




İYİ BİR GELECEK, 
İYİ BİR EĞİTİM,  
İYİ BİR YAŞAM;
#TercihMeselesi



NEDEN
LOKMAN HEKiM 
ÜNİVERSiTESi?

Modern ve son teknoloji 
laboratuvarlarda uygulamalı
eğitim imkânı.

Bir gelecek düşün; sağlık alanında yetkin 
hale gelmeni destekleyecek her imkanın 
sana sunulduğu, ilk defa senin kullanacağın, 
son teknolojiyle inşaa edilmiş, modern 
ekipmanlarla donatılmış, multidisipliner 
laboratuvarlarda işin ehli kişilerle araştırma 
yapabileceksin.

Sağlık eğitiminde
yenilikçi bir anlayış.

Bir gelecek düşün; sağlık alanında  ne kadar 
yenilik varsa yüzü o kadar batıya dönük ve 
binlerce yıldır geçerliliğini kaybetmemiş, 
faydası tartışılmaz geleneksel ne kadar 
gerçek varsa yüzü o kadar doğuya bakan 
bir anlayışla yetişecek, geleneksel ve 
modern tıp bilgisiyle aynı anda yetişip 
belki adınla anılacak yeni tedavi yöntemleri 
geliştirebileceksin.

Öğretim üyeleri ile birlikte 
araştırma yapma ve projelerde
yer alma fırsatı.

Bir gelecek düşün; Lisans ve lisansüstü 
eğitim alabildiğin üniversitende, projeler 
yürüten araştırmalar yapan birçok eğitmen 
var ve senin de projelerinde yer almanı 
sağlıyor, sana araştırma ve ileri düzey 
laboratuvar ekipmanlarını kullanma becerisi 
kazandırıyor olacak.

Bir gelecek düşün; Üniversiten dünyadaki 
en iyi öğretim üyeleriyle seni okulda ya da 
uzaktan eğitim programlarında bir araya 
getiriyor. Bu sayede yabancı dilin gelişiyor, 
lisansüstü eğitim için ve dahası iş hayatı için 
sana referans olabilecek değerler tanımış 
oluyorsun.

Yabancı öğretim üyelerinden ders 
alarak global bir vizyon kazanma 
şansı.
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Bir gelecek düşün; arkasında çok büyük 
bir sağlık kuruluşunun desteği ve adı olan 
bir üniversitede sağlık bölümündesin. 
Her şey gerçek, her şey profesyonel ve 
insan sağlığını anlamak, insan sağlığına 
katkı sağlamak için kadavra ve gerçekçi 
maketler üstünde çalışıyorsun.

Tıp ve Sağlık Bilimleri 
öğrencilerine Kadavra üzerinde 
çalışma imkanı.

TUS ve USMLE sınavlarına 
üniversitede hazırlanan 
öğrencilerimize yönelik programlar.

Bir gelecek düşün; okuduğun üniversitenin 
kadrosunda TUS sınavlarına hazırlık 
konusunda deneyimli hocalar bulunuyor. 
İhtiyacın olacak her destek yanında duruyor. 
Tüm dünyada geçerliliği olan USMLE 
sınavlarına hazırlanman konusunda teşvik ve 
desteğe de sahipsin.

Bir gelecek düşün; üniversiten ilgili 
kurumlarla tüm anlaşmaları yapmış ve 
Erasmus başta olmak üzere senin yurt 
dışında eğitim almanda hiçbir engel 
kalmamış. Acele et, belki de staj anlaşman 
çoktan yapılmış olacak.

Uluslararası öğrenci değişimi ile 
farklı ülkelerde eğitim ve staj 
imkanı.

Bir gelecek düşün; çok başarılı bir öğrencisin 
ve üniversitende kayıtlı olduğun alanın yanında 
başka bir bölüme daha kayıt oluyor ve çift 
diploma ile mezun oluyorsun.

Çift ana dal ve yan dal ile
iki diplomaya sahip olma fırsatı.



Bir gelecek düşün; kayıt olduğun programın 
normal eğitim süresi boyunca, not ortalaman 
veya geçtiğin ders sayısı gözetilmeksizin burs 
kesilme kaygısı yaşamayacaksın.

