
Sevgili öğrenciler,
Lokman Hekim Üniversitesi başkentimiz  Ankara”da sağlık temalı üniversite 
konseptinde, sağlıkla ilgili  beş fakülteyi bünyesinde barındırarak benzeri 
olmayan bir ilk yaratmıştır.  Bu fakültelerden biri olan Diş Hekimliği 
Fakültemiz  hızla gelişme yolunda adımlar atmakta ve bizlere haklı bir gurur 
yaşatmaktadır.

Fakültemizde eğitim beş yıl olup mesleki eğitimin ilk üç yılında öğrenciler 
temel tıp dersleri ve diş hekimliği teorik derslerinin yanı sıra mesleki 
becerilerini klinik öncesi uygulama dersleri ile geliştirirler. Klinik öncesi 
pratik derslerimiz tam donanımlı Protez ve mültidisipliner Fantom 
laboratuvarlarında yaptırılmakta ve hasta üzerinde yapılacak uygulamalar 
bire bir klinik şartları sağlanarak simülasyonla öğretilmektedir.   4. ve 5. 
sınıflar klinik uygulamaların ağırlıklı olarak verildiği sınıflar olup bir hastanın 
bütün tedavilerinin baştan sona yapıldığı multidisipliner  yaklaşımlar(entegre 
eğitim)  son sınıf öğrencileri  için söz konusudur.

Fakültemiz , ADEE (Association for Dental Education in Europe) olarak bilinen 
Avrupa Diş Hekimliği Eğitim Birliği  tarafından üyeliğe kabul edilmiştir. Eğitim 
modelimiz Avrupa Diş Hekimliği Eğitim Birliği tarafından önerilen ve Avrupa 
Birliği Ülkelerinde uygulanmakta olan koşulları da yerine getiren bir sistem 
çerçevesinde düzenlenmiştir. Böylece eğitim-öğretim programında yer alan 
derslerimiz  Avrupa Birliği Ülkelerinden mezun diş hekimlerinde  olması 
gereken tüm bilgiler ve yetkinlikleri de içermektedir.

Sevgili diş hekimi adayı arkadaşlarım,   sizin materyaliniz insandır. Bunu hiç 
aklınızdan çıkarmadan özellikle hasta başı uygulamalarınızda azami itina ile 
sağduyuyu geliştirmeniz için eğitimde bütün akademik kadromuzla beraber 
sonsuz çaba sergileyeceğimizden ve bunun takipçisi olacağımızdan emin 
olmanız gerektiğini  vurgulamak istiyorum.

Eğitim konusundaki hedefimiz,  klasik eğitim dışına çıkarak 21. yüzyıl diş 
hekimliğine yakışır beş yıllık bir programla son derece donanımlı, güncel 

teknolojik gelişmelere hâkim, sentez yeteneği yüksek , etik değerlere sahip 
çağdaş diş hekimleri yetiştirmektir.

Diş hekimliği,   bilim ve sanatı içinde barındıran estetik kavramlarla  yakın 
ilişkide olan  çok değerli bir meslektir . Günümüzde  dijitalleşme  her tarafa 
kollarını uzatmakta ve haliyle mesleğimizi de  baş döndürücü bir hızla içine 
çekmektedir.  Yapılan işlemlerde zaman faktörünü   minimuma indirerek gerek 
hekim ve gerekse hasta açısından çeşitli rahatlıkları ve kolaylıkları  oluşturan 
bu uygulamaların eğitsel kısmı  her yönüyle müfredatlarımız arasında yer 
almaktadır.

Uluslararası alanda kendini kanıtlamış, ileri düzeyde bilgi ve araştırma 
yeteneğine sahip, sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş, diş hekimleri yetiştirmek 
üzere bilgilerimizi sürekli yenileyerek öğrencilerimize bu aktarımları yapmak  
en önemli hedefimizdir.

Fakültemizin yurt dışı öğrenciler tarafından tercih edilmesi her geçen gün 
artmaktadır. Gerek yurt içi gerekse yurt dışı öğrencilerine, güçlü bir akademik 
kadro ile Türkiye’nin en iyi diş hekimliği eğitiminin verilmesi hedeflenmektedir.
Antik Çağ’da yaşamış ve batı tıbbının kurucusu olduğu kabul edilen 
Hipokrat”ın yeminine sadık diş hekimleri yetiştirmek en büyük ilkemiz olup,  
bu yemini ettirerek sizleri uğurlayacağımız eğitim sürenizin sonuna kadar 
bütün çabamız sizleri çağdaş bilgilerle donatmak ve etik değerlere sahip 
“Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi” mezunu  olmaktan gurur 
duyan diş hekimleri olarak yuvadan uğurlamaktır.

Bu şerefli ve önemli görevi, üstün sorumluluk  anlayışı içerisinde en iyi 
şekilde yürüteceğimize inanıyor, bu konuda çabasından kuşku duymadığım  
tüm akademik ve idari kadrodaki sevgili mesai arkadaşlarıma şükranlarımı 
sunuyorum.

Sevgi ve saygılarımla...

Prof. Dr. Lale KARAAĞAÇLIOĞLU

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 öncesi 
eğitim, temel tıp bilimleri ve diş hekimliği mesleğini teorik ders-
leri yanı sıra pratik laboratuvar çalışmalarını de içermektedir. Bi-
rinci sınıf öğrencilerimizin diş hekimliğine yönelik el yetenekle-
rinin 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 teknik-
leri ve materyalleri kullanarak hastalarını tedavi etmektedirler. 
İlk üç sene aldıkları yoğun tıp dersleri ve son iki sene de yaptık-
ları üst seviyede klinik hizmetleri sayesinde öğrencilerimiz tıp 
nosyonu kuvvetli diş hekimleri olarak mezun olma şansına sahip 
olmaktadırlar.

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 şe-
kilde tasarlanmış olup en iyi kalitede hizmet vermeyi sağlamak-
tadır. 

• Öğretim üyesinin masasında bulunan teknolojik kamera ve ses 
düzeneği sayesinde öğrencilerimiz kişisel çalışma masasında 
iki öğrencinin yan yana ortak kullanacakları LCD monitörlerden, 
hocalarının pratik uygulamalarını ve öğretilerini eş zamanlı 
olarak izleyebildikleri gibi aynı zamanda eğitici bir videoyu da 
kayıttan izleyebilme olanağı sunmaktadır. Ayrıca Fakültemizde, 
Manipülasyon Laboratuvarımız ile bağlantılı olacak şekilde, öğ-
rencilerimizin 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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