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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 ve 
Çene Radyolojisi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Çocuk Diş Hekimliği, Endodonti, 
Ortodonti, Periodontoloji, Protetik Diş Tedavisi ve Restoratif Diş Tedavisi Anabilim 
Dallarının açılmasına karar verildi. Bütün anabilim dallarında 14.05.2012 tarihi 
itibariyle fakültemizde hasta kabulüne başlandı ve zaman içerisinde öğretim üyesi ve 
araştırma görevlisi kadroları güçlendirildi. Eğitim süresi 5 yıl olan fakültemizde, ilk kez 
2012-2013 öğretim yılında 40 öğrenci ile eğitime başlandı. 29.10.2019 tarihinde yeni 
hizmet binasına taşınan fakültemizde lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetleri 
ve klinik hizmetleri faaliyetleri verilmede devam etmektedir. 

Misyon 

Öğrencilerimizin, hastalarımızın ve çalışanlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini; 
etik ve yasal sınırları göz önünde tutarak, ulusal ve uluslararası standartlar ve 
bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda, en üst düzeyde, kaliteli, etkin 
ve verimli bir şekilde karşılamak. 

Vizyon Akademik ve sağlık hizmetleri alanında; ulusal ve uluslararası standartta en 
kaliteli, verimli, güvenilir bir eğitim, araştırma ve tedavi kurumu olmaktır. 

Amaçlar  

1. Ulusal ve uluslararası düzeyde güncel bilgi ve yetkinlikle donanmış, en üst 
düzeyde mesleki uygulama becerisine sahip, iletişim, etik, hukuki 
sorumluluklar, sağlık turizmi konularında gerekli yetkinliklere sahip, bilgiye 
ulaşabilen ve güncel yöntem ve teknolojiyi kullanabilen diş hekimleri 
yetiştirmek, 
2. Akademik personelin kendi alanlarında akademik çalışmalar yürüterek 
kurumun ve öğrencilerin bilimsel açıdan gereksinimleri karşılayabilecekleri 
olanakları sağlamak, 
3. Bölgenin ve ülkenin ağız, diş sağlığı sorunlarına en güncel, bilimsel 
yöntemler yaklaşan ve hizmet veren en üst düzey sağılık kurumu olmak. 

Hedeflerimiz 

1. Mezuniyet öncesi eğitimde öncelikle ulusal, sonrasında uluslararası 
akredite eğitim kurumlarından birisi olmak. 
2. Temel ve klinik eğitim müfredatının güncel Ulusal Çekirdek Eğitim programı 
ile uygun olmasını sağlamak 
3. 5 yıllık mezuniyet öncesi müfredatta temel diş hekimliği eğitimi ile birlikte 
etik, hukuk, iletişim, sosyal yeterlilikler gibi konularda çeşitlilik sağlayabilmek 
4. Öğrenim merkezli aktif öğrenme yöntemlerinin sıklıkla kullanıldığı, ölçme-
değerlendirmenin yapı ve kapsam geçerliliği yönünden yapılandırılmış 
olmasını sağlamak 
5. Akademik çalışmaların ve başarıların teşvik ve motive edildiği bir çalışma 
ortamı sağlamak 
6. Ulusal ve Uluslararası alanında bilimsel yetkinliğe sahip araştırmacılar ve 
bilim insanları ile akademik personel ve öğrencilerin bir araya getirilmesini 
sağlamak 
7. Güncel bilgi ve donanıma sahip hekimler ile en çağdaş teknolojiler 
kullanılarak koruyucu, önleyici müdahalelerin ön planda tutulduğu, tüm ağız 
diş sağlığı hizmetlerinin verilebilmesini sağlamak.  
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Fakülte Bilgi Paketi Tanımları 