Eğitimi süresince burs kesilmeden 
eğitim fırsatı.

Bir gelecek düşün; üniversitende internet 
erişiminin, dinlendiren, eğlendiren, 
sosyalleştiren, sağlıkla yiyip içebileceğin sana 
ait alanların olduğu, aydınlık, sessiz, engelli 
dostu bir kütüphanede geniş araştırma 
ve çalışma imkanları bulduğun bir eğitim 
alıyorsun...

Daha fazla düşünme,
gelecek seni bekliyor.

Öğrenciler için konforlu, modern, 
teknolojik eğitim ve dinlenme 
alanları. 

Eğitim süresince Ankara’nın dört bir 
tarafındaki modern hastanelerde 
staj ve çalışma imkânı.

Bir gelecek düşün; üniversiten, Lokman Hekim 
Sağlık grubu ile afiliye olduğu / iş birliği yaptığı 
için, Ankara’da dört farklı lokasyonda bulunan 
hastaneleri ve merkezlerinde uygulama ve 
çalışma yapabilecek hatta mezun olduktan 
sonra hemen iş sahibi olabileceksin.

Bir gelecek düşün; üniversiten her türlü ulaşım 
aracıyla gidebileceğin, neredeyse her yere 
vakit ve nakit kaybı yaşamadan ulaşabileceğin 
mesafede yani laf olsun diye değil gerçekten 
Ankara’nın ve ihtiyacın olabilecek her türlü 
sosyal imkanın merkezinde...

Şehrin merkezinde, ulaşımı kolay, 
sosyal imkanlara sahip bir 
üniversite.

Ankara da bir vakıf üniversitesi 
bünyesindeki ilk Geleneksel ve 
Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları
ve Araştırmaları Merkezi.

Bir gelecek düşün; üniversitende Geleneksel 
ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi var 
ve binlerce yıldır uygulanan geleneksel tıp 
ile modern tıp uygulamalarının birleştiği 
yeni tedavi yöntemleri senin tanıklığında 
geliştiriliyor hatta seninle gelişiyor.

#LokmanHekimUniversitesi #TercihMeselesi
#GelecekSeniBekliyor #LHÜ #LokmanHekimliyiz
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FAKÜLTELER
BÖLÜMLER



Sen,

Mesleğini kanıta dayalı tıp yaklaşımı ve etik 
anlayışa uygun yapan, insan sağlığına evrensel 
bir çerçeveden bakabilen, bilimin ışığında üretip 
düşünen, toplumun değerlerinin ve ihtiyaçlarının 
bilincinde, 

Mesleki ve klinik beceriler ile desteklenerek 
zenginleştirilmiş, ilk günden itibaren tıbbın pratik 
uygulamaları konusunda deneyim sağlaması 
planlanmış, 

Tıbba multidisipliner bir çerçevede bakılabilmesi 
için farklı alanların birlikteliği ile oluşturulmuş ve 
tıp alanındaki son gelişmeleri kullanan modern bir 
eğitim görmüş, en önemlisi de,

Uygulamalı verilen eğitimlerin büyük çoğunluğunu 
en yeni teknoloji ile donatılmış Lokman Hekim 
Hastanelerinde almış bir HEKİMSİN.

TIP 
FAKÜLTESİ
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Sen,

Ulusal ve uluslararası düzeyde yüksek eğitim 
kalitesinde eğitim almış, hasta tedavi faaliyetlerini 
kapsayacak şekilde temel tıp bilgileri ile donatılmış, 
üst düzey uygulama becerilerine sahip, yenilikçi, 
sorgulayan, yaşam boyu öğrenmeye ve kendini 
geliştirmeye odaklanmış, önce hastaya zarar 
vermeme gibi etik kuralları özümsemiş, çiğneme 
sisteminin başlangıcını oluşturan ağız, dişler, diş eti 
ve destek dokuların, alt ve üst çene kemiklerinin 
hastalıkları, anomalileri eksiklikleri ile toplumun ağız 
diş sağlığının korunmasında gerekli tüm faaliyetleri 
en üst düzeyde yürütürken, etkili bir şekilde 
müdahale edecek, gelişimini deontoloji, davranış 
bilimleri gibi bilim dallarından bilgilerle destekleyen 
topluma yararlı olacak mesleki etik ve anlayışa 
sahip,  

Disiplinler arası bir bakış açısı kazanmış, etkileşimi 
yüksek, kendi alanında edinmiş olduğun kanıta 
dayalı verilerle tedavi planlamalarını yapan bir 
DİŞ HEKİMİSİN.

