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Donanımlı Laboratuvarlar İle Bir 
Adım Önde!
Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerimizi Türkiye’nin en 
gelişmiş simülasyon ve manipülasyon laboratuvarıyla 
destekliyoruz. Süreç tabanlı diş hekimliği eğitim 
modelimiz, ilk üç sene aldıkları yoğun tıp dersleri, 
son iki sene de yaptıkları üst seviyede klinik 
hizmetleri sayesinde öğrencilerimiz tıp nosyonu 
kuvvetli diş hekimleri olarak diplomalarını alıyor. 
Mezunlarımız bu sayede üniversite, hastane ya da özel 
muayenehanelerde başarılı bir şekilde mesleklerini icra 
edebiliyor.

Neden Medipol Diş Hekimliği?

Burak Saygın

“İdari ve akademik personele kolay 
ulaşılabilirlik fakültemin en büyük 
artılarından biri. Rektörlüğün kulüp 
faaliyetlerine verdiği maddi ve manevi 
destekler sayesinde -bir süre başkanı 

da olduğum- IMUDSA ile çeşitli etkinlikler düzenleyip 
inanılmaz bir network oluşturduk. Henüz öğrencilik 
yıllarımızda kurduğumuz bu bağlantıların bizlere büyük 
katkılar sağlayacağına dair inancım tam.”

Aydan Hasılcıo

“Uzman akademik kadrosu ve gelişmiş 
laboratuvar olanakları ile öğrenciyi 
destekleyen yapısı, ayrıca uzmanlık ve 
doktora eğitiminde de adını duyurmuş, 
kendi hastanesi olan bir okul oluşu 

Medipol’ü tercih etmemde etkiliydi. Buradan, çalışma 
hayatında edinmemin zaman alacağı birçok tecrübeyle 
mezun olacağıma memnunum.”

Mina Zeynep Arslan

“Medipol, akademik ya da kişisel olarak 
öğrencilerine birçok fırsat sunan büyük 
bir kampüse sahip. Bu üniversiteye 
doğru çekilmemin ana nedenlerinden 
biri bu. Üniversitemiz, öğrencilerin 

eğitimine gerçekten değer veriyor. Öğretmenler farklı 
ülkelerde çalıştıklarından deneyimliler ve mesleklerini 
hakkıyla yapıyorlar. Ortam kültürel olarak zengin ve 
dünyanın her köşesinden insanlar bulunuyor.”

Yiğit Ağlamaz

“Türkiye’deki en büyük simülasyon 
laboratuvarlarından birine sahibiz ve 
bu klinik öncesinde biz öğrencilere 
yeterli pratik yapmamız için imkân 
veriyor. Tüm bunların yanında 

güçlü akademik kadrosu da önemli bir etken. Aynı 
zamanda kampüslerimizin şehrin dışında olmaması da 
İstanbul’da öğrencilik hayatını yaşamamızı sağlıyor.”



Akademik Kadro
Geleceğin diş hekimlerini ve bilim insanlarını 
yetiştiren akademisyen kadromuz; farklı eğitim 
ekollerini benimsemiş, ulusal ve uluslararası başarılara 
sahip öğretim görevlilerinden oluşuyor. Fakültemiz 
tarafından yürütülen klinik ve deneysel araştırmaların 
bir kısmı TÜBİTAK tarafından destekleniyor. Ayrıca 
yurt dışı yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği içinde 
yürütülen araştırmalarımız da bulunuyor.

Prof. Dr. İbrahim Sina Uçkan 
Dekan

“Fakültemizde ‘süreç tabanlı diş hekimliği eğitim 
modeli’ uygulayarak, Avrupa Birliği ülkelerinde 
uygulanan ve Avrupa Diş Hekimliği Eğitimi Birliğinin 
(ADEE) önerilerini dikkate alarak ülkemizde ulusal 
akreditasyona hak kazanan ilk Diş Hekimliği Fakültesi 
olmayı hedefliyoruz. Bu yeni eğitim modeliyle; 
öğrenme odaklı çalışma alışkanlığı kazanmış ve insani 
değerlerle donanmış, bilgili ve yetenekli diş hekimleri 
yetiştiriyoruz.”
Fakültemizde; 10 profesör, 9 doçent, 51 doktor öğretim 
üyesi olan 71 kişilik donanımlı kadromuzla eğitim 
veriyoruz.

Türkiye’nin En Büyük 
Simülasyon Laboratuvarı
Türkiye’nin en büyüğü olma özelliğini taşıyan 
simülasyon laboratuvarımız, öğrencilerimizin eğitimleri 
sırasında gereken el becerileri ve klinik yetkinlikleri 
kazanmalarını sağlıyor. Simülasyon laboratuvarında 
toplam 152 adet maket yer alıyor. Eğitimler diş hekimliği 
koltuğundaki maket hastalar üzerinde gerçekleşiyor. 
Böylece öğrenciler ergonomik çalışma olanaklarına 
kavuştuğu gibi çeşitli diş hekimliği uygulamaları için 
pratik yapabiliyor, öğretim elemanlarının yaptığı 
demonstrasyonları ünitelerinde bulunan monitörler 
vasıtasıyla canlı olarak izleyebiliyor. Birebir kliniği 
taklit eden yüksek teknolojik donanımlı Simülasyon 
Laboratuvarımızın diş hekimliği eğitiminde önemi 
oldukça büyük.

