �ncelemek. Karbonh�dratların Genel Özell�kler�, Karbonh�dratların 

Sınıflandırılması, Glukoz Metabol�zması, Gl�kojen Metabol�zması, Glukoneogenez 

Karbonh�dratların S�nd�r�m�, Karbonh�drat Metabol�zma Bozuklukları, L�p�dler�n genel 

Özell�kler�, L�p�dler�n Sınıflandırılması, L�p�d Metabol�zması, L�p�dler�n S�nd�r�m�, L�p�d 



Metabol�zması Bozuklukları, Am�noas�tler, Prote�nler�n Genel Özell�kler�, Prote�nler�n 

Sınıflandırılması, Prote�nler�n S�nd�r�mler�, Prote�n Metabol�zma Bozuklukları, Enz�mler�n genel 

özell�kler�, Enz�mler�n Sınıflandırılmaları, Enz�mler�n Etk� Mekan�zmaları, Enz�mler�n Tanı ve 

Prognozda Kullanımı, V�tam�nler ve Koenz�mler, Hormonların Genel Özell�kler�, Hormonların 

Etk� Şek�ller�, Hormonların Sınıflandırılması, Nükle�k As�tler.  

 

NEPHAR 205 Pharmacology I – Farmakoloj� I  

Farmakoloj�de temel konseptler ve bununla �l�şk�l� moleküler ve hücresel mekan�zmalar 

farmakod�nam�k ve farmakok�net�k kavramları, farmakogenet�k, farmakov�j�lans, akılcı �laç 

kullanımı ve �laç etk�leşmeler�, �laç su�st�mal� g�b� farmakoloj�ye özel alanlar. Otako�dler�n 

fizyoloj�k ve patofizyoloj�k roller, ve terapöt�k kullanımları.  

 

AİT 101 H�story I – Atatürk İlke ve İnk. Tar. I  

İnkılabın tanımı ve Türk İnkılabı, Osmanlı Devlet�’n�n yıkılışı, M�ll� Mücadele Dönem�, M�ll� 

Mücadele Dönem�nde yapılan savaşlar, kongreler, devletlerle olan �l�şk�ler ve yapılan 

anlaşmalarç Batı kültürler� �le Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan s�yas�, 

ekonom�k, kültürel ve sosyo-ps�koloj�k problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan 

Osmanlı devlet�nde çözüm arayışları çerçeves�nde yapılan reform hareketler� ve İmparatorluktan 

m�ll� devlete geç�ş sürec�nde yaşanan s�yas� olaylar �le Mustafa Kemal Atatürk’ün l�derl�ğ�nde 

ver�len M�ll� Mücadele sonucu Türk�ye Cumhur�yet�’n�n kuruluşunun ele alınması. 

 

NEPHAR 207 Pharmaceut�cal Botany – Farmasöt�k Botan�k  

Farmasöt�k Botan�k ders�n�n amacı tıbb�, zeh�rl�, ekonom�k değer� olan faydalı 

(gıda,baharat,boya,dokuma vb) b�tk�ler�n b�l�msel adlarını tanıtıcı botan�k özell�kler�n� 

öğretmekt�r. Tıbb�, zeh�rl� ve faydalı b�tk�ler �le alg, l�ken, yen�leb�len ve zeh�rl� mantarların 

botan�k özell�kler�, yet�şt�ğ� yerler ve yayılışı �le doğada tanınması ve etken maddeler� �le tıbb� ve 

d�ğer kullanılışları öğret�l�r. Flora, herbaryum, doğanın ve çevren�n korunması konuları da 

�şlen�r. 

 

 



 

NEPHAR 208 Pharmaceut�cal Botany Laboratory – Farmasöt�k Botan�k Lab. -1 Kred� 

B�tk�ler�n adlandırılması, morfoloj�k ve anatom�k özell�kler�n�n tanımlanması, herbaryum örneğ� 

hazırlanması ve saklanması, b�tk�ler�n kök, gövde, yaprak ç�çek ve meyve g�b� yapılarının 

öğren�lmes� ve tıbb� b�tk� gruplarında bu yapıların  �ncelenmes�. Eczacılıkta öneml� b�tk�ler�n 

(tıbb� b�tk�ler�n) teşh�s� �le �lg�l� genel kavramlar, Türk�ye ve Kuzey Kıbrıs floralarındak� 

eczacılık açısından öneml� Con�ferae ve Ang�ospermae b�tk�ler�n�n fam�lyalarının tay�n�. 

