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NEPHAR 301   Farmakognoz� I 2 5 2 0 

NEPHAR 302   Farmakognoz� I Laboratuvarı 1 2 0 3 

NEPHAR 303   Farmasöt�k Teknoloj� I 3 5 3 0 

NEPHAR 304   Farmasöt�k Teknoloj� I Laboratuvarı 1 2 0 3 

NEPHAR 305   Farmasöt�k K�mya I 2 5 2 0 

NEPHAR 306   Farmasöt�k K�mya I Laboratuvarı 1 2 0 3 

PHA 323   Farmakoloj� II 3 3 3 0 

Seçmel� Dersler  (Grup I, II) 2 3 2 0 
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NEPHAR 310   Farmakognoz� II 2 4 2 0 

NEPHAR 311   Farmakognoz� II Laboratuvarı 1 2 0 3 

NEPHAR 312   Farmasöt�k Teknoloj� II 2 3 2 0 

NEPHAR 313   Farmasöt�k Teknoloj� II Laboratuvarı 1 2 0 3 

NEPHAR 314   Farmasöt�k K�mya II  2  3 2 0 

NEPHAR 315   Farmasöt�k K�mya II Laboratuvarı 1 2 0 3 

NEPHAR 316   Toks�koloj� 3 3 3 0 

NEPHAR 318   Kozmet�k 2 2 2 0 

NEPHAR 320  Toks�koloj� Laboratuvarı 1 2 0 3 

 PHA333 Farmakoloj� III 3 3 3 0 

 NEPHAR 390   Staj II 2 4 0 4 

 

 

 

 

 

 



 Eczacılık Fakültes� 3. Sınıf Zorunlu Dersler - Ders İçer�kler�  

 

NEPHAR 301 Pharmacognosy I – Farmakognoz� I  

Farmakognoz�n�n tanımı, farmakognoz�ye g�r�ş, farmakognoz�n�n tar�hçes�, pr�mer (glus�tler, 

l�p�tler am�no as�tler, pept�t, prote�n ve enz�mler) ve sekonder metabol�zma ürünler�n�n 

(fen�lpropan türevler�; kumar�n, flavono�t, antrano�t, tanen vb) tanımları, fiz�ksel ve k�myasal 

özell�kler�, ayırım yöntemler�, kal�tat�f, kant�tat�f anal�z yöntemler�, b�yoloj�k akt�v�teler� �le bu 

maddeler yönünden zeng�n droglar, halk arasındak� kullanılışları ve farmakoloj�k özell�kler� 

ver�lmekted�r. 

 

NEPHAR 302 Pharmacognosy I Laboratory – Farmakognoz� I Lab.  

M�kroskobun tanımı, teor�de m�kroskob�k anal�z, kant�tat�f m�kroskob� (=m�kroskopta ölçüm); 

B�tk� hücre ve dokuları, m�kroskob�k anal�z: Ergast�k maddeler (b�llurlar: tek, �k�z, kum şekl�nde, 

rafitler, n�şasta, alöron); Yaprak elemanları (salgı ve örtü tüyler�ne örnekler; bazı ep�derma ve 

stomalara örnekler), kök, r�zom ve kabuk elemanları (�l�şk�l� örnekler�n araştırılması), meyva ve 

tohum elemanları (�l�şk�l� elementlere örnekler); b�l�nmeyen toz droğun anal�z�; Total Kal�tat�f 

Anal�z: Teşh�s yöntemler�; sapon�nler, antrano�tler�n, s�yanogenet�k heteroz�tler, tanenler; 

kromatografi uygulaması, bas�t prote�nler�n teşh�s�; enz�mler�n teşh�s�. 

 

NEPHAR 303 Pharmaceut�cal Technology I – Farmasöt�k Teknoloj� I  

Bu ders�n amacı öğrenc�ler�n Farmasöt�k Teknoloj�’y� tanımasını, b�r �laç formülasyonunun 

hazırlanması ve uygulama yolları �ç�n gerekl� olan temel kavramları ve temel �şlemler� 

anlayab�lmes�n�, formülasyonların hazırlanması �ç�n gerekl� hesapları yapab�lmes�n� ve bu 

konudak� problemler� çözeb�lmes�n�, �lg�l� doz ve maks�ma doz ter�mler�n� kavrayab�lmes�n� ve 

hesaplarını yapab�lmes�n�, �laç hazırlanmasının temel b�leşenler�nden olan su ve d�ğer yardımcı 

maddeler hakkında b�lg� sah�b� olmasını, çözelt� ve çözelt� t�pler� �le �lg�l� yeterl� b�lg�ye ve 

