


Başkent Ankara’da kurulan “ilk Vakıf Eczacılık Fakültemiz” değişimi kendileri planlayan ve uygulayan geleceğin 
eczacılarını yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültemize adım attığınız ilk günden itibaren güçlü, deneyimli ve dinamik akademik 
kadromuzun farkını yakından hissedeceğinizi sizlere bildirmek istiyorum. Türkiye’de eczacılıkla ilgili “ilkleri” başarmış olan 
bu akademik kadro ile Türkiye’deki eczacılık eğitiminde değişimi gerçekleştireceğimizi içinde yaşayarak göreceksiniz. 
5 yıllık eğitiminiz sonrasında eczacılık mesleğini hem ulusal, hem de uluslararası platformlarda en iyi şekilde uygulayabilecek 
bilgi ve beceri düzeyine sahip, yaşam boyu öğrenme felsefesini benimsemiş eczacılar olarak sağlık meslek mensupları 
arasında en önde yerinizi alacaksınız. Aldığınız güncel eczacılık eğitiminiz ile “Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi  mezunu” olmanın haklı gururunu yaşayacaksınız.

Sağlık temalı, genç ve dinamik üniversitemizde, Türkiye’de ve dünyada eczacılık eğitiminde klasik eğitim modellerini 
değiştirmek için hazırlandık. Siz de bu değişimin bir parçası olmak ve 21. yüzyılın ilaç ve eczacılık hizmetlerinin 
gelişiminin içinde bulunmak istemez misiniz?  Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin güçlü alt yapıya sahip 
laboratuvarlarında “öğrenci asistanlığı yapan”, Lokman Hekim Üniversite’nin hastanelerinde “klinik eczacılık ve hastane 
eczacılığı uygulamalarına katılan”, Ankara’daki güçlü endüstri işbirlikleri ile “uygulamalı eğitimlerini endüstride yapan”, 
Lokman Hekim Üniversitesi bünyesinde kurulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezinde “fitofarmasi uygulamalarını 
yapan”, yan dal ve yurt dışı olanakları ile daha donanımlı ve yetkin eczacılar yetiştiren ve kaliteden ödün vermeyen bir 
Eczacılık Fakültesi’nde “değişimin bir parçası olmaya” tüm eczacılık fakültesi adaylarımızı davet ediyoruz.

Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültemiz’de sizleri görebilmekten büyük mutluluk duyacağız.

Prof. Dr. Belma GÜMÜŞEL
Dekan

DEKANIN
MESAJI



Lokman Hekim Üniversitesi’nin Söğütözü 
Yerleşkesi’nde yer alan Eczacılık Fakültemiz, 
sağlığın başkenti Ankara’da sağlık temalı bir 
vakıf üniversitesinin bünyesinde kurulmuş 
“İlk Eczacılık Fakültesi” unvanına sahiptir.

Eczacılık Fakültemiz, mesleki sorumluluğu ve bilinci yüksek, 
güçlü ve deneyimli akademik kadrosu ile Eczacılık Lisans 
Çekirdek Eğitim Programı’na tam uyumlu, çağdaş, yenilikçi 
ve mükemmeliyetçi anlayışla planlanan bir eğitim modelini 
öğrencilerine sunmaktadır.

Fakülte olarak hedefimiz, 
• Evrensel bilimin temel değerlerini ve etik kurallarını esas 

alan,
• Eczacılığın farklı alanlarında etkin rol alabilecek ve 

eczacılığın geleceğine yön verebilecek niteliklere, bilgi ve 
beceri düzeyine sahip,

• Mesleğini uluslararası düzeyde de en iyi şekilde 
uygulayabilecek,

• Farmasötik bakım ilkelerini ve yaşam boyu öğrenme 
felsefesini benimsemiş donanımlı eczacılar yetiştirmektir.

Hedeflerimiz doğrultusunda, öğrencilerimiz için tam donanımlı, 
iş sağlığı ve güvenliği ilkelerine uygun eğitim ve araştırma 
laboratuvarlarında yürütülecek uygulamalı derslerin yanı sıra, 

• Mesleki Beceri ve Simülasyon Laboratuvarında uygulamalı 
farmasötik bakım eğitimi, 

• Üniversite bünyesindeki hastanelerinde uygulamalı klinik 
eczacılık eğitimi, 

• Eğitim dönemlerinde endüstride staj yapma ve çalışma 
imkanları sunulmaktadır.

