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Üst düzey bilgi ve uygulama becerileri 
kazandıran, gelişime ve değişime açık bir 
eğitim anlayışı

MİSYON
Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi; 
topluma kaliteli ve etkin bir hizmet verebilmek için 
son derece yetkin, sorumluluk alabilen, rekabete 
açık, ilkeli, diş hekimliği klinik uygulamaları ve teorik 
bilgisi açısından donanımlı ve meslek hayatı boyunca 
hastalarını kanıta dayalı bilgi tabanlı tedavi edebilecek 
diş hekimleri yetiştirmek amacıyla hizmet vermektedir.

VİZYON
Diş hekimliği alanında uluslararası standartlarda geçerli 
nitelikli eğitim veren, değişime ve gelişime açık, özgün 
akademik çalışmalar yapan ve bu konuda tüm öğretim 
kadrosu ve öğrencilerinin sürekli gelişimine fırsat 
sunan, dijital dönüşüme yön vererek, hasta haklarına 
saygı duyarak kaliteli ağız ve diş tedavileri sunan, ulusal 
ve uluslararası düzeyde lider bir fakülte olmaktır.

AKADEMİK KADRO
Geleceğin diş hekimlerini ve bilim insanlarını yetiştiren 
akademisyen kadromuz, çağdaş eğitim ekollerini 
benimsemiş, ulusal ve uluslararası başarılara imza atmış 
öğretim üyelerinden oluşmaktadır.



HAZIRLIK PROGRAMI
Üniversitemiz bünyesindeki Diş Hekimliği Fakültesi 
Hastanesi Araştırma Uygulama Merkezi ile birlikte 
eğitim dili %100 Türkçe ve %100 İngilizce olmak üzere 
iki ayrı eğitim programıyla Türkiye’nin en modern  ve 
çağdaş eğitim kurumları içerisinde yer alan fakültemiz, 
lisans ve lisans üstü eğitimlerini yürütmektedir.

Öğrencilerin eğitim dili İngilizce olan mesleki derslerde 
başarılı olabilmeleri için yabancı dil yeterlilik sınavını 
geçmeleri ya da hazırlık sınıfı eğitimlerini başarıyla 
tamamlamaları gerekmektedir. Türkçe bölümlere 
kayıt olan öğrencilerimiz de isteğe bağlı olarak hazırlık 
eğitiminden yararlanabilmektedir. 

Bütünleşik Program 
Lisans eğitimi döneminin ilk iki yılında başarı 
kriterlerini sağlayan öğrencilerimiz lisans ile bütünleşik 
olarak yükseklisans ve/veya doktora programına 
başlayabilmekte, kariyer hedeflerine daha kısa sürede 
ulaşabilmektedir. 

Medipol Eğitim Vakfı (MEV) Bursu
ÖSYM tarafından yapılan Üniversite Seçme Sınavında  
ilk 1000’e giren öğrencilere ve yıl içerisindeki eğitimde 
başarı gösteren öğrencilere durumlarına özel başarı 
bursları ve yurtdışında yabancı dil eğitim destekleri 
verilmektedir. Diğer burs olanakları hakkında 
üniversitemizin web sayfasından bilgi alınabilmektedir. 

FAKÜLTE OLANAKLARI

Fakülte Hakkında
Diş Hekimliği Eğitimi 
Fakültemizde uygulanan “süreç tabanlı diş hekimliği 
eğitim modeli”, diş hekimliği öğrencilerimizin ilk iki 
yıl günümüz teknolojisine uygun olarak akıllı tahta ve 
projeksiyon cihazları ile dersliklerimizde Tıp Fakültesi 
öğrencilerimiz ile birlikte gerçekleştirdiği yoğun tıp ve 
temel bilim derslerini, son iki sene ise ağırlıklı olarak 
Ankara Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 
Hastanesi’nde ve Klinikleri’nde üst seviye klinik staj 
derslerini kapsamaktadır. Ayrıca Ankara Medipol 
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi’nde ve 
Klinikleri’nde öğrencilerimiz bilgi ve deneyimlerini 
üst seviyeye çıkarabilmeleri için birinci sınıftan 
üçüncü sınıfın ikinci dönemine kadar gözlemci olarak, 
ardından üçüncü sınıf ikinci dönem ve son iki sene ise 
klinik staj eğitimlerini öğrenci merkezli bir öğrenme 
ortamında gerçekleştireceklerdir. Öğrencilerimiz hem 
gözlem sürecinde hem manipülasyon ve simülasyon 
laboratuvarlarında   eğitim görürken, hem de 
hastanemiz kliniklerinde staj eğitimi alırken akademik 
kadronun birebir gözetiminde olacaklar ve her bir 
öğretim elemanı ile eğitim süreçleri içerisinde interaktif 
olarak iletişim içerisinde bulunacaklardır. Bu şekilde 
öğrencilerimizin tüm klinik beceri ve yetkinlikleri 
kazandırarak mezun edebilmeyi amaçlamaktayız.



