
 

 IUPSA International, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

öğrencilerinin tüm dünyadaki eczacılık öğrencileriyle irtibatını sağlayan, çeşitli 

projelerle, dünyanın dört bir yanında gerçekleşen kongrelerle, staj hareketlilik 

programlarıyla eczacılığın uluslararası boyutunu öğrencilere tanıtmayı ve 

eczacılık alanında öğrencilere geniş bir vizyon edindirmeyi hedefleyen bir öğrenci birliğidir.  

 Çalışmalarımız, tüm dünya eczacılık öğrencilerini bir araya getiren 2 önemli birlikle 

yürütülmektedir;   

 EPSA (European Pharmaceutical Students’ Association) 

 IPSF (International Pharmaceutical Students’ Federation) 

 

Dahil olduğumuz EPSA etkinlikleri; 

 Autumn Assembly (AA)- Güz Kongresi 

  Annual Congress (AC)- Yıllık Kongre 

 Summer University (SU) 

 Twinnet Projeleri 

 Individual Mobility Project (IMP) 

 Public Health Campaigns  

 EPSA Voyage 

IUPSA International, EPSA’nın her yıl düzenlediği 2 büyük kongre olan Güz Kongresi (AA) ve 

Yıllık Kongre (AC)’de Marmara ve Hacettepe Üniversiteleri dışında Türkiye’deki 11 Eczacılık 

Fakültesinin öğrencilerini temsilen oy kullanma hakkına sahip tek birliktir. Bu nedenle IUPSA 

International’ın yalnızca kendi fakültemizin öğrencilerine karşı değil,  aynı zamanda 

Türkiye’deki eczacılık öğrencileri adına da bir sorumluluğu bulunuyor.   

   

 

 

 

 



 

EPSA Twinnet  

EPSA üyesi ülkelerin bir araya gelerek belirledikleri bir sağlık konusu üzerine katılımcı her 

ülkede birer haftalık çalışmaların yapıldığı bir hareketlilik projesi olan Twinnet’e IUPSA 

International olarak 2 kere dahil olduk;  

• İsveç, Portekiz, Bulgaristan ve Türkiye’den eczacılık öğrencileri 2009-2011 yılları 

arasında “Kardiyovasküler Hastalıklarda Risk Faktörleri” konusu üzerine her ülkede 

birer hafta çalışarak tamamlanan Quatrino projesi.  

 

Projemizin Bulgaristan ayağından bir görüntü 

 

 

 

 

 

 

Projemizin İstanbul ayağından bir görüntü 

 

 

 

 

 

 

Projemizin İsveç ayağından bir görüntü 

 

 

 



• Hırvatistan, Litvanya, Malta ve Türkiye’den eczacılık öğrencilerinin her ülkede birer 

hafta olmak üzere katıldığı “Obezite ve Sağlıklı Beslenme” konulu çalışmanın ilk ayağı 

2010 yılında Hırvatistan’da, 2. Ayağı 2011 yılında Litvanya’da gerçekleşmiş olup 2012 

yazında Malta ile devam edecek olan Quatrino projesi.  

 

 

Projemizin Hırvatistan ayağından bir görüntü 

 

 

 

 

 

 

Projemizin Litvanya ayağından bir görüntü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35th EPSA Annual Congress – Istanbul 

23-29 Nisan 2012 tarihleri arasında EPSA’nın en büyük etkinliği olan Yıllık Kongre (AC)’nin 

35.si IUPSA International ev sahipliğinde Türkiye’de ilk kez İstanbul’da gerçekleşecek! 

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelecek olan 350 eczacılık öğrencisini ağırlayacağımız bu 

büyük kongrenin hazırlık çalışmalarını sürdürüyoruz ve ülkemiz eczacılık öğrencileri adına bir 

ilki gerçekleştirecek olmanın gururunu yaşıyoruz.  

Kongremizin web sitesi: www.epsa-congress2012.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sizler de EPSA kongrelerine katılmak, projelerde, etkinliklerde yer almak ister ve 

çalışmalarımıza dahil olmak isterseniz IUPSAint Liaison Secretary (LS) Ayşenur Çakır 

(ls.iupsaint@gmail.com) ile iletişime geçebilirsiniz!  

 

 

 

http://www.epsa-congress2012.com/


EPSA Individual Mobility Project (IMP) ve IUPSAint 

Yeni mezun eczacılara/eczacı adaylarına iş deneyimi kazandırmak adına EPSA 

üyesi Avrupa ülkelerinde 3-12 ay arası maaşlı staj olanağı sunan EPSA 

Individual Mobility Project (IMP) ile Avrupa’da bir ilaç firmasında veya 

üniversitede araştırma alanında staj yapabilirsiniz! IMP hakkında merak 

ettiklerinizi IUPSAint IMP Coordinator Deniz Öner’e (imp.turkey@gmail.com) 

sorabilirsiniz. 