Lokman Hekim Üniversitesi, sadece sağlık eğitimine 
odaklanmış tematik bir ihtisas üniversitesi olarak kendini 
konumlandırmaktadır. Lokman Hekim Üniversitesi’nin bu 
özelliği sayesinde, Eczacılık Fakültesi öğrencileri için günümüz 
dünyasında ivme kazanan “disiplinlerarası” kavramına uygun 
bütüncül bakış açısına sahip bir eğitim modeli sunulmaktadır. 

Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, hasta 
odaklı ve uygulamalı farmasötik bakım temelli bir eğitim 
modelini benimsemiştir. Üniversite Hastanelerinin varlığı ve 
Lokman Hekim Sağlık Grubu Hastanelerinin güçlü desteği 
sayesinde, öğrencilerimiz için, uygulamalı eğitimlerini 
gerçekleştirebilecekleri imkanlar sağlanmaktadır. 

SAĞLIK TEMATİK BİR ÜNİVERSİTEDE
ECZACILIK EĞİTİMİ ALMAK

“

FAKÜLTENiN
TANITIMI



Eczacılık Fakültesi öğrencileri, Lokman Hekim Üniversite 
Hastaneleri bünyesinde yer alan ve uzman kadroların görev aldığı 
“Klinik Eczacılık” birimi başta olmak üzere farklı birçok alanda 
staj ve akademik çalışma yapma imkanlarına sahiptir.

“
Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin temel eczacılık eğitimleri, 
disiplinlerarası (tıp, diş, sağlık yönetimi, spor, vb.) zengin 
seçmeli ders içerikleri ile de desteklenerek, dünyanın her yerinde 
mesleğini icra edebilecek nitelikteki sağlık profesyonellerinin 
yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 

Eczacıların, serbest eczaneler dışında hastane eczanelerinde, ilaç endüstrisinde, tıbbi cihaz ve kozmetik sanayinde, ecza depolarında, akademik
eczacı olarak üniversitelerde, Ar-Ge merkezlerinde, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) gibi kamu
kurumlarında, analiz laboratuvarlarında, ilaç ve zehir merkezlerinde, uzman eczacı olarak klinik eczacılık ve fitofarmasi alanlarında hastanelerde
çalışma olanakları mevcuttur.

ECZACILARIN ÇALIŞMA ALANLARI
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ÖĞRENCi GÖZÜYLE
LHÜ ECZACILIK FAKÜLTESi

LOKMAN HEKiMLi
OLMANIN AYRICALIKLARI
Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
öğrencileri,

• Eğitim mükemmeliyetini benimsemiş güçlü ve deneyimli
bir akademik kadrodan eczacılık eğitimi alırlar.
• Hem akademik hem de sosyal düzeyde öğrenci odaklı bir
eğitim modeli ile eğitim-öğretim görürler.
• Modern teknolojik alt yapıya sahip derslik ve
laboratuvarlarda öğrenim görme imkanına sahiptirler.
• Öğrenim kazanımlarını öncüleyen ve destekleyen
sürdürülebilir dijital eğitim araçlarından etkili bir
biçimde yararlanırlar.
• Hazırlık sınıfı olmaksızın, 5 yıllık ders müfredatının içerisinde
yer alan yoğun İngilizce dersleri ile asgari Avrupa Dil
Portfolyosu B1 düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olurlar.
• Temel İngilizce eğitimlerinin yanı sıra iyi bir Mesleki
İngilizce eğitimi alırlar.

• Hastane ve klinik eczacılık stajlarını Lokman Hekim
Üniversitesi Hastanelerinde uzman bir kadro eşliğinde
yapabilirler.
• Farklı fakülte bölümlerinde yan dal eğitimi alabilirler.
• Farklı Avrupa Üniversiteleri ile yapılan protokoller
sayesinde Erasmus + öğrenci hareketliliği imkanlarından
yararlanabilirler.
• Lisans eğitimlerinin 4. yılından itibaren Sağlık Bilimleri
Enstitüsü’nün ilgili “Bütünleşik Yüksek Lisans
ve Doktora” programlarından ders alarak akademik
kariyerlerine başlayabilirler.
• Lisans eğitimleri süresince “Öğrenci Asistanı” olarak
öğretim elemanlarının araştırma projelerinde yer alabilirler.
• Öğrenci topluluklarının çalışmalarına katılabilir ve eczacılık
temalı bilimsel, sosyal ve kültürel birçok farklı etkinlikte
görev alabilirler.

