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E. Program Hakkında Genel Bilgiler 
Program Yöneticisi 
(Bölüm Bşk, ABD Bşk, Bilim Dalı 
Bşk., Program Koordinatörü) 

Prof. Dr. Kürşat Er 

Koordinatörler 

1. Uluslararası İlişkiler Bölüm/Program Koordinatörü: Yrd.Doç.Dr.M.Ali 
Altay 

2. Erasmus Bölüm/Program Koordinatörü: Doç.Dr. Çağatay Barutcigil 
3. Bologna Bölüm/Program Koordinatörü: Doç.Dr. Çağatay Barutcigil 
4. Farabi Bölüm/Program Koordinatörü: Yrd.Doç.Dr.Ayşe Dündar 
5. Mevlana Bölüm/Program Koordinatörü: Doç.Dr. Çağatay Barutcigil 
6. Free Mover Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Öznur Tuncay 

 

Eğitim Öğretim Sistemi 

Örgün Öğretim (X) İkinci Örgün Öğretim ( ) Uzaktan Öğretim( ) 
 
 

Telefon Faks e-mail 

+90 242 227 44 00 +90 242 310 69 67 dishekimligi@akdeniz.edu.tr 
 

Posta Adresi Web Sayfası 

Akdeniz Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi 
Konyaaltı / Antalya / TÜRKİYE 

http://dishekimlik.akdeniz.edu.tr 
 

Programın Tarihçesi 
Akdeniz Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi 27 Eylül 2010 tarihli ve 2010/960 sayılı bakanlar kurulu kararı ile Antalya’da 
kurulmuştur. Bu tarihten itibaren Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi, Protetik Diş Tedavisi, Ortodonti, Pedodonti, Diş 
Hastalıkları ve Tedavisi, Oral Diagnoz ve Radyoloji, Endodonti ve Periodontoloji Anabilim Dallarının açılmasına karar verildi. 
Bütün anabilim dallarına öğretim üyesi ve araştırma görevlisi ataması yapıldıktan sonra 14.05.2012 tarihi itibariyle 
fakültemizde ağız ve diş sağlığını ilgilendiren tüm branşlarda hasta kabulüne başlandı. Eğitim süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. 
Diş Hekimliği Fakültesine ilk kez 2012-2013 öğretim yılında 40 öğrenci ile eğitime başlanmıştır.  

 

Misyon Vizyon 

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi olarak 
misyonumuz, diş hekimliğinin her alanında dünya 
standartlarında bir eğitim vererek, çağdaş, ilerici ve 
yenilikçi, bilimsel anlayışa sahip, sorgulayıcı, özgüveni 
yüksek, kendisi ve çevresiyle barışık, özgür düşünen, 
mesleğini seven, etik ve akademik değerlere bağlı diş 
hekimleri yetiştirmektir. Bu doğrultuda misyonumuz 
öğrencilerimize, gerekli olan her türlü mesleki yeterlilik 
ve bilgiyi kazandırmak ve modern araç gereçlerle 
donatılmış kliniklerimizde, hastalarımıza kaliteli, üst 
düzeyde bir diş hekimliği hizmeti sağlamaktır 

Bilim dünyasında ulusal ve uluslararası düzeyde kendini 
kabul ettirmiş, yaptığı araştırma ve yayınlarla ön 
sıralarda yer alan, eğitim, öğretim, hastaların tedavisi 
ve topluma verdiği hizmetlerde mükemmeli arayan, 
mensubu olmaktan gurur duyulan, saygın ve lider bir 
referans fakülte olmaktır. 

 

Programın Amacı 

Diş hekimliği eğitiminin amacı teorik ve uygulamalı bilgilerin bütünleştirilerek ağız, dişler ve çevre dokuların 
korunması ve hastalıklarının tedavi edilmesini sağlayan diş hekimleri yetiştirmektir. 

 

Eğitim öğretim sistemi hakkında genel bilgiler 

Diş Hekimliği Fakültemizde derslerimizin büyük bir çoğunluğu yıllık dersler oluşturmaktadır (36 Hafta), buna 
ilaveten bazı derslerimiz ise yarıyıllık olarak düzenlenmiştir (18 Hafta). Bu nedenle ders planı yıllık olarak 
oluşturulmuştur. Ayrıca, eğitimimizde uygulama (laboratuar, klinik öncesi uygulama, klinik eğitim) ders saatleri 
oldukça yoğun olduğundan iş yükleri daha yüksektir.  