Eğitim-Öğretim Sistemi 
Hakkında Genel Bilgiler 

Diş Hekimliği Fakültemizde derslerimizin büyük bir çoğunluğu yıllık dersler 
oluşturmaktadır (30 Hafta), buna ilaveten bazı derslerimiz ise yarıyıllık olarak 
düzenlenmiştir (15 Hafta). Bu nedenle ders planı yıllık olarak oluşturulmuştur. Ayrıca, 
eğitimimizde uygulama (laboratuvar, klinik öncesi uygulama, klinik eğitim), öğrenci 
merkezli uygulamalar, toplumsal destek ve sorumluluk etkinlikleri, kariyer planlama 
ve girişimcilik gibi dersler yer almaktadır. 
Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği fakültesi eğitimi temel olarak 3 ana ders grubu 
şeklinde yürütülür. Bunlardan ilki Temel Teorik Ders'lerdir ve Dönem I’den başlayarak 
Dönem V’in sonuna kadar devam eder. İkinci ders grubu olarak Klinik Öncesi 
Uygulama dersleri yer alır. Bu dersler ise öğrencilerin el yeteneklerinin geliştirilmesi 
ve klinik öncesi uygulamaları içerir. Dönem I’den başlayarak devam ettirilen bu dersler 
Dönem III Güz dönemin sonunda sona erer. Son ders grubu olan Klinik Eğitim dersleri 
ise Dönem III Bahar döneminde gözlemci öğrencilik ile başlar ve Dönem IV ve V’te 
öğrenciler tüm diş hekimliği uygulamalarını yerine getirecek eğitimler alırlar. 
Ayrıca 2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibaren 1. sınıfta Toplumsal Destek 
Projeleri (TDP), Gönüllük Çalışmaları (GNC) ve Mesleklerarası Eğitim Dersleri, 3. sınıfta 
Özel Çalışma Modülleri (ÖÇM) oturumları almaya başlayacaklardır. 

Programlar Arası Değişim ve 
Geçiş Koşulları 

Programlar arası geçiş ve değişim Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde 
Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge’sine göre düzenlenmekte ve her eğitim yılı 
başlangıcından önce belirli sayılarda öğrenci diğer kurumlardan kabul edilmektedir. 

Fiziksel ve Teknik Altyapı 

Fakültemizde mevcut binamızda toplam 8 adet klinik ve 201 adet diş üniti ile hizmet 
vermektedir. Ayrıca, 1 adet konferans salonu ve 5 adet amfi, 1 adet klinik öncesi 
uygulamalar laboratuvarı, 1 adet simülasyon laboratuvarı, 1 adet etüt ve çalışma 
odası, 1 adet kütüphane ve bilgisayar salonu öğrencilerimizin kullanımına tahsis 
edilmiştir. 

     
Öğrenci Profili Yıllara göre fakültemize kayıt yaptıran öğrenci sayıları  

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

52 55 67 85 97 102 121 122 133 
 

Mezun Profili Yıllara göre fakültemizden mezun olan öğrenci sayıları 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
38 37 62 64 

 

Değişim ve Geçiş Profili Yıllara göre fakültemize geçiş yolu ile kayıt yaptıran ve ayrılan öğrenci sayıları  

 2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

Yatay G. Gelen 2 4 11 8 12 3 2 6 

Yatay G. Giden - 2 7 4 3 8 9 8 

Erasmus Gelen - 2 4 3 5 4 7 16 

Mevlana Gelen - - 3 2 - - - - 

Farabi Gelen - 2 - - 2 - - - 

Özel öğrenci Gelen - - - 3 1 1 - - 

YÖS Gelen 1 6 7 5 5 5 7 10 

Kayıt Silen 1 3 3 17 2 4 5 4 
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Eğitim Türü (Amaçlar) 

1. Ulusal ve uluslararası düzeyde güncel bilgi ve yetkinlikle donanmış, en üst düzeyde 
mesleki uygulama becerisine sahip, iletişim, etik, hukuki sorumluluklar, sağlık turizmi 
konularında gerekli yetkinliklere sahip, bilgiye ulaşabilen ve güncel yöntem ve 
teknolojiyi kullanabilen diş hekimleri yetiştirmek, 
2. Akademik personelin kendi alanlarında akademik çalışmalar yürüterek kurumun ve 
öğrencilerin bilimsel açıdan gereksinimleri karşılayabilecekleri olanakları sağlamak, 
3. Bölgenin ve ülkenin ağız, diş sağlığı sorunlarına en güncel, bilimsel yöntemler 
yaklaşan ve hizmet veren en üst düzey sağılık kurumu olmak. 