DİŞ HEKİMLİĞİ 
FAKÜLTESİ



ECZACILIK 
FAKÜLTESİ 

Sen,

Eczacılık Lisans Çekirdek Eğitim Programı ile 
tam uyumlu eğitim almış, güçlü ve deneyimli bir 
akademik kadro ile evrensel bilimin temel değerlerini 
ve etik kurallarını esas alan bir öğrenim süreci 
geçirmiş, eczacılığın farklı alanlarında etkin rol 
alabilecek ve eczacılığın geleceğine yön verebilecek 
niteliklerde yetişmiş,

Mesleğini uluslararası düzeyde de en iyi şekilde 
uygulayabilme kabiliyetine sahip, farmasötik 
bakım ilkelerini ve yaşam boyu öğrenme felsefesini 
benimsemiş, iş sağlığı ve güvenliği ilkelerine uygun 
eğitim ve araştırma laboratuvarlarında uygulamalı 
dersler almış, mesleki beceri ve simülasyon 
laboratuvarında uygulamalı farmasötik bakım 
eğitimi olan, Üniversite bünyesindeki hastanelerde 
uygulamalı klinik eczacılık eğitimine sahip,

Üniversitenin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp 
Uygulama Merkezi’nde uygulamalı Fitofarmasi 
eğitimi almış,

Eğitim dönemlerinde endüstride çalışma 
olanağı bulmuş son derece yetkin ve 
donanımlı bir ECZACISIN.
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Sen,

Bilimselliği ve manevi değerleri öne çıkaran 
eğitim anlayışıyla bütüncül, meslek etiğinden 
vazgeçmeyen, başarılı, kanıta dayalı yaklaşım ve 
yöntemlerle eğitilmiş, gerekli yetkinliğe sahip; 
çağdaş, farklılıklara ve evrensel değerlere saygılı,

Tüm bölümlerinde çekirdek eğitim progranlarının 
uygulandığı, alanında deneyimli, donanımlı 
eğitmenlerle, en son teknolojik cihazlarla 
teorik, uygulamalı ve araştırma temelli eğitimin 
sağlandığı ortamların yanı sıra

SAĞLIK
BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

Uygulama eğitimlerini Lokman 
Hekim Hastanelerinde yapmış bir 
PROFESYONELSİN.



Sen,

Toplumun ve bireylerin beslenme durumunu 
koruyan, geliştirilmesi için bilimsel çözüm 
yollarını oluşturabilen, bireylerin yaşam 
kalitesinin yükseltilmesinde yaş, cinsiyet, fiziksel 
aktivite, özel ve hastalık durumlarına göre enerji 
ve besin ögesi gereksinimlerinin belirlenmesinde, 
beslenme plan ve programlarının 
düzenlenmesinde, 

Ulusal beslenme politikalarının oluşturulmasında 
ve geliştirilmesinin sağlanmasında,

Mesleki etik ve anlayışa sahip, alanında donanımlı, 
kanıta dayalı bilimsel gelişmeleri izleyen, aranan, 
danışılan önder bir DİYETİSYENSİN.

BESLENME VE
DİYETETİK
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FİZYOTERAPİ 
VE REHABİLİTASYON

Sen,

Sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesinde ve 
tedavisinde başvurulan, dünyada kanıta dayalı olarak 
geliştirilmiş olan bireye özgü tedavi ve koruyucu 
yaklaşımları uygulayabilen, 

Sağlık ve yaşam kalitesinin artırılmasında, 
hastalıkların tedavisinde ve toplum sağlığının 
geliştirilmesinde aktif rol alan, 

Mesleki etik anlayışa sahip, çok yönlü, 
bilgili, sorumluluk alabilen, yetkin bir 
FİZYOTERAPİSTSİN 



Sen,

Bireyin ailenin ve toplumun sağlığını ve esenliğini 
koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme 
amacına yönelik hemşirelik hizmetlerinin 
planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, 
değerlendirmesinde görev alan sanat ve bilimden 
oluşan hemşirelik mesleğinde

Eleştirel ve çok yönlü düşünen, profesyonel 
iletşim kurabilen,  

Etik, ilkeli bir HEMŞİRESİN.