 

Programlar arası değişim ve geçiş koşulları 

Programlar arası geçiş ve değişim koşulları yatay geçiş uygulama esaslarına göre düzenlenmiştir. 
Lisans eğitiminin ardından, üst düzey programlara geçiş için Diş Hekimliğinde Uzmanlık (DUS) veya ALES sınavı 
ile uzmanlık veya doktora programlarına kayıt yaptırabilirler.  

 

Fiziksel ve Teknik Altyapı 
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Fakültemizde mevcut binamızda toplam 10 adet klinik ve 89 adet diş üniti ile hizmet vermektedir. Ayrıca, 1 adet 
seminer salonu ve diğer fakültelerden temin edilmiş 4 adet sınıf bulunmaktadır.  

 

Öğrenci Profili 
 

Kontenjan Kabul Koşulları 

Önceki Yıl Aktif Yıl 1.Lise ve dengi okul diploması  
2.Üniversite Yüksek öğrenim Geçiş Sınavı (YGS)'den yeterli puan  82 82 

 

Program Yeterlilikleri  

1. Mesleğin gerektiği, tüm temel tıp bilimleri alanında bilgi ve donanıma sahiptir, klinik ve sosyal bilimlere ait 
bilgileri edinmiştir ve bunları tüm meslek hayatı boyunca uygular. Diş hekimliği tarihi, tıp ahlakı ve adli diş 
hekimliği konusunda gereken ölçüde bilgi ve hassasiyete sahiptir. 

2. Diş hekimi olarak, ağız, çene, diş ve tüm oral dokuların, hücre, doku, organ ve sistem bazında yapı ve 
fonksiyonlarını tanımlar. 

3. Hastaların tıbbi durumlarının semptomlarının, laboratuvar sonuçlarının ve ilaç etkileşimlerinin 
değerlendirmesini yapar, çeşitli sistemik hastalıklar ve bunlarla ilişkili ağız ve diş hastalıklarının tedavi yollarını 
bilir ve bu tip durumlarda alınması gereken önlemleri uygular. 

4. Ağız, çene, diş ve tüm oral dokularda oluşabilen yapı ve fonksiyon değişikliklerini değerlendirir, tanı koyar ve 
teşhis ve tedavi planlaması yapar.  

5. Çocuk ve yetişkinlerde tüm koruyucu, önleyici işlemleri bilir, klinikte uygulayabilir ve hasta takibi yapabilir.  

6. Toplum ağız, diş sağlığı koruyucu ve destekleyici işlemleri bilir ve hazırlanmış program ve projelere katılabilir, 
uygulayabilir.  

7. Tüm ağız, çene, diş ve tüm oral dokuları ilgilendiren hastalıkların, anomalilerin, bozuklukların tedavilerinde 
disiplin içi ve disiplinler arası tedavi planlamalarında yer alır, kendi bilgi ve becerilerinin sınırlarını bilerek 
tedaviler yapar, gerektiğinde alanında uzman sağlık çalışanlarından görüş ve yardım alır.  

8. Yaşam boyu öğrenme ilkesi çerçevesinde, diş hekimliği bilgilerini takip eder, mesleki ve akademik alanlarda 
öğrendiği güncel bilgileri kullanır.  

9. Diş hekimliği alanında kullanılan tüm ekipman, cihaz ve aletleri bilir ve kullanır; teşhis ve tedavide kullanılacak 
tüm materyaller hakkında bilgi sahibidir ve uygun şekilde kullanır. 

10. Hasta, hasta yakınları, meslektaşları ile ve bulunduğu ortamda çalışan kişilerle her türlü iletişiminde etik 
kurallar çerçevesinde güven ve saygıya dayalı nitelikli iletişim kurar. Hasta mahremiyetine, enfeksiyon 
kontrolüne, radyasyon güvenliği ve tıbbi atık yönetmeliklerine uygun davranır. 