Standartların Üzerinde 
Uygulama Alanları
Manipülasyon Laboratuvarımız tüm öğrencilerimizin 
aynı anda manipülasyon stajı yapabildiği en büyük 
laboratuvarlardan biri. Manipülasyon Laboratuvarı 
dışında kendine özel tüm donanımları içeren 
alçı, akrilik ve metal döküm porselen işleme 
laboratuvarlarımız da bulunuyor. Her biri tüm 
öğrencilerimizin rahatlıkla pratik yapabilecekleri 
büyüklükte, birbirlerinden ayrı alanlarda kurulu 
vaziyette ve ülkemiz standartlarının üzerinde olan bu 
ünitelerimiz sayesinde, diş hekimliğinin birçok klinik ve 
laboratuvar uygulamaları yapılabiliyor.

Prof. Dr. M. Muzaffer Ateş Prof. Dr. Hilal Uslu Toygar

Prof. Dr. B. Çağrı Delilbaşı Prof. Dr. Hüsamettin Oktay

Prof. Dr. Hanefi Kurt Prof. Dr. M. Alp Tavas

Prof. Dr. Hanife Ataoğlu Prof. Dr. Mete Üngör



Medipol Uygulama Hastanelerinde 
Deneyim
Üniversitemize bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi 
Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki 
Unkapanı Hastanesi ve Esenler Kliniklerinde eğitim 
ve sağlık hizmeti veriliyor. Medipol Mega Üniversite 
Hastanesine bağlı Diş Hastanesiyle de eğitim ve 
araştırma altyapısına katkı sağlanıyor. Hastanelerin 
farklı lokasyonlarda oluşu hasta çeşitliliği anlamına 
geliyor. Bu da diş hekimi olacak öğrencilerimiz için 
geniş bir araştırma ve pratik yapma fırsatı sunuyor.

Remer Araştırmalarına 
Katılma Fırsatı
Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Araştırma Enstitüsü 
(SABİTA) çatısı altında toplanan araştırma 
merkezlerimiz multidisipliner araştırmalar için 
güçlerini birleştiriyor. SABİTA bünyesine ilk katılan 
ve üniversitemizin ilk araştırma merkezi olan REMER 
(Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları Merkezi), 
dünyadaki benzerleri arasında saygınlığını kanıtlamış 
bir araştırma merkezi olarak Kavacık Kuzey Kampüste 
faaliyet gösteriyor. Birçok farklı bilim dalında çalışmalar 
sürdürülen REMER’de fakültemiz öğrencileri de kendi 
araştırmalarını yapabiliyor, bir danışmanın liderliğinde 
ilerleyen ekip çalışmalarına katılabiliyor.

İngilizce Hazırlık’la 
Hayata Hazırlanın
Fakültemizde, eğitim dili %30 ve %100 İngilizce olan 
iki ayrı programımız bulunuyor. Her iki programda da 
hazırlık sınıfı zorunlu tutuluyor. Öğrencilerin eğitim 
dili İngilizce olan mesleki dersleri başarabilmeleri için 
yabancı dil yeterlilik sınavını geçmeleri ya da hazırlık 
sınıfı eğitimlerini başarıyla tamamlamaları gerekiyor. 

Erasmus Deneyimiyle Yeni Ufuklar
Üniversitemizin Erasmus üyesi olan 78 üniversiteyle 
öğrenci hareketliliği anlaşması bulunuyor. 
Öğrencilerimizden Cem Sorguç, Erasmus staj 
programı çerçevesinde İsveç Stockholm’de özel bir 
poliklinikteydi. Sorguç deneyimini şöyle aktarıyor: 
“Erasmus staj programıyla diş hekimliğinin Avrupa’daki 
gelişimini yakından gözlemleyip ülkemizdeki 
uygulamalarla karşılaştırabilme şansım oldu. Staj 
yaptığım klinikte farklı milletlerden doktorlarla 
beraber çalışarak mesleki bilgimi geliştirme ve yabancı 
kültürleri tanıma fırsatı buldum. Bu eşsiz deneyimi 
yaşamalarını tüm öğrencilere tavsiye ederim.”



Lisansüstü Eğitim
Yüksek Lisans Programları

Tıbbi Farmakoloji, Fizyoloji, Mikrobiyoloji, Anatomi, 
Perfüzyon, Sağlık Yönetimi, Sinirbilim.

Doktora Programları

Tıbbi Farmakoloji, Ortodonti, Biyokimya, Histoloji ve 
Embriyoloji, Mikrobiyoloji, Klinik Anatomi, Ağız, Diş ve 
Çene Cerrahisi, Protetik Diş Tedavisi, Periodontoloji, 
Endodonti, Restoratif Diş Tedavisi, Sağlık Yönetimi, 
Sinirbilim.

KAVACIK KUZEY KAMPÜSÜ, KAVACIK MAH. EKİNCİLER CAD. NO: 19 BEYKOZ / İSTANBUL
KAVACIK GÜNEY KAMPÜSÜ, GÖZTEPE MAH. ATATÜRK CAD. NO: 40 BEYKOZ / İSTANBUL
HALİÇ KAMPÜSÜ, ATATÜRK BULVARI NO: 27 34083 FATİH / İSTANBUL

medipoluniversitesi medipoluniversitesimedipolunv medipolunv


