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Değerli Diş Hekimi adaylarımız,

Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi olarak yaşamını insanlığın, hasta sağlığının ve esenliğinin hizmetine 
adamış genç, dinamik, yenilikçi, teknolojinin tüm imkanlarını kullanan akademik kadromuz ile sizleri karşılamaktayız. Siz 
değerli öğrencilerimize fakültemize girdiğiniz ilk andan itibaren bu farklılığı yakından hissedeceğinizi bildirmek isterim.

Sizler, beş yıllık eğitim öğretimin sonunda diş hekimliği mesleğini dünyanın her yerinde uygulayabilecek bilgi ve birikime 
sahip olan, insan yaşamına en üst düzeyde saygı gösteren, mesleğini vicdanıyla, onuruyla ve iyi hekimlik ilkelerini göze-
terek uygulayan, hasta sırlarını yaşamı bittikten sonra bile saklayabilen bireyler olarak toplumun hizmetine katılacaksınız.

Öğrencilerimiz, aldıkları bu eğitim-öğretim sonrası Lokman Hekim Üniversitesi mensubu olmanın ayrıcalığını beş yıllık 
öğrencilik sürecinde olduğu gibi mezun olduktan sonra da hissedeceklerdir. İletişim yeteneği gelişmiş olan öğrencilerimiz 
mezuniyetten sonra da toplumun eğitimi için sosyal görevleri olduğunun farkına varacaklardır.

Ülkemizde bilimsel anlamda genç olan mesleğimizi, halka yayarak vatandaşların bilgi noksanlığını giderip, sahtecilerin 
önüne geçerek bilimin gerekliliğini yapacaklardır. Böylece insanlığı maddi ve manevi kayıplardan koruyarak halk sağlığına 
üstün hizmetleri olacaktır.

İnsan sağlığını her şeyin üstünde tutan, vatanımızın ve milletimizin gelişmesine katkı sağlayan, tam donanımlı diş hekimleri 
olarak dünya sağlık ordusuna katılmanız için sizleri Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne davet ediyorum.
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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 da 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. 

Kliniklerimizde öğrencilerimiz, öğretim üyelerinin gözetiminde 
hastalarının muayenesini, tedavi planlamasını yapmakta, en yeni 
teknikleri ve materyalleri kullanarak hastalarını tedavi etmektedir-
ler. İlk üç sene aldıkları yoğun tıp dersleri ve son iki sene de yap-
tıkları 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 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 
LCD monitörlerden, hocalarının pratik uygulamalarını ve öğreti-
lerini eş zamanlı olarak izleyebildikleri gibi aynı zamanda eğitici 
bir videoyu da kayıttan izleyebilme olanağı sunmaktadır. Ayrıca 
Fakültemizde, Manipülasyon Laboratuvarımız ile bağlantılı olacak 
şekilde, öğrencilerimizin aynı anda çalışmasına uygun büyüklük-
te 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 hazır-
lanabilmekte hem de anlatılan dersleri çalışabilme imkanı bul-
maktadırlar. 

• 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 yapabil-
mektedirler. 
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