


Kuruluş 
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1969 yılında, Dekan Prof. Dr. İsmail 
Ulutaş önderliğinde kuruldu. Temelde 3 bina üzerine kurulu bina, eğitim faa-
liyetleri, araştırmalar ve değişen diğer ihtiyaçlara karşılık vermek üzere 1995 
yılında, şu anki haline getirildi. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Eği-
tim kalitesi, uzman kadrosu ile 21. yüzyıla taşınmaktadır. Fakülte 300’den faz-
la eğitimci, klinisyen ve araştırıcı, 200’ü aşkın akademik personeliyle doktora 
düzeyinde akademik eğitiminin yanı sıra, 900’ten fazla öğrenciye 5 yıllık tezli 
yüksek lisans eğitimi vermektedir. Ege Bölgesinin tek Diş Hekimliği Fakülte-
si olan Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ilk mezunlarını 1973 yılında 
vermiş ve bugüne kadar 5277 Diş hekimi Fakültemizden mezun olmuştur. 
Her yıl yaklaşık 150 öğrenci kabul eden fakültemizde öğrenim süresi 1 yıllık 
İngilizce hazırlık sınıfından (isteğe bağlı) sonra 5 yıldır. Şu anda öğrenim gö-
ren öğrenci sayısı 905 dir Ağız Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi, Protetik Diş 
Tedavisi, Periodontoloji, Ortodonti, Pedodonti, Ağız Diş ve Çene Hastalıkları 
Radyolojisi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi, Endodonti’den oluşan 8 Anabilim Da-
lımızda 63 Profesör, 18 Doçent, 5 Doktor Öğretim üyesi, 9 Araştırma Görevlisi 
(Dr), 77 Uzmanlık öğrencisi ve 73 Doktora öğrencisi ile eğitim, sağlık hizmet-
lerini sürdürmekte ve araştırma yapmaktadır. Sürekli olarak yenilenen geliş-
miş cihazlarla donatılmış kliniklerimizde yılda 50 bin civarında hasta tedavi 
edilmektedir. Üniversite seçme ve yerleştirme sınavlarında öğrencilerin ilk sı-
ralarda tercih ettiği diş hekimliği fakülteleri arasında yer alan fakültemiz özel-
likle son dönemlerde sahip olduğu teknik donanımı ile eğitim, sağlık ve araş-
tırma konularında büyük aşama kaydetmiştir. Günümüz teknolojisine uygun 
olarak yenilenen tedavi ünitelerinin (ünit+fotöy) sayısı 200’den fazla olup her 
öğrenciye yeterli düzeyde pratik imkanı sağlanmaktadır. Alt yapı çalışmaları 
ile tümüyle yenilenen kliniklerimizde hastalara huzur içinde tedavi görme 
ortamı yaratılmıştır. Taramalı elektron mikroskobuna (SEM) sahip bir araştır-
ma laboratuvarı, Fantom laboratuvarı, Biyokimya Laboratuvarı, Bilgisayar ve 
Görsel Dokümantasyon Merkezi ve bir kütüphane ile fakültemizde araştır-
macılara ve öğrencilere gereksinim duyulan tüm çağdaş eğitim hizmetleri 
verilebilmektedir. Portekiz, Almanya, Fransa, Amerika, Hollanda, İtalya’’da ki 
Üniversiteler ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile kurulan yakın ilişkilerle öğretim 
elemanlarına araştırma yapma, öğrencilere ise yurtdışında eğitim olanakla-
rı sağlanmıştır. Fakültemiz Avrupa Topluluğunun eğitim alanındaki faaliyet 
programı olan Erasmus Programına ülkemizden katılan ilk di şhekimliği fa-
kültesidir. Bu program çerçevesinde ikili anlaşma imzalandığımız Portekiz 



