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Neden Medipol Diş Hekimliği?
Muhammed Enes Koç

Donanımlı laboratuvarlarımız ile
diş hekimliği mesleğine hazırlık!
Öğrencilerimizi modern donanımlı simülasyon ve
manipülasyon laboratuvarlarında yetiştiriyoruz.
Süreç tabanlı diş hekimliği eğitim modelimizde,
öğrencilerimiz ilk üç yıl yoğun tıp konuları ve son iki
yıl üst düzeyde diş hekimliği klinik hizmetleri alarak
tıp nosyonu yüksek hekimler olarak topluma katılıyor.
Mezunlarımız üniversite ve kamu hastanelerinde ya
da özel kliniklerde aranan, başarılı hekimler olarak
mesleklerini icra ediyor.

“Medipol Diş Hekimliği alanında
uzman akademik kadrosu, araştırma ve
uygulama laboratuvarları ile mesleki
yetkinlikleri yüksek bir hekim olmamı
sağlayacak gerekli teorik ve pratik
eğitimleri bana sağlıyor. Diş hastanesinde verilen
eğitimlerle de yeterli mesleki tecrübeye ulaşma imkânı
sunuyor.”
Sıla Beşlioğlu
“Türkiye’nin önde gelen diş hekimliği
fakültelerinden mezun; uluslararası
yayınlar, makaleler ve paneller
zincirinde söz sahibi bir akademik
kadroya sahip olması Medipol’ü
tercih etmemde etkili oldu. Bununla
birlikte Medipol’ün tam donanımlı laboratuvar ortamı
ve diş hastaneleri, alanında yetkin diş hekimlerinin
yetişmesine olanak sağlıyor.”
Weronika Ursula Anmak
“Dünyanın farklı yerlerinden gelen
kişilerin oluşturduğu uluslararası ortam
ve eğitim seviyesi benim için çok
önemli. Medipol beni bu konuda çok
tatmin etti. Hocalarımın öğretmeye
olan tutkusu ve öğretim standartlarının
yüksek olması başarılı bir diş hekimi olmam için gerekli
pozitif ortamı yarattı.”
Onur Yılmaz
“Medipol; büyük ve ferah
laboratuvarları, etkin ve güncel
malzeme kullanımı sayesinde kliniğe
çıkıp hasta bakmaya başlamadan önce
de yeteri kadar pratik yapmamıza
imkân tanıyor. Ayrıca çok sayıda ve birbirinden
farklı profilde hasta görmemize olanak sağlaması
Medipol’ü tercih etmemde büyük rol oynadı. Tüm
bunların yanında idari ve akademik personele kolay
ulaşılabilirlik, tercih döneminde aday öğrencilerin göz
önünde bulundurması gereken en önemli etkenlerden
biri.”

Akademik Kadro

Simülasyon Laboratuvarı

Geleceğin diş hekimlerini ve bilim insanlarını
yetiştiren akademisyen kadromuz farklı eğitim
ekollerini benimsemiş, ulusal ve uluslararası başarılara
sahip öğretim elemanlarından oluşuyor. Fakültemiz
tarafından yürütülen klinik ve deneysel araştırmaların
bir kısmı TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer
bulundu. Ayrıca yurt dışı yükseköğretim kurumlarıyla
iş birliği içinde yürütülen bilimsel çalışmalarımız da
bulunuyor.

Simülasyon laboratuvarımız öğrencilerimizin
el becerilerini ve klinik yetkinlikleri kazanmalarını
sağlıyor. Simülasyon laboratuvarında toplam
156 adet maket bulunuyor. Kliniğe hazırlık eğitimi
hasta koltuğuna yerleştirilmiş ve hastayı simüle
eden maket hastalar üzerinde gerçekleştiriliyor.
Öğretim elemanlarının öğrenciler için yaptığı eğitici
uygulamalar her ünitte bulunan monitörler aracılığıyla
öğrenciler tarafından canlı olarak izlenebiliyor. Bu yolla
öğrenciler ergonomik çalışma olanaklarına kavuştukları
gibi çeşitli diş hekimliği uygulamalarını bizzat yaparak
pratik kazanıyor.