Ankara’da okuyan bir üniversite öğrencisinin 
ihtiyaç duyacağı her türlü sosyal imkanın 
merkezinde yer alan üniversitemiz, ayrıca, geniş 
çalışma odaları ve kaynak kitap imkanı sağlayan 
kütüphanesi ile son teknoloji ile inşa edilmiş 
modern ekipmanlara sahip laboratuvarlarıyla 
bizlere rahatlıkla araştırma yapma şansı veriyor. Fakültemiz, üniversite hastanelerimizde ve Lokman 

Hekim Sağlık Grubu hastanelerinde klinik eczacılık 
ve hastane stajları, güçlü endüstri işbirlikleri ile 
ilaç, tıbbi cihaz ve kozmetik sanayinde staj imkanı 
ve serbest eczacılık stajları ile mezun olmadan 
önce bütün çalışma alanlarını görmemizi ve 
deneyimlememizi sağlamaktadır. 

Eczacılık Fakültesi öğrencileri olarak 
Pharmacopolium adında bir öğrenci topluluğumuz 
bulunmaktadır. Topluluğumuz sayesinde hem 
diğer eczacılık fakültesi öğrencileri ile etkileşim 
içinde oluyor hem de mesleki açıdan bir çok 
deneyim yaşayabiliyoruz. Ayrıca, topluluk 
faaliyetleri kapsamında akademik yıl içerisinde 
bilimsel, kültürel ve sosyal temalı birçok etkinlik 
düzenleyebiliyoruz. 

Fakültemiz müfredatında yer alan tüm teorik ve 
uygulamalı laboratuvar derslerimize ait ders notları 
ve öğrenim kazanımları, derslerden önce bizlerin 
erişimine sunulmaktadır. Böylece, öğrenci olarak 
ihtiyaç duyduğumuz ders öncesi hazırlıklarımızı 
en iyi şekilde yapabilmekteyiz. Bunun yanı sıra, 
derslerimizle ile ilgili her türlü soru ve sorun için 
hocalarımıza kolay bir şekilde erişebilmekte ve 
cevap bulabilmekteyiz. 

LHÜ Eczacılık Fakültesi’nde öğrencilere sağlanan 
önemli imkanlardan birisi öğrenci asistanlığıdır. 
2. Sınıftan itibaren başlayan öğrenci asistanlığı 
süreçlerinde, mesleğimizin çalışma alanları 
ve Ar-Ge kültürünü öğrenerek akademik 
çalışmalarda yer alma fırsatı buluyoruz. Böylece, 
mezun olduğumuzda hangi alanda çalışacağımız 
konusunda fikir sahibi oluyor ve kariyer 
planlarımızı erkenden oluşturabiliyoruz. 

Pelin Pakize BENİCE (2. Sınıf)

Sena ÇETİN (3. Sınıf)

Sevgi Çağla YELEKİN (2. Sınıf)

Enes DEVECİ (2. Sınıf)

Çelen ÖNDER (3. Sınıf)



Prof. Dr. Belma GÜMÜŞEL (Farmasötik Toksikoloji Ana Bilim Dalı)
Prof. Dr. M. Seçkin ÖZDEN (Farmasötik Kimya Ana Bilim Dalı)
Prof. Dr. Feyyaz ONUR (Analitik Kimya Ana Bilim Dalı)
Prof. Dr. Yılmaz ÇAPAN (Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı)
Prof. Dr. Bülent GÜMÜŞEL (Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Rektör)
Prof. Dr. Sulhiye YILDIZ (Farmasötik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı) 
Dr. Öğr. Üyesi Murat ZOR (Farmakognozi Ana Bilim Dalı)
Dr. Öğr. Üyesi Fırat YERLİKAYA (Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı)
Dr. Öğr. Üyesi Deniz YİĞİT (Eczacılık Temel Bilimleri Ana Bilim Dalı)
Dr. Öğr. Üyesi Açelya ERİKÇİ (Biyokimya Ana Bilim Dalı)
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin GEZGİN (Biyokimya Ana Bilim Dalı)
Araş. Gör. Uzm. Ecz. Ahsen Sevde ÇINAR (Farmakognozi Ana Bilim Dalı)
Araş. Gör. Ecz. Elif Damla GÖK (Analitik Kimya Ana Bilim Dalı)
Araş. Gör. Hasan Tahsin ŞEN (Farmasötik Kimya Ana Bilim Dalı)
Araş. Gör. Maide ÖZTÜRK (Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı)