çözelt� hazırlama �le �lg�l� yeterl� becer�ye sah�p olmasını tek fazlı s�stemler�n hazırlanması ve 

gerekl� kontroller�n�n yapılab�lmes� �ç�n gereken tüm tekn�kler� öğrenmes�n�, Çocuklarda ve 

yaşlılarda �laç formülasyonları nın tasarlanmasını kavramasını, Ön formülasyon çalışmalarını 

anlamasını, Veter�ner �laçla rını b�lmes�n� ve İlaçta ambalaj materyaller� ve aranan özell�kler� ve 

�laç ruhsatlandırmasını b�lmes�n� sağlamaktır 



 

NEPHAR 304 Pharmaceut�cal Technology I Laboratory – Farmasöt�k Teknoloj� I Lab 

Bu ders�n amacı öğrenc�ler�n b�r �laç formülasyonunun hazırlanması ve bunun �ç�n gerekl� temel 

�şlemler� anlayab�lmes�d�r. Ayrıca, doz ve maks�ma doz ter�mler�n� kavrayab�lmes�, 

formülasyonların hazırlanması �ç�n gerekl� hesapları ve maks�mal doz hesaplarını yapab�lmes�d�r.  

Çözelt�, aromat�k su, şurup, l�monata, �nfüzyon ve dekoks�yon t�p� preparatlarla �lg�l� yeterl� 

b�lg�ye ve bu t�p preparatların hazırlanmalarıyla �lg�l� yeterl� becer�ye sah�p olmasını sağlamak 

ders�n amaçlarındandır. Demostrasyon, Farmasöt�k Hesaplamalar, Tartım, Aromat�k Su, 

İnhalasyon T�p� Çözelt�, İyotlu Çözelt�-I, İyotlu Çözelt�-II, Seyrelt�k H�drojen Peroks�t Çözelt�s�, 

Susuz Fosfat Oral Çözelt�s� (Joul�e Çözelt�s�), L�monatalar, Şuruplar, El�ks�rler, İnfüzyonlar, 

Dekoks�yonlar, Ödev sunumları. 

 

NEPHAR 305 Pharmaceut�cal Chem�stry I – Farmasöt�k K�mya I  

Bu derste �laçların fiz�kok�myasal ve yapısal özell�kler�, �laçların genel metabol�zma 

reaks�yonları, merkez� s�n�r s�stem� �laçlarına örnekler, genel anestez�kler, sedat�f-h�pnot�kler, 

trank�l�zanlar, nörolept�kler, ant�depresantlar, ant�ep�lept�kler, analjez�k �laçlar ve bunların 

sınıflandırılmaları, �laçların sentez, yapı-akt�v�te �l�şk�ler� ve metabol�zmaları anlatılmaktadır.  

 

NEPHAR 306 Pharmaceut�cal Chem�stry I Laboratory – Farmasöt�k K�mya I Lab. Bu 

derste öğrenc�lere, laboratuvar ortamında çeş�tl� �laç akt�f maddeler�n�n sentez�, ayırma tekn�kler� 

ve saflaştırma tekn�kler�n�n öğret�lmes� amaçlanmıştır. Laboratuvar güvenl�ğ�, �laç etken 

maddeler�n�n sentez�, süzme, ekstraks�yon, d�st�lasyon vb. laboratuvar ayırma tekn�kler� 

öğret�lmekted�r 

 

PHA 307 Pharmacology III – Farmakoloj� III  

Endokr�n, santral s�n�r s�stem� hastalıklarını etk�leyen �laçlar ve kemoterapöt�kler�n farmakoloj�k 

özell�kler�. 

 

 

NEPHAR 308 Pharmacy Regulat�ons and Deontology – Eczacılık Mevzuatı ve Deontoloj�  

İlg�l� kanun ve yönetmel�kler, �çer�k ve uygulama şek�ller� açısından örneklerle �şlenecekt�r 



 

NEPHAR 310 Pharmacognosy II – Farmakognoz� II  

B�tk�sel sekonder metabol�tlerden stero�t ve terpeno�tler�n tanımları, fiz�ksel, k�myasal özell�kler� 

ve yapıları, teşh�s ve ayırım yöntemler�, akt�v�teler� �le bu maddeler yönünden zeng�n droglar, 

uçucu yağlar; halk arasındak� b�yoloj�k kullanılışları ve farmakoloj�k özell�kler� ver�lmekte. 