Prof. Dr. İbrahim Sina Uçkan
Dekan

“

Fakültemizde ‘süreç tabanlı diş hekimliği eğitim
modeli’ni ve Avrupa Diş Hekimliği Eğitimi Birliğinin
(ADEE) tüm Avrupa ülkeleri için geçerli olan önerilerini
dikkate alarak ulusal akreditasyon almaya hak kazanan
öncü bir fakülte olmayı hedefliyoruz. Bu yeni eğitim
modeliyle öğrenme odaklı çalışma alışkanlığı kazanmış
ve insani değerlerle donanmış bilgili ve yetenekli diş
hekimleri yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

”

Fakültemizde 8 profesör, 10 doçent, 54 doktor öğretim
üyesi olmak üzere 75 kişilik donanımlı bir eğitim
kadrosu bulunuyor.
Prof. Dr. İ. Sina Uçkan

Prof. Dr. M. Muzaffer Ateş

Prof. Dr. Hüsamettin Oktay

Prof. Dr. M. Alp Tavas

Prof. Dr. B. Çağrı Delilbaşı

Prof. Dr. Hilal Uslu Toygar

Prof. Dr. Mete Üngör

Prof. Dr. H. Barış Kara

Standartların Üzerinde
Uygulama Alanları
Manipülasyon Laboratuvarına ilave olarak modern
araç ve cihazlarla donanımlı alçı, akrilik, metal
döküm ve porselen işleme laboratuvarlarımız da
öğrencilerimizin hizmetine sunuldu. Bu laboratuvarlar
tüm öğrencilerimizin rahatlıkla pratik yapabilecekleri
büyüklükte, birbirlerinden ayrı alanlarda kurulu
ve ülkemiz standartlarının üzerinde olan eğitim
birimleridir.

Medipol Üniversitesi Diş Hastanesi
ve Uygulama Merkezlerinde
Deneyim
Unkapanı ve Esenler yerleşkelerinde yer
alan üniversitemize bağlı “Ağız ve Diş Sağlığı
Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri”nde
öğrencilerimize diş hekimliği eğitimi ve topluma diş
hekimliği alanında sağlık hizmetleri veriliyor. Medipol
Mega Üniversite Hastanesine bağlı birimimiz ise eğitim
ve araştırma altyapısına katkı sağlıyor. Kliniklerimizin
farklı lokasyonlarda oluşu hasta çeşitliliği anlamına
gelmesi ise 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 birleştirdi. 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 üniversitemizin Kavacık
yerleşkesi Kuzey Kampüsünde faaliyet gösteriyor.
Farklı bilim dallarında çalışmalar sürdürülen REMER’de
fakültemiz öğrencileri de kendi araştırmalarını
yapabiliyor ve bir danışmanın liderliğindeki ekip
çalışmalarına katılabiliyor.

İngilizce Hazırlık’la
Hayata Hazırlanın
Fakültemizde iki ayrı eğitim programı uygulanıyor.
Öğrenciler eğitim dili Türkçe (%30 İngilizce) veya
İngilizce (%100 İngilizce) programı tercih edebilir.
İngilizce hazırlık sınıfı eğitimi her iki program için
de zorunlu olduğundan, öğrencilerin ulusal veya
uluslararası yabancı dil sınavlarına katılarak yabancı
dil (İngilizce) bildiklerini kanıtlamaları, üniversitemizce
yapılacak muafiyet sınavını başarmaları veya hazırlık
sınıfına kaydolup başarılı olmaları gerekiyor.

Erasmus Deneyimiyle Yeni Ufuklar
Üniversitemizin Erasmus üyesi 85 üniversite ile öğrenci
hareketliliği anlaşması bulunuyor. Öğrencilerimizden
Cem Sorguç, Erasmus staj programı çerçevesinde İsveç
Stockholm’daki özel bir polikliniğe gitti. Öğrencimiz
Erasmus deneyimini şöyle ifade ediyor: “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 öğrenci
arkadaşlarıma tavsiye ederim.”

Lisansüstü Eğitim
Yüksek Lisans Programları
Anatomi, Fizyoloji, Mikrobiyoloji, Perfüzyon,
Sağlık Yönetimi, Sinirbilim, Tıbbi Farmakoloji.
Doktora Programları
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Biyokimya, Endodonti,
Histoloji ve Embriyoloji, Klinik Anatomi, Mikrobiyoloji,
Ortodonti, Periodontoloji, Protetik Diş Tedavisi,
Restoratif Diş Tedavisi, Sağlık Yönetimi, Sinirbilim,
Tıbbi Farmakoloji.
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