HEMŞİRELİK 
VE SAĞLIK 
HİZMETLERİ 
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EBELİK

Sen,

Normel doğumu önceleyen ve fizyolojik olanı tercih 
eden, gebelik sırasında, doğum anında ve doğum 
sonrasında ihtiyaç olan bakım ve danışmanlığı 
sağlayan, kendi sorumluluğunda normal doğumlar 
yaptırabilen, 

Gebelikte, doğum anında ve doğum sonrası 
dönemde anne ve yeni doğan izlenimi yapabilen,
yeni doğan bakımı ve aile planlaması danışmanlığı 
yapan,

Profesyonel ebelik yaklaşımlarını 
kullanabilen, anne ve yenidoğan hakları 
savunucusu bir EBESİN.



SPOR
BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ

Sen,

Sporun dünyadaki yapılış amaçlarına uygun bilimsel 
bilgi donanımı ve pratik uygulamalarla bezenmiş, 
amatör ve profesyonel tüm alanları kapsayan bir 
idealle kurulmuş, 

Tıp Fakültesi ve Eczacılık ve Sağlık Bilimleri 
Fakülteleriyle birlikte multidisipliner egitim veren
bir bölümde 

Eğitim görmüş PROFESYONELSİN.
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Sen,

Ülkemizin antrenör ihtiyacını karşılayan, 
uluslararası yeterliliğe sahip, alanında uzman, 
mesleki olarak kendini geliştirmeye açık, 
nitelikli bir multidisipliner eğitim anlayışı ile 
diğer bölümlerle de etkileşim halinde olan,
antrenörlük eğitim programında kapsamlı 
laboratuvarlar sayesinde çeşitli öğrenme 
deneyimleri ile karşılaşan, iki dil öğrenmiş,

Uluslararası alanda rahatlıkla çalışabilen üst 
düzey bir ANTRENÖRSÜN.

ANTRENÖRLÜK



Sen,

Sağlık alanında disiplinlerarası iş birliği ve ekip 
çalışması yapabilen, evrensel değerler ışığında 
bilim ve teknoloji birikiminden yararlanarak 
ülkenin gereksinim duyduğu sağlık hizmetleri 
alanında mesleki açıdan yetkin, toplumsal 
değerlere saygılı ve nitelikli, multidisipliner bir 
anlayışla eğitim almış ve

Uygulama eğitimlerini Lokman Hekim 
Hastanelerinde yapmış bir PROFESYONELSİN.

SAĞLIK 
MESLEK 
YÜKSEKOKULU
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SAĞLIK 
MESLEK 
YÜKSEKOKULU

ANESTEZİ

Sen,

Gelişen anestezi ve reanimasyon tekniklerini 
takip eden, iletişim becerileri yüksek, etik 
değerlere saygılı, ekip çalışmasına yatkın, 
problem çözebilen, donanımlı çabuk 
kavrayabilen, ortamdan etkilenmeyen,

Hizmetin gereğine uygun uluslararası standartlar 
çerçevesinde belirlenen niteliklere, 

Evrensel düşünce ve değerlere sahip bir 
ANESTEZİ TEKNİKERİSİN.



Sen,

Hastalık ya da kaza sırasında ilk anda olay 
yerinde uygulanacak tedavi ve bakım hizmetini 
verebilecek, hastanın veya yaralının donanımlı 
ambulans ile hastaneye taşınmasını sağlayan, 

Sorun çözme becerisine sahip,  üretken,
çevresi ile etkin iletişim kurabilen,  hizmetin 
gereğine uygun,

Uluslararası standartlar dahilinde belirlenen 
niteliklere sahip bir ACİL TIP TEKNİSYENİSİN.

İLK VE ACİL 
YARDIM 
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Hangi fakülteyi seçersen 
hangi bölümde olursan ol

Sen bizim için ÖZELSİN.
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