 

NEPHAR 311 Pharmacognosy II Laboratory – Farmakognoz� II Lab  

Tanımlama ve deneyler �le �lg�l� teor�k b�lg�ler; �zolasyon tekn�kler�, kal�tat�f ve kant�tat�f anal�z 

metotları, uçucu yağ ve sab�t yağların sınıflandırılmalarının teor�k olarak açıklanması; 

volumetr�k ve grav�metr�k yöntemle uçucu yağ m�ktar tay�n�; sab�t yağ m�ktar tay�n�, sab�t 

yağlara a�t bazı deneyler, sab�t yağların �nd�s tay�nler�; O. Thym�’de farmakope anal�z�, O. C�tr�’ 

de total aldeh�t m�ktar tay�n� ve İ.T.K.; O. Menthae’de total alkol m�ktar tay�n� ve İ.T.K.; sab�t 

yağların �nce tabaka kromatografis� �le teşh�s�, O. Menthae’de terpen sayısı tay�n�, Valepotr�at 

taşıyan droglar ve Valepotr�atların İ.T.K. �le teşh�s�, O. Foen�cul�’den kolon kromatografis� �le 

anetol �zolasyonu. 

 

NEPHAR 312 Pharmaceut�cal Technology II – Farmasöt�k Teknoloj� II  

Reçete ed�len veya ofis�nal olan süspans�yon, emüls�yon, krem, merhem ve supoz�tuvarları 

hazırlayab�lmek ve değerlend�reb�lmek. Bu dozaj formlarının uygun şek�lde kullanılab�lmeler� 

�ç�n hastalara doğru b�lg� vereb�lmek. Kollo�dal dağılımlar, yüzey ve yüzeylerarası olaylar, 

süspans�yonlar, emüls�yonlar, supoz�tuvarlar, reoloj� ve eczacılıktak� uygulamaları, der�ye 

uygulanan preparatlar, transdermal terapöt�k s�stemler, aerosoller 

 

NEPHAR 313 Pharmaceut�cal Technology II Laboratory – Farmasöt�k Teknoloj� II Lab.  

Bu ders�n amacı öğrenc�ler�n yarı katı dozaj şek�ller� ve modern �laç taşıyıcı s�stemler�n 

kavramlarını anlamasını, hazırlama tekn�kler�n� anlamasını, �lg�l� hesaplama yöntemler�n� 

kavramasıdır. losyon, dudak boyası, süspans�yon, emüls�yon, jel, l�n�ment, merhem, ovül ve 

supoz�tuvar t�p� preparatlarla �lg�l� yeterl� b�lg�ye ve bu t�p preparatların hazırlanmalarıyla �lg�l� 

yeterl� becer�ye sah�p olmasını sağlamak ders�n amaçlarındandır.Demostrasyon, Losyon 

hazırlanması, Süspans�yon hazırlanması, Oral emüls�yon hazırlanması, Emüls�yon t�p�n�n 

bel�rlenmes�, L�n�ment hazırlanması, Jel hazırlanması, Merhem hazırlanması, Yağlı krem (kold 



krem) hazırlanması, Stearat krem�n�n hazırlanması, Ovül hazırlanması, �mhausen supoz�tuvar 

hazırlanması, Traş sonrası losyon hazırlanması, Dudak boyası hazırlanması, Tem�zley�c� krem 

hazırlanması, Ödev Sunumu. 

 

NEPHAR 314 Pharmaceut�cal Chem�stry – Farmasöt�k K�mya II  

Bu ders�n amacı; otonom s�n�r s�stem� ve kalp-damar s�stem� üzer�ne etk�l� �laçlar, Ant�ar�tm�k 

�laçlar, Ant�ang�nal ve vazod�latör �laçlar, Ant�h�pertans�f �laçlar, D�üret�k �laçlar, Su -elektrol�t ve 

as�t-baz denges� bozukluğunda kullanılan �laçlar, Ant�h�perl�p�dem�k �laçlar, Hemostat�k ve 

ant�koagülan �laçlar, Ant�trombos�t �laçlar, trombol�t�kler, ant�anem�kler, plazma yer�ne geçen 

b�leş�kler,    stero�dal ve pept�t hormonlar, prote�nler, enz�mler ve gastro�ntest�nal s�stem 

üzer�ne etk�l� �laçlar, Ant�d�yabet�k İlaçlar, Ant�h�stam�n�kler ve Ülser Tedav�s�nde Kullanılan 

İlaçlar, Ant�emet�k İlaçlar, Laksat�f ve Purgat�fler, ant�d�yaret�k İlaçların temel özell�kler�, etk� 

mekan�zmaları, yapı-etk� �l�şk�ler�, sentezler� ve b�yotransformasyonları hakkında temel b�lg�ler�n 

ver�lmes� ve öğrenc�ler�n b�lg�lend�r�lmes�d�r. 

 

NEPHAR 315 Pharmaceut�cal Chem�stry Laboratory – Farmasöt�k K�mya II Lab.  