History 
Ege University Faculty of Dentistry, which is the only dentistry school in Agean 
Region, was established in the leadership of Dean Prof.Dr. İsmail ULUTAŞ, in 
the year of 1969. The Faculty which has three main buildings, designed upon 
the changing needs of education and research, took its final shape in the year 
of 1995. Ege University Faculty of Dentistry is being carried on to 21st Century 
with its education quality and professional staff. Over 900 number of students 
are educated with the 5 year Master’s Degree Program, by over 300 number of 
academician, clinician and researcher; plus over 200 number of personnel. Until 
today about 3317 “Dentists” have been graduated from the faculty since its first 
graduates in the year of 1973. The duration of education, at our faculty which 
accepts about 150 students; is total of 6 years, as one year English Prep. class 
and five years of dentistry education. As of today, 905 students are having edu-
cation. Education, research and health services in our Faculty are carried on by 
63 Professors, 18 Associate Professors, 5 Assistant Professors, 77 Dental specialty 
program students and 73 PhD students. The education, patient treatment and 
research activities continues at 8 different departments: Oral and Maxillofacial 
Surgery, Oral and Maxillofacial Prothesis, Orthodontics, Pedodontics; Oral and 
Maxillofacial Radiology, Conservative Dentistry and Endodontics. About 50,000 
patients are being treated at our technologically constantly renewed clinics th-
rough out the year. Recently, with its technical equipment, great achievements 
in education and research put our faculty among the number one dentistry fa-
culties that are preferred by the high school graduates. The number of units, that 
are renewed based upon the recent technology and all students have enough 
chance to practice A reassuring treatment environment is created for our pa-
tients through technically renewed clinics. All education needs of our students 
and researchers are faciliated with our contemporary Phantom Lab., Research 
Lab. with a Scanning electron microcope, Biochemistry Lab, Computer Lab, and 
a library. Through Erasmus Program, and Bilateral Agreements between Univer-
sities and Dental Schools in Germany, The Netherlands, Portugese, France, Italy 
and our Dental School and University, create education opportunities students 
and research opportunities for our academicians. Our Faculty is the first dental 
school that got involved in Erasmus Program that has been designed by EU. The 
exchange via Erasmus Program between Ege University Faculty of Dentistry and 
Porto University Faculty of Dentistry (Portugese) has started in 2002; Radboud 
University Faculty of Dentistry (The Netherlands) in 2005; Strasbourg Universirty 
Faculty of Dentistry (France) in 2005; Giessen University Faculty of Dentistry (Ger-



Porto Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ile 2002, Hollanda Radboud Üni-
versitesi 2005, Fransa Strasbourg Üniversitesi ile 2006, Almanya Giessen ile 
2010 , Italya Turin Üniversitesi ile 2018 yılından başlayarak karşılıklı öğrenci 
değişimi yapılmaktadır. Bu program kapsamında şu ana kadar yurtdışından 
Fakültemize 12 öğrenci gelmiş ve fakültemizden de 14 öğrenci staj eğitim-
leri için yurtdışına gitmişlerdir. Avrupa Birliğine aday ülke konumunda olan 
ülkemiz yükseköğretim ile ilgili olarak A.B. ülkelerindeki gelişmeleri yakından 
izlemektedir. Bu amaçla Fakültemiz 2001 yılında A.B. ülkeleri diş hekimliği 
fakültelerinin eğitim amacı ile kurduğu ADEE’ye ( Association for Dental Edu-
cation in Europe) ve ayrıca direkt olarak Avrupa Birliğine bağlı DENTED’e üye 
olmuştur. ADEE ve DENTED’e ülkemizden üye ilk diş hekimliği fakültesi ola-
rak Fakültemiz bu kuruluşların tüm toplantılarına katılmaktadır. Fakültemiz 
özellikle son yıllarda yoğun bir bilimsel aktivite dönemine girmiştir. Düzen-
lenen çeşitli organizasyonlarla yurtdışından gelen birçok öğretim üyesinin 
katıldığı bilimsel etkinliklerin yanı sıra kendi öğretim üye ve yardımcılarının 
da yurtiçinde ve yurt dışında birçok önemli bilimsel toplantılara katılmakta-
dır. Öğretim elemanlarının bilimsel etkinliklere yoğun ilgili bilimsel yayın dü-
zeyinde de kendini göstermiş ve 2006 yılından itibaren yurtdışındaki saygın 
bilimsel dergilerde yayınlanan makale sayısında büyük artış olmuştur. Bunun 
yanı sıra araştırmacıların yurtiçi ve yurtdışı destekli projelerde çalışmalarını 
sürdürmektedir. Şu anda fakülte olarak sahip olduğumuz geniş olanaklar 
sayesinde eğitimde ve sağlık hizmetlerinde gelinmiş olan düzey, geleceğe 
dönük planlarımıza da ışık tutmaktadır.



many) in 2010, Turin University (Italy) in 2018 and since than12 students from all 
these universities have come to our faculty and 14 of our students have gone 
to these faculties for education. As a candidate for EU, Turkey is following the 
developments of universities and education programs of EU countries. In light 
of this aim, our faculty has become a member of ADEE (Association for Dental 
Education in Europe) and DENTED which is directly affiliated with EU. Our Fa-
culty is present in every meeting and organization of ADEE and DENTED as the 
first member faculty among the other dentistry faculties in Turkey. Our faculty 
is involved in very intensive research actvities within the last years. Our faculty 
members and also very valuable scholars from around the world get the chan-
ce to attend national and international scientific and academiz organizations. 
The intensive research activities have contributed to the remarkable increase in 
number of papers that are issued in prestigous science journals since 2006. Be-
sides this, researchers from our faculty continue their studies in many national 
and international projects. The resources that we have, the point that we have 
come concerning the level of education and patient care, shed a light on our 
plans about the future.