 

NEPHAR 209 Organ�c Chem�stry II - Organ�k K�mya II  

Fonks�yonel grupların tanıtımı ve reaks�yonları, alkoller, fenoller, eterler, epoks�tler, karbon�l 

grubu, aldeh�tler ve ketonlar, karboks�ll� as�tler ve türevler�, am�nler, organ�k b�leş�kler�n 

adlandırılması, organ�k b�leş�kler�n elde ed�l�şler� ve k�myasal özell�kler� anlatılmaktadır.  

 

NEPHAR 211 Pharmacology II – Farmakoloj� II  

Non-stero�dal ant��nflamatuvar �laçlar (NSAIDs),  Gastro�ntest�nal s�stem, solunum s�stem� ve 

kard�yovasküler s�stem� etk�leyen �laçların farmakoloj�k özell�kler�. 

 

NEPHAR 212 Cl�n�cal B�ochem�stry – Kl�n�k B�yok�mya  

Sağlık ve hastalıktak� b�yok�myasal mekan�zmaları, hastalıkların önlenmes�, tanı ve ayırıcı tanı, 

prognoz ve tedav�n�n �zlenmes�ndek� testler�, laboratuvar sonuçlarının tıbb� yorumlarının 

�rdelenmes�. Karbonh�drat metabol�zma bozuklukları, L�p�t matabol�zma bozuklukları, 

Prote�nler, Am�noas�tler, Yapı Bozuklukları İle Görüleb�lecek Hastalıklar, Dem�r Porfir�n ve 

Hemoprote�nler�n Bozuklukları, İyonların, Metaller�n Dengeler� ve Denge Bozuklukları İle 

Görüleb�lecek Bozukluklar, Böbrek, Karac�ğer Fonks�yonları ve Bozuklukları İle Hastalıklar, 

Hastalıklarda Artab�len Enz�m Akt�v�teler� ve Değerlend�r�lmeler�, Serum Prote�nler� ve 

Değ�ş�mler� İle Hastalıkların Bağlantıları, Kalıtsal Hastalıklar ve B�yok�myaları. 

 

AİT 102 H�story II – Atatürk İlke ve İnk. Tar. II  

Lozan Barış Antlaşmasından �t�baren dış devletlerle olan �l�şk�ler ve antlaşmalar, hukukî, s�yasal, 

sosyal, eğ�t�m-öğret�m ve kültür alanlarında yapılan �nkılaplar, Mustafa Kemal dönem� Türk dış 

pol�t�kası, Atatürk �lkeler� ve bütünley�c� �lkeler�n ve Atatürkçü düşüncen�n genç nes�llere 



aktarılması Türk�ye Cumhur�yet�’n�n kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu muasır m�lletler 

sev�yes�ne çıkarmak amacıyla gerçekleşt�r�len Atatürk İlke ve İnkılapları çerçeves�nde, devlet�n 

ve toplumun yen�den yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen s�yas�, sosyal, 

ekonom�k ve kültürel gel�şme ve değ�şmeler �le karşılaşılan �ç ve dış s�yas� olayların günümüz 

problemler�ne de ışık tutacak şek�lde değerlend�r�lmes�. 

 

NEPHAR 215 M�crob�ology – M�krob�yoloj�  

Hastanın sagl�k sorunlarında �lk basvurdugu eczacının m�kroorgan�zma-�lac baglantılı b�lg�lere 

sah�p olması, enfeks�yonlarr hakkında b�lg�l� olması, hastayı yonlend�rmas�, halk sagl�g� 

konularında eg�t�c� olmas�, �lac kuruluslarında b�lg�l� ve yetk�l� olması �c�n eg�t�m ver�lmekted�r. 

Eczacının çevres�nde, sagl�k kurulluslar�nda; �laç, m�kroorgan�zma, kozmet�k, koruyucu tedav� 

h�zmetler�, b�lg�lend�rme, yonlend�rme yetk�nl�ğ� ve kazan�mları amaclanmaktad�r. 

