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Sevgili Öğrenciler,

Diş Hekimliği Fakültemiz,  bünyesinde sağlıkla ilgili  beş ayrı  fakülteyi 
barındırarak Ankara’da benzeri olmayan bir konsept   yaratmış  Lokman 
Hekim Üniversitesinin bir üyesidir.

Eğitim süremiz beş yıl olup,  deneyimli ve dinamik eğitim  kadromuzla 
ilk üç yıl klinik öncesi eğitimiyle temel tıp ve diş hekimliği bilimleri 
öğretilirken, son iki yıl ise klinik uygulamalar yaptırılmaktadır.

Sekiz farklı anabilim dalı tarafından,  klinik öncesi eğitimlerimizin  
uygulamalı kısımları çağdaş araç ve gereçlerle donatılmış preklinik 
laboratuarları ve mültidisipliner simülasyon laboratuvarlarında 
yaptırılmakta ve hasta üzerinde yapılacak uygulamalar bire bir klinik 
şartları sağlanarak simülasyonla öğretilmekte olup klinik gözlemleri de 
takiben öğrencilerimizin yetkin ve deneyimli kadrolarımız denetiminde  
klinik eğitime geçmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca, son sınıfta bir 
hastanın bütün tedavilerinin baştan sona yapıldığı multidisipliner  
yaklaşımlar (entegre eğitim) uygulanmaktadır.

Eğitim konusundaki hedefimiz,  klasik eğitimlerin  yanısıra   beş yıllık 
bir programla son derece donanımlı, güncel teknolojik gelişmelere 
hâkim, sentez yeteneği yüksek, etik değerlere sahip çağdaş diş 
hekimleri yetiştirmektir.

Fakültemiz, ADEE (Association for Dental Education in Europe) 
olarak bilinen Avrupa Diş Hekimliği Eğitim Birliği’nin bir  üyesidir.  
Eğitim sistemimiz ulusal çekirdek müfredatı ile uyumlu olmasının 
yanısıra, uluslararası düzeyde Avrupa Birliği Ülkelerinde uygulanan 
eğitim modeli ile de uyumlu olacak tarzda düzenlenmiştir. Böylece   
mezunlarımızın Avrupa Birliği Ülkelerinden mezun diş hekimlerinde  
olması gereken tüm bilgiler ve yetkinliklere de sahip olması 
amaçlanmıştır.

Diş hekimliği, bilim ve sanatı içinde barındıran estetik kavramlarla  
yakın ilişkide olan  çok değerli bir meslektir.

Diş hekimi,  öncelikle iyi bir tıp bilgisine sahip  hekim daha sonra iyi 
bir diş hekimi olmalıdır. Bunların dışında hastalarla dialog kurabilen 
ikna kaabiliyeti yüksek  iyi bir iletişimci, hastası ile empati kurabilen 
sorunlarını iyice anlayan iyi bir psikolog, günümüzde dijitalleşen diş 
hekimliğine hakim iyi bir bilgisayar/yazılım uzmanı olmalıdır. Bütün 
bu özelliklere sahip olurken yaptığı işin en iyisini yapmak üzere 
diş hekimleri ordusuna katılacak iyi bir diş hekimi olarak mezun 
olmalıdır…

Bu nedenle siz de İYİ BİR DİŞ HEKİMİ olarak yetişmek istiyor ve bu 
özelliğiniz ile toplumda ayrıcalık kazanmak istiyorsanız sizleri Lokman 
Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi çatısı altında buluşmak 
üzere heyecanla BEKLİYORUZ… 

Prof. Dr. Lale KARAAĞAÇLIOĞLU
Dekan

Dekanın
Mesajı

Sağlık alanında kaliteli hizmet vermeyi ve 
insan sağlığını her şeyin üstünde tutan Diş 
Hekimliği Fakültemiz, 2019-2020 eğitim-
öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitime 
başlamıştır. 