Kazanılan Derece
Diş Hekimliği programı bütünleşik bir programdır. Eğitim planındaki klinik 
staj uygulamaları dahil tüm dersleri başarı ile tamamlayan mezunlara Diş He-
kimliği alanında yüksek lisans derecesi verilir.

ISCED-F  Kodu 

0911

Derecenin Düzeyi
Lisans ve Yüksek Lisans

Derecenin Düzeyi
YÇ-AYA: 2 AYÇ-YBÖ: 7

Kabul ve Kayıt Koşulları
ÖSYM tarafından belirtilen ön şartları sağlamak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanın-
ması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim Kurumları’nda önceki formal (örgün) öğrenmenin ta-
nınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kuru-
mu’nun belirlemiş olduğu “Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans Ve Yük-
sek Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle 
Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsa-
mında gerçekleşmektedir. Türkiye’de örgün eğitim kurumları dışında formal 
olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal, non-formal) öğ-
renmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege 
Üniversitesi’nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması henüz 
başlatılmamıştır. Diş Hekimliği Fakültesi’nin eğitim planında yer alan Bilgisa-
yar ve İngilizce gibi dersler için her akademik yılın başında muafiyet sınavı ya-
pılmaktadır. Bu derslerden beklenen yeterliliği sağlayan öğrenciler muafiyet 
sınavlarına girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ilgili 
dersten muaf kabul edilmektedir.



Qualification Awarded
It is a one-tier programme. Master’s Degree in Dentistry ( first cycle and second 
cycle ) is awarded to graduates who have successfully completed all courses in 
the curriculum, including clinical internships.

Field(s) of Study (ISCED-F)
0911

Level of Qualification
Master’s Degree

Level of Qualification
QF-EHEA: 2 EQF-LLL: 7

Specific Admission Requirements
The faculty of dentistry accepts students every year who have high school dip-
lomas and meet the legal and academic requirements put by the ÖSYM (Higher 
Education Council Student Selection and Placement Centre).

Specific Arrangements For Recognition Of Prior Learning 
(Formal, Non-Formal and Informal)
Recognition of prior non-formal and in-formal learning is at the beginning stage 
of Turkish Higher Education Institutions. Ege University and hence of the Faculty 
of Dentistry is not an exception to this. However, exams of exemption are orga-
nized at the srat of each academic year at the Faculty for the courses of English 
Language and Computer Skills. The students who have completed the proficien-
cies for these courses on his/her own or through other means, and believe that 
they have achieved the learning outcomes specified are given right to take the 
exemption exams. The students who achieve a passing grade from these exams 
are held exempt from the related course in the curriculum.



Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Lise mezunu olmak. Merkezi yükseköğretim kurumlarına yerleştirme sına-
vında o sene belirlenen taban puanının üzerinde puan almak. Fiziksel ve psi-
kolojik sağlık sorunlarının olmaması ve heyet raporu ile bunun saptanması.

Program Profili
Diş Hekimliği Fakültesi’nde derslerin büyük bir çoğunluğunu yıllık dersler 
oluşturmaktadır, bunun yanı sıra yarıyıllık olarak verilen dersler de bulun-
maktadır. Bu nedenle ders planı yıllık olarak oluşturulmuştur. Diş Hekimliği 
programı temel tıp eğitiminin yanı sıra ağız ve çevre dokularını ilgilendiren 
hastalıkların teşhisi ve tedavisi ile ilgili konuları kapsamaktadır. Diş Hekimli-
ği eğitiminde etik kurallara uyan, güncel bilimsel gelişmeleri takip eden ve 
topluma hizmeti görev olarak benimseyen değerlere sahip bireylerin yetişti-
rilmesi ön planda tutulmuştur. Fakülte’de 200’den fazla eğitimci, klinisyen ve 
araştırıcı, 200’ü aşkın personel bulunmaktadır. 900’den fazla öğrenciye 5 yıllık 
diş hekimliği eğitimi verilen fakültemizde, sağlık bilimleri enstitüsüne bağlı 
olarak doktora eğitimi de verilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri 
Kamuda ya da serbest diş hekimi olarak çalışma imkanı bulunmaktadır. Aka-
demik kariyer imkanı bulunmaktadır.



Qualification Requirements and Regulations
The master’s degree is awarded to students who have successfully completed 
all courses in the five-year curriculum including clinical internships (totally 300 
ECTS) and have obtained a cumulative grade point average (CGPA) value of at 
least 2.00 on a 4.00 scale without any failing grades.