 

Mezun olanların çalışma alanları 

Diş Hekimleri, kamu ve özel sektörde görev yapmaktadır. Sağlık Bakanlığı hastaneleri, Özel Sağlık Merkezleri, 
özel muayenehaneler ve Üniversite hastanelerinde çalışmaktadırlar. 

 

Programda Görev Alan Akademik Kadro 

Unvan, Adı ve Soyadı Unvan, Adı ve Soyadı Unvan, Adı ve Soyadı 
Prof. Dr. Kürşat Er Doç. Dr. Alper Kuştarcı Doç. Dr. Çağatay Barutcigil 

Doç. Dr. Kemal Üstün Doç. Dr. U. Şebnem Büyükkaplan Doç. Dr. Elçin Esenlik 

Doç. Dr. Hüseyin Karayılmaz Doç. Dr. Göksel Şimşek Kaya Doç. Dr. Osman Tolga Harorlı 

Doç. Dr. Ömer Kırmalı Doç. Dr. Özge Güngör Yrd. Doç. Dr. Alper Sindel 

Yrd. Doç. Dr. M. Mustafa Özarslan Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Altay Yrd. Doç. Dr. Esra Bolat 

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Dündar Yrd. Doç. Dr. Öznur Tuncay Yrd. Doç. Dr. Mükerrem Hatipoğlu 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özgöz Yrd. Doç. Dr. Rasih Felek Yrd. Doç. Dr. Özlem Daltaban 
Yrd. Doç. Dr. Selmi Yılmaz Yrd. Doç. Dr. Z. Zahit Çiftçi  
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E. About the Program 
Program Director (Head of 
Department, Program Coordinator) 

Prof. Dr. Kürşat Er 

Coordinators 

1. International Relations Department / Program Coordinator: 
Assis.Prof.Dr.Mehmet Ali Altay 

2. Erasmus Department / Program Coordinator: Assoc.Prof.Dr.Çağatay 
Barutcigil 

3. Bologna Department / Program Coordinator: Assoc.Prof.Dr.Çağatay 
Barutcigil 

4. Farabi Department / Program Coordinator: Assis.Prof.Dr. Ayşe Dündar 
5. Mevlana Department / Program Coordinator: Assoc.Prof.Dr.Çağatay 

Barutcigil 
6. Free Mover Director: Assis.Prof.Dr. Öznur Tuncay 

 

Education System  

Formal Education (X) Evening Education Distance Education 
 

 

Telephone  Fax e-mail 

+90 242 227 44 00 +90 242 310 69 67 dishekimligi@akdeniz.edu.tr 
 

Postal Address Web Page 

Akdeniz University, Faculty of Dentistry,  

Konyaaltı / Antalya / TURKEY 
http://dishekimlik.akdeniz.edu.tr 

 

Brief History  

Akdeniz University School of Dentistry has been founded on September 27, 2010 in Antalya by the Council of 
Ministers Decision No. 2010/960. Since then departments of Oral and Maxillofacial Surgery, Prosthodontics, 
Orthodontics, Pedodontics, Restorative Dentistry, Oral Diagnosis and Radiology, Endodontics and Periodontology 
were established. After academic staff and research assistants were appointed, the faculty started accepting 
patients with oral and dental health needs on May 14, 2012. Duration of education is set as 5 years. The school 
of dentistry started its first academic year on 2012-2013 with 40 students. 

 

Mission Vision 

As Akdeniz University School of Dentistry, our mission 
is to give world-class education on all subjects and raise 
dentists who are contemporary, progressive, 
innovative, scientific, inquisitive, confident, peaceful 
with themselves and the environment, free-thinking, 
loving their profession, ethical and dependent on 
academic values. Thus, our mission is to provide 
students with all kinds of professional qualifications 
and necessary knowledge, and to provide our patients 
with high-quality services in our clinics equipped with 
modern equipment. 

Our vision is to be a prestigious and leader faculty who 
has been accepted in national and international levels 
in the scientific world and who stands out with its 
researches and publications and aims perfection in 
educational, teaching, treatment services. 

 

Goals  

The goal of dentistry education is to combine theoretical and practical information to educate dentists who are 
able to treat and protect dental and oral tissues and diseases. 