Bu ders�n amacı doğrultusunda öğrenc�lere teor�k ve prat�k olarak ayırma ve saflaştırma 

tekn�kler� ve �laç moleküller�n�n bazı fiz�ksel özell�kler�n� bel�rleme tekn�kler� öğret�lmekted�r. 

Bunlar: Katı-katı ve sıvı-sıvı karışımların ayırımı, Dans�te (katı ve sıvı), kaynama ve er�me 

noktası tay�n�, refraks�yon �ndeks�n�n ölçülmes�, spes�fik rotasyonun tay�n� (refraktometr�), 

farmakope anal�zler�. 

 

NEPHAR 316 Tox�cology –Toks�koloj�  

Toks�koloj�n�n tanımı ve sınıflandırılması. Terapöt�k ajanların ve ksenob�yot�kler�n maru z�yet 

yolları, onların toks�k etk� mekan�zmaları ve zeh�rlenmelerde tedav� yaklaşımları �le �lg�l� temel 

b�lg�ler�n ver�lmes�. Temel toks�koloj�ye g�r�ş, Kaynaklarına toks�k etk�ler�ne göre toks�k 

etk�ler�n tanımlanması ve sınıflandırılması, Terapöt�k �laç  �zleme ve advers �laç reaks�yonları 

(�laç etk�leşmeler�), Toks�k alkol ve solventler, İlaç su��st�mal� ve halüs�nojenler, 

Sempatom�met�kler�n toks�s�tes�, Toks�k gazlar ve part�küller, Metaller�n toks�s�teler�, Toplum 

güvenl�ğ�n� tehd�t eden patojen�k toks�nler ve k�myasallar, NSAİİ’ler�n toks�s�teler�, 

F�totoks�koloj� ve natürel toks�nler, Pest�s�t toks�koloj�s�, R�sk değerlend�rme ve düzenley�c� 



toks�koloj�. 

 

NEPHAR 318 Cosmet�c – Kozmet�k  

Öğrenc�ler�n l�sans düzey�nde, kozmetoloj� b�l�m� �le tanışmaları, bu b�l�m�n temeller�n�n 

farmasöt�k teknoloj� b�l�m�n�n esaslarına dayandığını anlamaları ve kozmet�kler�n �çer�ğ�, 

hazırlanmaları, uygulamaları vb. konularda temel b�lg�ye sah�p olmaları hedeflenm�şt�r.  

 

 NEPHAR 320 Tox�cology Laboratory – Toks�koloj� Lab.  

Toks�koloj� laboratuvar uygulamaları hakkında temel b�lg� vermek, �nv�vo ve �nv�tro toks�koloj�k 

testler ve bunlarla �lg�l� uygulamalar yaptırmak. G�r�ş, Laboratuvar hayvanları ve akut toks�s�ste 

test s�stemler�, Suda toks�k maddeler�n anal�zler� (amonyak, n�trat), Sütte toks�k maddeler�n 

anal�z� (sal�s�l�k as�d, formaldeh�t, n�şasta), D�az�nonun tavuk emr�yosu üzer�ndek� teratojen�k 

etk�s�, Deneysel teratojen�te sonuçlarının değerlend�r�lmes�, S�yanürün çeş�tl� numunelerde 

tay�n�, Grup çalışmaları (Toks�s�te testler�: Akut ve kron�k toks�s�te, In v�tro toks�s�te testler�, 

Meşhur toks�koloj�k olgular, Toks�koloj�k anal�zlerde �zolasyon tekn�kler�, Zeh�rlenmeye bağlı 

ölümler�n değerlend�r�lmeler�). 

 

NEPHAR 390 Pharmacy Pract�ce II – Staj II (Yaz)  

Eczanede bulunan Farmakopeler ve kaynak k�tapları araştırma, eczanede bulunan ve eczane 

açılması �ç�n zorunlu olarak bulundurulması gereken malzemey� öğrenme ve rapor etme, 

eczanen�n laboratuarında bulunan k�myasal maddeler� ve drogları (Türkçe ve Lat�nce �s�mler�yle) 

yazma, eczanede son kullanma tar�h� geçm�ş �laçların nasıl �mha ed�ld�ğ�n� öğrenme, eczanede 

bulunan kırmızı ve yeş�l reçete �le satılması gereken �laçları tablo hal�nde (�s�m, firma ve fiyat) 

yazmayı öğrenme, mor ve turuncu reçete �le satılan �laçlar öğrenme, doğal kökenl� ürünler, 

nutrasöt�kler ve satışı yapılıyorsa b�tk�sel �laçlar hakkında b�lg�, eczacı kontrolünde s�steme 

reçete kayıt ed�lmes�n� öğrenme, eczanede bulunan-satılan, soğukta saklanması gerekl� 

�laçları/maddeler� öğrenme 
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