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Küçüklüğümden beri kendimi profesyonel iş hayatı olarak sağlık grubunda hayal ettim. Lise son sınıf 

tercih döneminde birinci basamak sağlık grupları arasında yer alan değerli mesleğim olan eczacılığı tercih 

ettim. %100 İngilizce eğitimi vermenin yanı sıra, hasta odaklı klinik eczacılık üzerine öğrenciler 

yetiştiren ve bizleri diğer eczacılık öğrencilerinden bir nebze farklı kılan Altınbaş Üniversitesi’nde 

öğrenim görmekteyim. Yarım dönem hazırlık öğrenimi aldıktan sonra fakülteye geçmeye hak kazandım. 

Fakültemin 2. Sınıf yazından beri staj yapmaktayım. Şimdiye kadar serbest eczane eczacılığı, hastane 

eczacılığı, klinik eczacılık ve endüstri eczacılığı gibi eczacılığın birçok dalında stajlarımı tamamladım. 

Hastane stajımı Bahçelievler Medicana Hastanesinde, klinik stajımı Bahçelievler Medical Park 

Hastanesinde, endüstri stajımı ise Ali Raif İlaç Sanayi Şirketinde gerçekleştirdim. Şuan eczacılık 5. 

Sınıfım. Mezuniyet tezimi, farmasötik botanik alanında iki farklı tür olan bitkilerimin antibakteriyel 

aktivite çalışması üzerine deneyli bir tez gerçekleştirdim. 2018 yazında Amerika’da work and travel 

programına katılıp 3 ay orada bir marketin eczane bölümünde çalıştım. 2019 Ekim-2020 Mart tarihlerinde 

özel bir danışmanlık merkezinde ortaokul öğrencilerine matematik ve fen öğretmenliği yaptım. Mezun 

olduktan sonra 1 yıl yardımcı eczacılığımı tamamlayıp kendi eczanemi açmayı düşünüyorum. Mesleğimi 

icra ederken, günümüzde en kolay erişilebilirlik iletişim merkezlerinden biri olan instagram ve youtube 

gibi platformlarda eczacılık ve dermokozmetik alanında birtakım yazı ve videolar paylaşıp hastalarımı ve 

ilgilenen insanları yakından takip edip onları bilgilendirmeyi düşünüyorum. Eczacı olduğum süre 

boyunca hedefim, hasta eczacı ilişkisini daha önemli boyutlara taşıyıp eczacıyı sadece ilaç alıp satan 

birileri olarak görmeyen bakış açısını, en tehlikeli dönemlerde (Covid-19 pandemisi) bile gece gündüz 

demeden halkına hizmet eden birinci basamak sağlık kuruluşu olduğunu insanlara aşılamaktır. Bunu 

başarmak ise öncelikle eczacının hastaya olan yaklaşımıyla mümkündür. Bu doğru yaklaşım, bir eczacı 

olarak tüm bilgilerimizi hastalarımızla samimiyet çerçevesinde paylaşarak, iletişim yöntemlerini düzgün 

ve etkili kullanarak ve bu sayede güven ortamı oluşturarak gerçekleştirilir. Kısacası, şuan çoğu kesim 

tarafından gerçek değeri bilinmeyen eczacılığın ve eczacılarımızın değerini göstermek ve hasta odaklı bir 

eczacılık hizmeti vermek istiyorum. 

 