Profile of programme
Courses in the curriculum of Faculty of Dentistry are generally taught in annual 
basis, in addition to this some of the courses are taught in semester basis. There-
fore the curriculum is designed in annual basis. The curriculum is composed of 
basic medicine education as well as diagnosis and treatment of diseases concer-
ning oral and neighbouring tissues. The main objective of the Dentistry Educa-
tion is to grow dentists conforming to ethical issues, following the current scien-
tific improvements and having moral values as to render service to the public as 
their mission. In the faculty more than 625 students are educated by the efforts 
of over 200 academician, clinician and researcher; also over 200 staff member. 
PhD programmes are administered by the Graduate School of Health Sciences.

Occupational Profiles of Graduates 
To work at a private clinic of themselves or another dentist. - To become an aca-
demician. - To work at goverment hospitals.



Üst Derece Programlarına Geçiş
ALES ve ÜDS sınavlarının alınması. Sağlık Bilimleri Enstitüsüne başvuru ve 
daha sonra Fakülte bölümleri tarafından değerlendirilip, sözlü sınava tabii 
tutulma. DUS sınavının hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ölçme ve değerlendirme, yıllık dersler için 2 ara sınav, 1 final ve 1 bütünleme 
ile Dönemlik dersler için 1 ara sınav, 1 final ve 1 bütünleme şeklinde yapıl-
maktadır.

Mezuniyet Koşulları
4’lü not sistemine göre AGNO’su en az 2 olması ve mezuniyet için diğer ge-
rekli belgelerin öğrenci işlerine teslim edilmesi şartı aranır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, 
AKTS/DS Koordinatörü)
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Kampüs, Bornova İzmir, 35100

Koordinator: Doc. Dr. Tugba Turk Tel: 0 232 311 46 09 

E-mail: tugba.turk@ege.edu.tr

Bölüm Olanakları
İlk mezunlarını 1973 yılında veren Fakültemizden bugüne kadar 5277 Diş he-
kimi mezun olmuştur. Her yıl 150’nin üzerinde öğrencimiz (yaklaşık 6-7 tanesi 
yabancı uyruklu olmak üzere) mezun olmaktadır. Fakültemizin öğrenim sü-
resi 1 yıllık İngilizce hazırlık sınıfından (isteğe bağlı) sonra 5 yıldır. Şu anda öğ-
renim gören öğrenci sayısı 900’ün üzerindedir. Ağız Diş ve Çene Hastalıkları 
Cerrahisi, Protetik Diş Tedavisi, Periodontoloji, Ortodonti, Pedodonti, Ağız Diş 
ve Çene Hastalıkları Radyolojisi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi, Endodonti’den 
oluşan 8 Anabilim Dalımızda 63 Profesör, 18 Doçent, 5 Doktor Öğretim üyesi 
, 77 uzmanlık öğrencisi ve 73 doktora öğrencisi ile sağlık hizmetlerini sürdür-
mekte ve araştırma yapmaktadır. Sürekli olarak yenilenen gelişmiş cihazlarla 
donatılmış kliniklerimizde yılda 50 bin civarında hasta tedavi edilmektedir.



Access to Further Studies
The graduates having Master’s Degree in Dentistry may apply to third cycle 
programmes in Dentistry discipline which offered by Graduate School of Health 
Sciences.

Examination Regulations, Assessment and Grading
2 mid terms and 1 final exam for yearly courses and 1 mid term 1 final for one 
semester courses.

Graduation Requirements
To have a GPA of minimum 2 over 4 and to have prepared all other documents 
related with graduation.

Address, Programme Director or Equivalent
Ege University, School of Dentistry, Campus, Bornova, Izmir, 35100

Programme Director: Assoc. Prof. Dr. Tugba Turk Phone : +90 232 311 46 09 

E-mail: tugba.turk@ege.edu.tr

Facilities
3317 dentists have been graduated from our school since the first graduates of 
1973. Every year our Faculty which has a five year of education after one year of 
English Preparation class, accepts over 120 students about 6-7 from abroad. 7 
Professors, 17 Associate Professors and 132 Research Assistants are contiuning 
the education, patient treatment and research activities at 8 different depart-
ments: Oral and Maxillofacial Surgery; Oral and Maxillofacial Prothesis; Ortho-
dontics; Pedodontics; Oral and Maxillofacial Radiology; Conservative Dentistry; 
Endodontics. About 50,000 patients are being treated at our technologically 
constantly renewed clinics through out the year. A reassuring treatment en-
vironment is created for our patients through technically renewed clinics. All 
education needs of our students and researchers are faciliated with our contem-
porary Phantom Lab., Research Lab. with a SEM Microscope, Biochemistry Lab., 
Computer Lab, and a library.