Hedef  

1. Mezuniyet öncesi eğitimde öncelikle ulusal, sonrasında uluslararası akredite eğitim 
kurumlarından birisi olmak. 
2. Temel ve klinik eğitim müfredatının güncel Ulusal Çekirdek Eğitim programı ile 
uygun olmasını sağlamak 
3. 5 yıllık mezuniyet öncesi müfredatta temel diş hekimliği eğitimi ile birlikte etik, 
hukuk, iletişim, sosyal yeterlilikler gibi konularda çeşitlilik sağlayabilmek 
4. Öğrenim merkezli aktif öğrenme yöntemlerinin sıklıkla kullanıldığı, ölçme-
değerlendirmenin yapı ve kapsam geçerliliği yönünden yapılandırılmış olmasını 
sağlamak 
5. Akademik çalışmaların ve başarıların teşvik ve motive edildiği bir çalışma ortamı 
sağlamak 
6. Ulusal ve Uluslararası alanında bilimsel yetkinliğe sahip araştırmacılar ve bilim 
insanları ile akademik personel ve öğrencilerin bir araya getirilmesini sağlamak 
7. Güncel bilgi ve donanıma sahip hekimler ile en çağdaş teknolojiler kullanılarak 
koruyucu, önleyici müdahalelerin ön planda tutulduğu, tüm ağız diş sağlığı 
hizmetlerinin verilebilmesini sağlamak.  

Kazanılacak Derece Diş Hekimi 

Kabul Koşulları 12 yıllık temel zorunlu eğitimi tamamlamak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 
sınavında başarılı olmak 

Üst Kademeye Geçiş 
Gerekli sınavlarının alınması şartı sonrasında Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bünyesinde 
Yüksek Lisans ve Doktora yapılabilmektedir. Yapılacak DUS (Diş hekimliğinde 
Uzmanlık Sınavı) şartı ile Uzman Diş hekimi eğitimi alınabilmektedir. 

Mezuniyet Koşulları 5 yıllık diş hekimliği eğitiminde asgari 300 AKTS’lik ders alarak başarı ile tamamlamak 

Tarihçe 

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 ve 
Çene Radyolojisi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Çocuk Diş Hekimliği, Endodonti, 
Ortodonti, Periodontoloji, Protetik Diş Tedavisi ve Restoratif Diş Tedavisi Anabilim 
Dallarının açılmasına karar verildi. Bütün anabilim dallarında 14.05.2012 tarihi 
itibariyle fakültemizde hasta kabulüne başlandı ve zaman içerisinde öğretim üyesi ve 
araştırma görevlisi kadroları güçlendirildi. Eğitim süresi 5 yıl olan fakültemizde, ilk kez 
2012-2013 öğretim yılında 40 öğrenci ile eğitime başlandı. 29.10.2019 tarihinde yeni 
hizmet binasına taşınan fakültemizde lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetleri 
ve klinik hizmetleri faaliyetleri verilmede devam etmektedir. 

Mezun İstihdam Olanakları Kamu ve Özel Sektör Sağlık Kuruluşlarında diş hekimi olarak çalışır. 

Sınavlar, Ölçme Değerlendirme 

Sınavlar; “Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği”, “Akdeniz Üniversitesi Ders İşlemleri, Sınav ve Başarı Değerlendirme 
Yönergesi”ve “Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi”ne göre 
uygulanmaktadır.  

  

  

  

  

 
 
 
 



AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 
Program Bilgileri 

  