 

About the Educational System 
Majority of the classes are yearly courses in our faculty (36 weeks) and additionally some classes take only one 
semester (18 weeks). Therefore, lesson plans are made on a yearly basis. Moreover in our education system, 
practical lessons (laboratory, preclinical studies, clinical education) are very intense, therefore the workload is 
higher. 

 

Exchange Programs and Eligibility 



 

Akdeniz Üniversitesi  

 

4 / 5 

Exchange conditions between programs are arranged according to the exchange principles. After graduation, 

dentists can register for a specialty or doctorate degree by taking Specialty in Dentistry Examination (DUS) or 

ALES examination to switch to higher level programs 

 
 

Physical and Technical Infrastructure 

In our faculty, we have a seminar room and 4 classes provided from other faculties in addition to a total of 10 
clinics with 89 dental units.  

 

Student Profile 
 

Quota Eligibility 

Previous Year Current year 1 - Diploma of high school or an equivalent school.  
2 - Adequate grade from YGS 82 82 

 

Program Outcomes  

1. To have the knowledge and equipment in the field of all basic medical sciences that the profession 
requires, have acquired knowledge of clinical and social sciences and to apply them throughout 
professional career. To have the necessary knowledge and sensitivity about history of dentistry, medical 
ethics and forensic dentistry. 

2. As a dentist, to be able to describe the structure and function of oral and maxillofacial tissues at cellular-
, tissue-, organ- and system-levels. 

3. To be able to evaluate the patients regarding the symptoms of the medical conditions, the laboratory 
findings and the drug interactions, to recognize the various systemic diseases and related treatment 
modalities of the oral and dental diseases, and to apply the preventive treatment in such cases. 

4. To be able to evaluate the possible alterations in the structure and function of oral and maxillofacial 
region, to make the accurate diagnosis and treatment planning.  

5. To know and to be able to apply all preventive procedures clinically in children and adults, and to perform 
regular follow-up. 

6. To know all preventive and supportive procedures about oral and dental health care and to be able to 
participate and perform related programs and projects. 

7. To take place in intradisciplinary and interdisciplinary treatment plans for diseases, anomalies, disorders 
of oral and maxillofacial region, and to perform the treatment within the limits of his/her knowledge and 
skills and consult with specialist health professionals when necessary. 

8. To follow up and use up-to-date information about dentistry in professional and academic fields with the 
principle of lifelong learning. 

9. To know and use all equipment, devices and appliances used in the field of dentistry; to have knowledge 
about all the materials which is used in diagnosis and treatment, and to use them appropriately. 

10. To be able to communicate with the patient and his / her relatives, colleagues, and staff based on ethics 
rules, confidence and respect. To behave in accordance with the regulations of patient privacy, infection 
control, radiation safety and medical waste. 

 

Job Opportunities  for the Graduates 

Dental surgeons work in public institutions or in private practice. They work in the hospitals of the Ministry of 
Health, Private Dental Hospitals and University Hospitals. 

 

Academic Staff 

Title, Name and Surname Title, Name and Surname Title, Name and Surname 
Prof. Dr. Kürşat Er Assoc. Prof.  Dr. Alper Kuştarcı Assoc.Prof.Dr.Çağatay Barutcigil 

Assoc. Prof.  Dr. Elçin Esenlik Assoc.Prof. Dr.U.Şebnem Büyükkaplan Assoc. Prof.  Dr. Kemal Üstün 

Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Karayılmaz Assoc. Prof. Dr. Göksel Şimşek Kaya Assoc. Prof. Dr. O. Tolga Harorlı 
Assoc. Prof.  Dr. Ömer Kırmalı Assoc. Prof.  Dr. Özge Güngör Assis. Prof.  Dr. Alper Sindel 

Assis. Prof.Dr. M. Mustafa Özarslan Assis. Prof.  Dr. Mehmet Ali Altay Assis. Prof.  Dr. Esra Bolat 

Assis. Prof.  Dr. Ayşe Dündar Assis. Prof.  Dr. Öznur Tuncay Assis.Prof.Dr.Mükerrem Hatipoğlu 

Assis. Prof.  Dr. Mehmet Özgöz Assis. Prof.  Dr. Rasih Felek Assis. Prof.  Dr. Özlem Daltaban 
Assis. Prof.  Dr. Selmi Yılmaz Assis. Prof.  Dr. Z. Zahit Çiftçi  
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