Diş Hekimliği eğitimi, ilk üç yılı klinik öncesi temel eğitim ve 
son iki yılı ağırlıklı klinik olmak üzere toplam 5 yıldır. Klinik ön-
cesi eğitim, temel tıp bilimleri ve diş hekimliği mesleğini teorik 
dersleri yanı sıra pratik laboratuvar çalışmalarını de içermektedir. 
Birinci sınıf öğrencilerimizin diş hekimliğine yönelik el yetenek-
lerinin geliştirilmesi amacıyla, preklinik (klinik öncesi) eğitimimiz 
Fakültemizin ‘Manipülasyon’ ile ‘Alçı ve Akrilik’ Laboratuvarların-
da gerçekleştirilmektedir. 

İkinci sınıfta preklinik eğitimi, ‘Simülasyon Laboratuvarı’nda 
gerçekleştirilmekte ve öğrencilerimiz önceden belirlenmiş se-
naryolara göre, maket hastalar üzerinde diş hekimliğinin farklı 
branşlarında klinik öncesi pratik eğitim alarak; üçüncü sınıftaki 
klinik eğitime hazırlanmaktadırlar. Üçüncü sınıfın bahar döne-
minde klinikte gözlem yapmaya başlayan öğrencilerimiz, 4. ve 
5. sınıfa geçtiklerinde Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi, Ağız, Diş 
ve Çene Cerrahisi, Restoratif Diş Tedavisi, Endodonti, Ortodonti, 
Pedodonti, Periodontoloji ve Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dal-
larında klinik eğitimin yanı sıra teorik derslerini de almaktadırlar. 

Klinik öğrencilerimiz, öğretim üyelerinin gözetiminde hastaları-
nın muayenesini, tedavi planlamasını yapmakta, en yeni teknikleri 
ve materyalleri kullanarak hastalarını tedavi etmektedirler. İlk üç 
sene aldıkları yoğun tıp dersleri ve son iki sene de yaptıkları üst 
seviyede klinik hizmetleri sayesinde öğrencilerimiz tıp nosyonu 
kuvvetli diş hekimleri olarak mezun olma şansına sahip olmak-
tadırlar.

Fakültenin 
Tanıtımı

• Diş Hekimliği Fakültesi, gelişmiş ve donanımlı fantom ve mani-
pülasyon laboratuvarlarında, öğrencilerimizin öğretim üyeleriyle 
birebir eğitim yapma imkanı bulunmaktadır. 

• Fantom ve manipülasyon laboratuvarlarımız, ergonomik bir şekil-
de tasarlanmış olup en iyi kalitede hizmet vermeyi sağlamaktadır. 

• Öğretim üyesinin masasında bulunan teknolojik kamera ve ses 
düzeneği sayesinde öğrencilerimiz kişisel çalışma masasında iki 
öğrencinin yan yana ortak kullanacakları LCD monitörlerden, ho-
calarının pratik uygulamalarını ve öğretilerini eş zamanlı olarak 
izleyebildikleri gibi aynı zamanda eğitici bir videoyu da kayıttan 
izleyebilme olanağı sunmaktadır. Ayrıca Fakültemizde, Manipü-
lasyon Laboratuvarımız ile bağlantılı olacak şekilde, öğrencileri-
mizin aynı anda çalışmasına uygun büyüklükte bir ‘Alçı ve Akrilik 
Laboratuvarı’ da hazırlanmıştır. 

• Her iki laboratuvarımız da, en son teknolojiye sahip dental ci-
hazlar, aletler ve malzemeler ile donatılmıştır. Dersliklerimiz, 
günümüz teknolojisine uygun olarak akıllı tahta ve projeksiyon 
cihazları bulunmaktadır. 

• Fakültemizde kullanılan KEYPS programı sayesinde öğrencileri-
miz anlatılan derslerin notlarını, slaytlarını ve öğrenim çıktılarını 
takip etme şansına sahip olup hem anlatılacak olan derse ha-
zırlanabilmekte ve hem de anlatılan dersleri çalışabilme imkanı 
bulmaktadırlar. 

• Mezunlarımız hem kendi muayehanelerini açabilmekte hem de 
Sağlık Bakanlığı’na bağlı Ağız, Diş Sağlığı Merkezlerinde veya 
hastanelerinde mesleklerini icra edebilmektedir. Ayrıca Nisan 
2012 döneminde yapılmaya başlanan Diş Hekimliği Uzmanlık 
Sınavına (DUS) girerek kazandıkları bölümde uzmanlık da yapa-
bilmektedirler. 
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