Program Profili 

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği fakültesi eğitimi temel olarak 3 ana ders grubu 
şeklinde yürütülür. Bunlardan ilki Temel Teorik Ders'lerdir ve 1. sınıftan başlayarak 5. 
sınıf sonuna kadar devam eder. İkinci ders grubu olarak Klinik Öncesi Uygulama 
dersleri yer alır. Bu dersler ise öğrencilerin el yeteneklerinin geliştirilmesi ve klinik 
öncesi uygulamaları içerir. 1. sınıftan başlayarak devam ettirilen bu dersler 3. sınıf güz 
dönemin sonunda sona erer. Son ders grubu olan Klinik Eğitim dersleri ise 3. sınıf 
Bahar döneminde gözlemci öğrencilik ile başlar ve 4. ve 5. sınıfta öğrenciler tüm diş 
hekimliği uygulamalarını yerine getirecek eğitimler alırlar. 
Ayrıca 2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibaren 1. sınıfta Toplumsal Destek 
Projeleri (TDP), Gönüllük Çalışmaları (GNC) ve Mesleklerarası Eğitim Dersleri, 3. sınıfta 
Özel Çalışma Modülleri (ÖÇM) oturumları almaya başlayacaklardır. 

Önceki Öğrenimin Tanınması Yükseköğretim Kurumu mevzuatı ile Üniversitenin yönetmelik ve yönergelerine 
uygun olarak tanınmaktadır.  

Yeterlilik Koşulları 

Öğrencilerin bir dersten (teorik, klinik öncesi uygulama ya da klinik eğitim) başarılı 
olabilmesi için Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönergesi'nin 22.Maddesi uyarınca göre en az 60 not ortalaması elde etmesi 
gerekmektedir. 

İletişim Bilgileri 

Web : http://dishekimlik.akdeniz.edu.tr 
E-posta: dishekimligi@akdeniz.edu.tr 
Faks : +90 242 310 69 67 
Adres : Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs 
/ Antalya / Türkiye 

Akademik Personel Bilgileri https://dishekimlik.akdeniz.edu.tr/akademik-personel-119 

 

Program Öğrenme Çıktıları (Yeterlilikler) 

1. Temel tıp bilimleri ve diş hekimliği teorik bilgilerine sahiptir ve klinik uygulamalara entegre edebilme 
yetkinliğine sahiptir. 

2. Diş hekimliğinde kullanılan geleneksel ve modern tüm materyal, ekipman, cihaz ve aletler hakkında bilgi ve 
donanıma sahiptir ve etkin bir şekilde kullanabilir.  

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 dokuların, hücre, doku, organ ve sistem bazında yapı ve fonksiyonlarını tanımlar. 

5. Ağız, çene, diş ve tüm oral dokuların yapı ve fonksiyon değişikliklerini, hastalık ve semptomlarını değerlendirir, 
disiplin içi ve disiplinler arası teşhis ve tedavi planlamalarında yer alır ve kendi bilgi ve sınırlarını bilerek 
tedaviler yapar, gerektiğinde alanında uzman hekimlerden görüş ve yardım alır. 

6. Çocuk ve yetişkinlerde koruyucu diş hekimliği uygulamaları konusunda bilgi ve donanıma sahiptir, bu 
uygulamaları klinikte yapar ve gerekli durumlarda yerel, ulusal proje ve etkinliklerde yer alarak koruyucu diş 
hekimliği ilkelerini yerine getirir. 

7. Tıp etiği kurallarını bilir, hastalarla, hasta yakınlarıyla, meslektaş ve diğer sağlık çalışanlarıyla toplumsal, 
sosyal, bilimsel ve etik değerler çerçevesinde iletişim kurar, teşhis, tedavi planlaması ve tedavilerini etik ve 
hukuki sorumlulukları göz önünde bulundurarak yürütür.  

8. Tüm sağlık çalışanları ile uyumlu ekip çalışması yürütür, mesleki fikir ve deneyimlerini sözlü ve yazılı olarak 
açık bir şekilde dile getirir, bireysel mesleki çalışmalarında sorumluluk ve inisiyatif alır.  

9. Çalıştığı ortamda tüm çalışanların sağlığı, güvenliği, hasta güvenliği ve riskleri konusunda bilgi ve donanıma 
sahiptir, gerekli önlemleri alır.  

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

11. Halk sağlığı ve sosyal tıp ilkeleri konusunda, adli durumlarda sorumlulukları ve yapması gerekenler konusunda 
gerekli birikime sahiptir ve gerekli durumlarda uygulamalarda görev alabilir. 

12. Sağlık Turizmi konusunda gerekli ve yeterli bilgiye sahiptir, gerekli durumlarda uygulamalarda görev alabilir. 
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