M�krob�yoloj�ye g�r�ş, Genel bakter�yoloj�, Genel m�koloj�, Genel v�roloj�, Ster�l�zasyon, 

ant�seps�s ve dezenfeks�yon, ant�m�krob�yal maddeler ve etk� mekan�zmaları, ant�b�yot�k d�renç 

mekan�zmaları, enfeks�yon hastalıkları, �mmünoloj�ye g�r�ş, �laç-kozmet�k- m�kroorgan�zma 

baglantıları, eczacının m�krob�yoloj�dek� yer� 

 

NEPHAR 216 Pharmaceut�cal Informat�on Management – Computer Appl�cat�on �n 

Pharmacy – Farmasöt�k B�lg� Yönet�m� I  

Ders�n temel amacı farmasöt�k ve tıbb� b�lg� yönet�m�n�n temeller� üzer�ne açık b�r anlayış 

gel�şt�rmekt�r; öğrenc�ler farmasöt�k ve tıbb� b�lg� yönet�m�n�n temeller� üzer�ne b�lg� ve deney�m 

elde edeceklerd�r. Farmasöt�k ve tıbb� b�lg� yönet�m� �le �lg�l� temel kavramlar ve tanımlar, 

farmasöt�k ve tıbb� b�lg� yönet�m�nde b�lg� gereks�n�m� ve b�lg� arama davranışları, b�lg� 

kaynakları, farmasöt�k ve tıbb� b�lg� yönet�m�nde b�lg� teknoloj�s�, farmasöt�k ve tıbb� b�l�mlerde 

enformasyon ve b�lg� yönet�m�, meslek� ve yönetsel becer�ler� gel�şt�rme, farmasöt�k ve tıbb� 

b�lg� yönet�m�ndek� gel�şmeler, farmasöt�k endüstr�s�nde tıbb� b�lg�, farmasöt�k endüstr�s�nde 

araştırma b�lg�s�, farmasöt�k ve tıbb� b�lg� yönet�m�nde yasal ve et�k gereks�n�mler, farmasöt�k ve 

tıbb� b�lg� yönet�m�nde kar�yer gel�şt�rme. 

 

 



ENG 202 Engl�sh Language IV – İng�l�zce IV  

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. 

 

NEPHAR 219 Commun�cat�on Sk�lls �n Pharmacy – Eczacılıkta İlet�ş�m Becer�ler� Eczacı 

adaylarının �nsanlar arası �let�ş�m konusunda b�lg�lenmeler�, çeş�tl� hasta grupları ve sağlık 

çalışanları �le etk�l� �let�ş�m kurmada b�lg�l� ve b�l�nçl� hale gelmeler�n� sağlamak 

 

NEPHAR 290 Pharmacy Pract�ce I – Staj I  

Stajın yapıldığı eczanen�n genel görünüşü hakkında b�lg� ed�nme (Eczanen�n kısımları, 

yerleş�m�-�laçların nasıl d�z�ld�ğ� dah�l-, dolapların konumu g�b�), eczaney� küçük b�r krok� 

üzer�nde tanımlama, eczanede bulunan defterler� ve ne amaçla kullanıldığını öğrenme, maj�stral 

preparatlar hakkında b�lg� ed�nme (hazırlanış şekl�, kullanılan ambalaj, et�ket� vs.), eczanede 

bulunan teraz�y�, bulunan vez�nler�n�, teraz� denet�mler� hakkında b�lg� ed�nme, eczanede 

bulunan kırmızı ve yeş�l reçetel� �laçlar �le kırmızı ve yeş�l reçeteler hakkında b�lg� ed�nme, 

eczanede satılan �laç har�c� ürünler� gruplandırma (kozmet�k, dermokozmet�k, pansuman 

malzemes�, parfümer�, ıtr�yat vb. ) ve ürün hakkında b�lg� ed�nme, eczanede satılan ürünlerden 

(�laç olarak kullanılan) reçetes�z satılab�lecek olanların �s�mler�n� öğrenme, b�r reçetel� ve b�r 

reçetes�z hasta teşh�s�, hastanın aldığı �laçlar, hastanın eczacı �le d�yaloğu ve eczacının hastaya 

öner�ler�” şekl�nde �k� örnek hakkında b�lg� ed�nme. 
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