EPSA web sitesi: www.epsa-online.org 

IPSF’te IUPSA International 

IUPSA International olarak fakültemizin öğrencilerini dünyanın her yerinden 

350,000 eczacılık öğrencisini buluşturan Uluslar Arası Eczacılık Öğrencileri 

Federasyonu IPSF’te temsil ediyor ve projelerinde, etkinliklerinde yer alıyoruz.  

IPSF Student Exchange Program (SEP) ve IUPSAint 

IPSF’in en büyük projelerinden olan Student Exchange Program (SEP) ile IUPSA 

International bünyesinde kurduğumuz SEP Team olarak her yıl dünyanın dört 

bir yanından yaklaşık 15 yabancı öğrenciye İstanbul’daki eczanelerde, 

hastanelerde veya ilaç endüstrisinde staj imkanı tanıyoruz. Bu sayede 

ağırladığımız öğrenci sayısının 1.5 katı sayıdaki öğrencimiz yaz tatilinde yurt 

dışına staj için istedikleri ülkeye gitme fırsatı elde ediyorlar. 2011 yazında 12 öğrenci 

ağırladığımız için 2012 yazında fakültemizden 18 öğrenciye yurt dışında istedikleri bir ülkede 

staj yapma imkanı tanınıyor. 

 Siz de yurtdışında staj yapmak, SEP Team’de yer almak veya SEP hakkında daha detaylı bilgi 

almak istiyorsanız IUPSAint Student Exchange Officer’ı Süleyman Akgüneş 

(seo.iupsa@gmail.com) ile iletişime geçebilirsiniz! 

 

2011 yazında 

İstanbul’da staj 

imkanı 

sunduğumuz 

misafirlerimizle 

Boğaz Turu’ndan 

bir görüntü 

 

 

http://www.epsa-online.org/


IPSF Kongreleri’nde IUPSAint 

Yılda bir kez Ağustos ayında düzenlenen ve  dünyanın her yerinden eczacılık öğrencilerini bir 

araya getiren IPSF Kongrelerinde fakültemizin öğrencileri kendi aralarından katılımcılar ile 

IUPSAint olarak temsil ediliyor.  

Siz de IPSF kongrelerine katılmak, projelerinde görev almak, IPSF’in uluslar arası dünyasının 

bir parçası olmak ister misiniz? IUPSAint IPSF Contact Person (CP) Sevdenur Karataş 

(cp.iupsa@gmail.com) ile iletişime geçebilirsiniz! 

 

2011 Ağustos ayında Tayland’da 

gerçekleşen IPSF Kongre çalışmalarından 

bir görüntü 

 

 

 

 

 

IPSF web sitesi: www.ipsf.org 

 
Tüm bunların yanında her eğitim öğretim yılının başlangıcında fakültemize yeni gelen 
arkadaşlarımıza IUPSA International ‘ı tanıtmak için bir stand kuruyoruz ve belirli aralıklarla 
düzenlediğimiz toplantılarda kulüp gelişmelerini tartışıyoruz.  
 

 

 

 

      

 Yılsonu toplantılarımızdan bir görüntü 

 

 

 

 

http://www.ipsf.org/


 

 

Düzenlediğimiz Halk sağlığı projelerinden 

biri - oBIGsity 

 

 

 

 

IUPSA International gelişmelerini Facebook’ta “IUPSA-int” adlı grubumuzdan da takip 

edebilirsiniz. 

IUPSAint eczacılığın dünyadaki gelişmelerine meraklı, araştırmacı ve hevesli yeni üyelerini 

bekliyor! Siz de eczacılık öğrenim hayatınızda yepyeni bir pencere açmaya ne dersiniz? Mail 

grubumuza üye olmak ve tüm IUPSAint gelişmelerini takip etmek, diğer üyelerle fikir 

paylaşımında bulunmak istiyorsanız; ls.iupsaint@gmail.com adresine gruba üye olmak 

istediğinizi belirten bir mail atabilir ve ömür boyu unutamayacağınız projeler, etkinlikler, 

dünyanın dört bir yanından edinilen arkadaşlıklar ve anılar için bir adım atabilirsiniz!  

mailto:ls.iupsaint@gmail.com
mailto:ls.iupsaint@gmail.com
mailto:ls.iupsaint@gmail.com
mailto:ls.iupsaint@gmail.com
mailto:ls.iupsaint@gmail.com
mailto:ls.iupsaint@gmail.com