Derslikler
Dersliklerimizde günümüz teknolojisine uygun olarak 
akıllı tahta ve projeksiyon cihazları bulunmaktadır. 

Gelişmiş Simülasyon Laboratuvarı 
Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerimiz eğitimleri 
sırasında manipülasyon laboratuvarı ile klinik stajlar 
öncesinde gereken el becerileri ve klinik yetkinlikleri 
kazanacaklardır. Bu kapsamda bünyesinde toplamda 
105 adet maket model barındıran manipülasyon 
laboratuvarımızda öğrenciler, öğretim elemanlarının 
yaptıkları demonstrasyonları, ünitelerinde bulunan 
monitörler vasıtasıyla canlı olarak izleyebilecek 
ardından öğretim elemanları da öğrencilerimizin 
yapay hastalar üzerinde gerçekleştirdikleri tedavileri 
monitörler tarafından takip edebileceklerdir. 
Böylece öğrenciler sonraki senelerde gerçek 
hasta ile çalışmanın provasını yapmış olacaklardır. 
Manipülasyon laboratuvarının dışında, kendine 
özel her türlü donanıma sahip alçı, akrilik ve metal 
döküm porselen işleme laboratuvarlarımız da 
bulunmaktadır. Her biri tüm öğrencilerimizin rahatlıkla 
pratik yapabilecekleri büyüklükte olup birbirinden 
ayrı alanlarda kurulu olan ve ülkemiz standartlarının 
üzerinde olanaklar sunan bu üniteler sayesinde, diş 
hekimliğinin birçok klinik ve laboratuvar uygulamaları 
yapılabilecektir.

Bilgisayar Laboratuvarı
60 bilgisayara sahip bir bilgisayar laboratuvarı 
bulunmaktadır. 

Seminer Salonu
Toplantı ve seminer salonlarımız mevcuttur.

Kütüphane
Ankara Medipol Üniversitesi Merkez 
Kütüphanesi’nden yararlanılmaktadır.

Sosyal ve Sportif Etkinlikler İle 
Kulüp ve Toplulukları
Öğrencilerimiz Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık 
Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın öğrencilere 
sunduğu sosyal, sportif, kültürel, danışma ve rehberlik 
faaliyetlerinden yararlanabilmektedir.  Bunun yanında 
Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde öğrencilerimizin 
kurduğu Ankara Medipol Üniversitesi Öğrenci 
Kulubümüz hem de akademik hem sosyal alanlarda 
faaliyet göstermektedir.

Kafeterya ve Yemekhane Olanakları
Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor 
Dairesi Başkanlığı Beslenme Birimi, üniversitemizin 
tüm öğrencileri için öğle yemeği hizmetini organize 
etmektedir. Okulumuzun yemekhane hizmetinden 
yararlanmak isteyen öğrencilerin özellikleri dikkate 
alınarak, onların enerji ve besin ögesi ihtiyaçlarını 
karşılayacak, yeterli ve dengeli beslenme ilkelerine 
uygun ve mevsim özelliklerini göz önünde bulunduran 
günlük menüler oluşturulmaktadır.

ERASMUS
Erasmus değişim programı yükseköğretim kurumları 
arasındaki işbirliğini güçlendirerek farklı kültürleri 
akademik ve sosyal paydada bir araya getirmeyi 
hedefleyen bir programdır. Bunun için Ankara Medipol 
Üniversitesi uluslararasılaşmaya yönelik her türlü 
kurumsal girişim ve programı (iç ve dış paydaşlarla 
koordineli olarak) yönetir. Bu amaçla, üniversite 
öğrencilerinin ve çalışanlarının uluslararasılaşma 
deneyimlerini kazanabilmeleri ve paylaşabilmeleri 
ve uluslararasılaşma kültürünü tam anlamıyla 
benimsemeleri için akademik ve idari birimlerin 
uluslararasılaşma politikalarını ve faaliyetlerini 
destekler. AB Eğitim Programlarının Ankara Medipol 
Üniversitesi nezdinde etkin, tarafsız, şeffaf ve hesap 
verilebilir şekilde yürütülmesini sağlayarak programlara 
mümkün olan en yüksek katılımı gerçekleştirmek 
ve yurtdışında üniversitemizin tanınırlığını artırarak 
daha çok yabancı katılımcıyı üniversitemize çekmeyi 
hedefler.
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