
ÖNE ÇIKAN TEKNİK OLANAKLAR: 

Fakültenin Dokuz Eylül Üniversitesi, 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesinin içinde yer alması ile öğrencilerinin 
sağlık alanındaki tüm teknik donanım ve imkanlara erişilebilirliği çok kolaydır. Günümüz teknolojisine uygun olarak 

hazırlanan tedavi üniteleri ve alt yapı çalışmaları ile tümüyle yeni kliniklerimizde hastalara en gelişmiş tedavi 
olanakları bulunmaktadır. 

ÖNE ÇIKAN EĞİTİM PROGRAMLARI: 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, “Dental Biyomalzemeler” Yüksek Lisans Programı 
açılmıştır. Ayrıca; 2021-2022 öğretim yılından itibaren diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi verilebilmesi için 

Yükseköğretim Kurumu’ndan kontenjan talebinde bulunulmuştur.

TARİHÇEMİZ
Diş Hekimliği Fakültesi; 04 Ekim 

2019 tarih ve 30908 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanan 03 Ekim 2019 tarih ve 1613 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Üniversitemiz 15 Temmuz Sağlık 
ve Sanat Yerleşkesi’nde kurulmuştur. 2021-2022 yılından itibaren 

eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

AMACIMIZ
Temel ve klinik kanıta dayalı diş hekimliği bilgi ve becerilerine sahip, güncel yöntem ve 

teknolojiyi kullanarak araştıran, çalışan, mesleki deontoloji ve etik ilkelerini benimseyen, toplumun 
sağlık ihtiyaçlarına duyarlı ve yüksek kalitede sağlık hizmeti veren diş hekimleri yetiştirmek. 

DİŞ HEKİMLİĞİ 
FAKÜLTESİ  



DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI
 Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi, Endodonti, Ortodonti, 
Pedodonti, Periodontoloji, Protetik Diş Tedavisi ve Restoratif Diş Tedavisi olmak üzere 8 Anabilim 
Dalında eğitim veren bilimsel araştırmalar yapan ve klinik sağlık hizmeti sürdüren yetkin ve dinamik bir ekibe 
sahiptir. 

 Diş Hekimliği Fakültesi’nde eğitim 5 yıl olup 1. ve 2. sınıfta ağırlıklı olarak temel bilimler, laboratuvar 
uygulamaları ve el becerilerini geliştirme ve meslek derslerine giriş yer almaktadır. 3. sınıfta hekim adayları daha çok 
diş hekimliği bilimini ilgilendiren dersleri ağırlıklı olarak almaya başlarlar. 4. ve 5. sınıfta ise 8 ayrı Anabilim dalında 
uygulamalı eğitim yaparlar. 

 Bölgede çok yoğun bir hasta potansiyeli olması sebebiyle geleceğin hekim adaylarının yüksek standartlı bir klinik 
eğitimi alma şansına sahip olmaları ve yetkin bir klinisyen olarak mezun olmaları öngörülmektedir. Öğrencilerin 
mesleki eğitimlerinin yanı sıra hobilerine yönlendirilmesi ve sosyal yönden de güçlendirilmesi amacıyla ders programı 
içerisinde seçmeli dersler bulunmaktadır ve aktif katılım gerektiren projelerin yapılması planlanmaktadır. 5 yıllık diş 
hekimliği fakültesini başarı ile bitiren öğrencilerimiz “diş hekimi” unvanını alırlar.

Diş Hekimliği Fakültesi mezunları, eğitimlerine bir üst basamak olan 3. derece (doktora) programlarına 
başvurarak ya da uzmanlık eğitimi alarak devam edebilirler. Ayrıca mezunlarımız yurtiçi ve yurtdışı 
çeşitli üniversitelerde akademik kariyer olanaklarına sahiptir. Ağız ve diş sağlığı merkezlerinde, kamu 
ve üniversite hastanelerinde, özel hastane ve kliniklerde istihdam edilebilirler. Böylece, sağlık alanında 
mesleklerini sürdürebilirler.
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