Prof. Dr. Sevser SAHPAZ 
Prof. Dr. Aydın ERENMEMİŞOĞLU
Dr. Ecz. Özlem ATİK
Uzm. Ecz. İlksen Ceritoğlu KURT
Uzm. Ecz. Ahmet Nezihi PEKCAN
Uzm. Ecz. Somer HELVACI 
Dr. Abdulkadir KESKİNASLAN
Dr. İrfan Tuncay ALKAN
Dr. Orhan Mutlu TOPAL
Ecz. Ömer Faruk ERDOĞAN
Ecz. Murat AKER
Ecz. Yılmaz KIRICI
Ecz. Ekmel ÖZKAN
Ecz. Serhat Salim AKTAŞ
Av. Ece GÜMÜŞEL 

Ziyaretçi Öğretim Elemanı Kadrosu

GÜÇLÜ VE DENEYİMLİ
AKADEMİK KADRO

“ “ Eczacılık Fakültesi akademik kadrosu, eczacılık 
mesleğinin gelişimine akademik ve entelektüel 
düzeylerde katkılar sağlamış, ulusal ve 
uluslararası alanlarda birçok başarıya imza 
atmış ve daha öncesinde ülkemizin köklü 
üniversitelerinin Eczacılık Fakültelerinde görev 
yapmış alanında uzman, deneyimli ve dinamik 
öğretim elemanlarından oluşmaktadır. 

Ayrıca, fakültemiz, eczacılık mesleğini farklı 
alanlarda icra eden ve bu deneyimlerini 
öğrencilerimizle ile paylaşan güçlü bir 
“Ziyaretçi Öğretim Elemanı” kadrosuna da 
sahiptir. 



ÖĞRENCİ ODAKLI EĞİTİM MODELİ
LHÜ Eczacılık Fakültesi teorik ve uygulamalı derslerden oluşan 5 yıllık bir eğitim müfredatına sahiptir.

Fakültemiz, serbest eczacılık dışında başta ilaç endüstrisi olmak üzere farklı birçok çalışma alanında görev alabilecek niteliklere sahip donanımlı
eczacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda, öğrenci odaklı ve öğrenim çıktılarını esas alan yenilikçi bir eğitim modeli uygulamaktadır.

Öğrencilerimizin öğrenim kazanımlarının artırılmasına yönelik olarak güncel ve sürdürülebilir dijital imkanlardan etkin bir biçimde 
yararlanılmaktadır. Eğitim müfredatının, ders programlarının ve derslere ait öğrenim kazanımlarının planlandığı ve mesleki yetkinliklerle 
ilişkilendirildiği bilgisayar destekli eğitim yönetimi sistemleri sayesinde, öğrencilerimizin eğitim-öğretim sürelerinden en verimli biçimde 
faydalanması sağlanmaktadır.

Ayrıca, her ders öncesi derse ait öğrenim kazanımları ile öğretim üyesi ders notları öğrenciler ile paylaşılmakta ve ders dışı öğrenme
faaliyetleri etkin bir biçimde desteklenmektedir.

Zorunlu derslerin yanı sıra, eczacılık çalışma alanlarına yönelik zengin seçmeli ders içerikleri ile öğrencilerimizin mesleki anlamda yenilikçilik ve
girişimcilik özellikleri de desteklenmeye çalışılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimize, Üniversitemiz bünyesinde yer alan Kariyer Birimi rehberliğinde
kariyer planlama süreçlerinde ihtiyaç duyacakları profesyonel hizmetler de sunulmaktadır.

Lokman Hekim Üniversitesi, farklı disiplinlere ait birçok basılı ve elektronik kaynağın yer aldığı modern bir kütüphane alt yapısına sahiptir.
Öğrenci öncelikleri göz önünde bulundurularak tasarlanmış olan kütüphanemizde, geniş okuma salonları ve özel çalışma odaları yer almaktadır.
Ayrıca, öğrencilerimiz daha hızlı ve etkin bir biçimde bilgiye ulaşmalarını sağlayacak elektronik bilgi erişimin olanakları da kullanılmaktadır.

Fakültemiz öğrencileri Üniversite Hastaneleri ile Lokman Hekim Sağlık Grubu Hastanelerinde ücretsiz muayene olma hakkına sahiptirler. Ayrıca,
teşhis ve tedavi süreçleri için gerekli olan hizmetlerden de indirimli olarak (%70 indirim) faydalanmaktadırlar. Üniversite yerleşkesine yakın
konumlarda yer alan kurum ve kuruluşlar ile yapılan protokoller kapsamında, öğrencilerimiz için sportif ve kültürel faaliyetlerde bulunabilecekleri
imkanlar sunulmaktadır.

Üniversitemizde, öğrencilerimizin girişimleri ile oluşturulmuş birçok Öğrenci Topluluğu mevcuttur. Bunlardan, Eczacılık Fakültesi öğrencileri
tarafından kurulan “LHÜ PHARMACOPOLIUM TOPLULUĞU” akademik yıl içeresinde, üniversite içi ve dışında, eczacılık temalı bilimsel,
sosyal ve kültürel birçok farklı etkinlikler düzenlemektedir. Bu tür faaliyetlerle öğrencilerimizin hem sosyal özellikleri hem de mesleki becerileri
geliştirilmeye ve desteklenmeye çalışılmaktadır.

1. SINIF

2. SINIF

3. SINIF
Mesleki Dersler, Staj,

4. SINIF
Mesleki Dersler, Staj,

5. SINIF
Mesleki Yönelme, 
Mezuniyet Projesi, Staj

Temel Dersler, Mesleki Dersler,
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STAJ - III, HASTANE STAJI



MODERN DERSLiK ve
LABORATUVARLARDA
EĞiTiM GÖRME OLANAĞI

YABANCI DiL EĞiTiMi

Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, çağın gerektirdiği teknolojik alt yapı olanakları ile donatılmış birçok derslik ve laboratuvara
sahiptir.

Derslik ve amfilerimizde yer alan akıllı tahta sistemleri sayesinde, ders içerikleri görsel öğeler ile desteklenerek, öğrencilerimizin öğrenim 
kazanımları artırılmaya çalışılmaktadır.

Fakültemiz ders müfredatında yer alan uygulamalı dersler ise son teknoloji cihaz ve ekipmanların yer aldığı laboratuvarlarımızda 
gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimiz, tüm laboratuvar cihaz ve ekipmanlarını bireysel olarak kullanabilmekte ve böylece mezuniyet sonrasında 
eczacılık mesleğini icra edecekleri çalışma alanlarına yönelik pratik laboratuvar alışkanlıkları edinebilmektedirler.

Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin eğitim dili Türkçedir. Diğer taraftan, yabancı dil konusu hem üniversitemiz hem de fakültemiz
tarafından önemsenen ve öncülenen bir konudur. Bu doğrultuda, fakültemiz öğrencilerine herhangi bir hazırlık sınıfı sürecine gerek kalmaksızın,
normal ders müfredatı kapsamında yoğun bir İngilizce eğitimi verilmektedir. Tüm öğrencilerimiz Avrupa Dil Portfolyosu B1 düzeyinde İngilizce
bilgisi ile mezun olmaktadırlar. Bunun yanı sıra, öğrencilerimiz, mesleki İngilizce dersleri ile de mezuniyet sonrası aşamalar için donanımlı bir
biçimde hazırlanmaktadırlar.

Temel İngilizce eğitimine ilave olarak, her akademik yıl boyunca düzenli olarak oluşturulan İngilizce Konuşma Sınıfları (Speaking Club)
sayesinde de, öğrencilerimizin pratik yabancı dil kullanımları sürekli ve sürdürülebilir bir biçimde desteklenmektedir.

Ayrıca, Fakültemiz öğrencileri için Almanca, Fransızca, vb. seçmeli yabancı dersler olanakları sunularak ikinci yabancı dil becerilerinin artırılması
hedeflenmektedir.



STAJ iMKANLARI
ERASMUS ÖĞRENCi 
HAREKETLiLiĞi
iMKANLARI

YAN DAL EĞiTiM 
iMKANLARI BÜTÜNLEŞiK 

YÜKSEK LiSANS ve 
DOKTORA PROGRAMI 
iMKANLARI

Eczacılık Fakültesi öğrencileri hastane stajı, kurum stajı, endüstri 
stajı ve klinik eczacılık stajı gibi farklı dönemlerde tamamlamaları 
gereken stajlarını Lokman Hekim Üniversitesi’nin staj protokolü 
imzaladığı kurumu ve kuruluşlarda yapabilme imkanına sahiptir.

Öğrencilerimiz stajlarını, Lokman Hekim Üniversitesi Hastanelerinde 
yer alan Hastane Eczanesi ve Klinik Eczacılık Birimlerinde görevli 
uzman kadrolar eşliğinde de yapabilmektedirler.

Üniversitemizin dahil olduğu Erasmus+ Ana Eylem Protokolleri 
sayesinde, Avrupa ülkelerinde staj yapmak isteyen öğrencilerimizin 
talepleri karşılanabilmektedir.

Lokman Hekim Üniversitesi sahip olduğu ECHE (Erasmus Charter 
for Higher Education) belgesi ile Erasmus+ programı kapsamında 
desteklenen Ana Eylem Faaliyetlerinin (AE, Key Action ve KA) 
yürütülmesi konusunda yetkilendirilmiştir. Erasmus+ programı 
dahilinde, Eczacılık Fakültesi’nin Université Grenoble Alpes - 
Faculty of Pharmacy (Fransa), University of Porto - Faculty of 
Pharmacy (Portekiz) ve University of Tetova - Faculty of Pharmacy 
(Makedonya) eczacılık fakülteleri ile Erasmus + Programı Ana 
Eylem Protokolleri mevcuttur. İlerleyen akademik yıllarda, Avrupa 
ülkelerindeki farklı eczacılık fakültelerinin de dahil edileceği bu 
protokoller çerçevesinde, öğrencilerimiz, eczacılık eğitimlerinin bir 
kısmını veya uygun olan staj dönemlerini yurtdışında tamamlama 
imkanına sahiptir.

Erasmus+ öğrenci hareketliliklerinden yararlanmak isteyen 
öğrencilerimize, Üniversitemiz bünyesinde yer alan Dış İlişkiler Ofisi 
tarafından başvuru süreçlerinde ihtiyaç duydukları her türlü destek 
sağlanmaktadır.

Eczacılık Fakültesi öğrencileri, temel eczacılık eğitimlerinin yanı 
sıra, Sağlık Bilimleri Fakültesi bölümlerinden Beslenme ve Diyetetik 
Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ve Hemşirelik 
Bölümü ile Spor Bilimleri Fakültesi Bölümlerinde yan dal eğitimi 
görebilmektedirler. Bu bölümlerde, yan dal öğrenimlerini başarılı 
bir şekilde tamamlayan öğrencilerimiz, mezuniyetleri sırasında 
diplomalarına ek olarak yan dal sertifikalarını almaya hak 
kazanmaktadırlar.

Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri lisans 
eğitimlerinin 4. yılından itibaren Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün 
ilgili “Bütünleşik Yüksek Lisans ve Doktora” programlarına ait 
dersleri resmi olarak alabilmektedirler. Mezuniyet sonrasında, 
akademik kariyerlerine devam etmek isteyen ve bütünleşik doktora 
programlarına kayıt yaptıran öğrencilerimiz başarılı oldukları 
derslerden muaf olmakta ve kariyer planlamaları açısından oldukça 
değerli bir süre kazanmaktadırlar.



ÖĞRENCi ASiSTANLIĞI
Eczacılık Fakültesi öğrencileri için eğitim - öğretim süreçleri boyunca fakülte öğretim elemanları ile birlikte bilimsel çalışmalarda yer alma imkanı
sunulmaktadır. Öğrenci asistanlığı sayesinde, öğrencilerimizin bilimsel araştırma yapma alışkanlığı kazanması ve bu araştırmalardan elde ettikleri 
sonuçları yayımlama becerilerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

2019-2020 Akademik Yılı’nda Farmasötik Toksikoloji,Farmakognozi ve Biyokimya Ana Bilim Dallarında toplam 4 öğrencimiz öğrenci asistanı 
olarak görev yapmıştır.

ECZACILIK FAKÜLTESİ DEKANLIK İLETİŞİM
E-Mail: eczacilikdekanlik@lokmanhekim.edu.tr

Dekan
Telefon: 444 8 548 - 6429  E-Mail: belma.gumusel@lokmanhekim.edu.tr
Ofis No: 416

Dekan Yardımcısı
Telefon: 444 8 548 - 6430  E-Mail: deniz.yigit@lokmanhekim.edu.tr
Ofis No: 421




