
GÜLHANE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROGRAM YETERLİLİKLERİ 

 

I. PROGRAM PROFİLİ 

Diş hekimliği baş, yüz, ağız, çeneler ve dişlerin normal yapısını, görevlerini, 

hastalıklarını inceleyen ve bu hastalıkların koruyucu, iyileştirici tedavilerini kendine uğraş 

edinen bir tıp alanıdır. Diş hekimliği mesleği birçok vasfı bir arada taşır. Diş hekimi 

yaratıcılığı ile sanatçı, el becerisi ile zanaatkâr, hastanın korkusunu giderdiği için psikolog, diş 

ve diş eti hastalığını tedavi ettiği için hekimdir. Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi’ni bitiren 

öğrencilere “diş hekimi” unvanı verilir. 

Programın Amaçları 

 Bütüncül yaklaşım ve eleştirel düşünme sürecini kullanarak bireyin, ailenin ve 

toplumun ağız sağlığının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi hastalık 

durumunda iyileştirilmesi ve rehabilitasyonunda etkin ve aktif rol alarak, toplum ağız 

ve diş sağlığının yükseltilmesine katkı sağlayan nitelikli diş hekimleri yetiştirmek, 

 Sağlık ekibinin aktif bir üyesi olarak mesleği ile ilgili yasalara ve etik ilkelere bağlı, 

yeni bilgiler üreterek bunları ulusal ve uluslararası bilimsel alanda paylaşan, 

araştırıcı, lider, eleştirel düşünen, karar vermede etkili ve çözüme odaklı etkili 

iletişim kurabilen ve değişim yaratabilen diş hekimleri yetiştirmek, 

 Bilim ve teknolojinin kullanıma sunduğu çağdaş yöntemlerle alınan eğitim 

doğrultusunda modern diş hekimliğinin felsefesini ve özelliklerini taşıyan, klinisyen, 

eğitici, araştırıcı, hasta/insan haklarının savunucusu yetkin ve yeterli diş hekimleri 

yetiştirmek, 

 Nitelikli diş hekimleri yetiştirerek bu alanda ulusal ve uluslararası mesleki 

gelişmelere katkı sağlamak, yeniliklere öncülük etmek, 

 Diş hekimliği alanındaki koruyucu ve tedavi edici uygulamalara yönelik araştırmalar 

ve incelemeler yaparak kaliteli ve güncel tedavi uygulamalarına önderlik etmek, 

bilime katkı sağlamak,  

   Ulusal düzeydeki kamu kurum/kuruluşları, mesleki ve sivil toplum kuruluşları ile iş 

birliği içinde olarak, ülkemizdeki ağız ve diş sağlığı sorunlarının çözümünün bir 

parçası olarak çalışmak, ulusal sağlık politikalarının oluşturulmasında ve koruyucu 

diş hekimliği alanında aktif rol almaktır. 



Diş Hekiminin Görevleri 

Beş yıllık teorik ve pratik öğretim ve sınavlarını başarıyla tamamlayan öğrencilere diş 

hekimi diploması verilir. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmeliğe göre diş 

hekiminin iş ve görev tanımları aşağıda sunulmuştur: 

 Diş tabipliği ve uzmanlık eğitimi sırasında kazanmış olduğu bilgi, beceri ve tutum 

çerçevesinde, tıbbi ilke ve yöntemleri uygulayarak birey ve toplumu sağlık 

sorunlarından, hastalıklardan ve yaralanmalardan koruyucu tedbirleri alır, tanı, tedavi 

ve rehabilitasyon uygulamaları yapar ve olası komplikasyonların önlenmesi için 

çalışır. Bu komplikasyonlarda uygun müdahaleyi yapar ve/veya sevk eder. 

 Dişlerin, diş etlerinin ve bunlarla doğrudan bağlantılı olan ağız ve çene dokularının 

sağlığının korunmasına yönelik önleyici ve koruyucu tabiplik çalışmalarına katılır, bu 

konuda eğitimler düzenler ve uygular. 

 Dişlerin, diş etlerinin ve bunlarla doğrudan bağlantılı olan ağız ve çene dokularının 

hastalıklarının ve düzensizliklerinin teşhis ve tedavisinin uzman diş tabibinin 

müdahalesini gerektirdiği durumlarda hastaları ilgili uzman ve/veya merkeze sevk 

eder. 

 Gerekli gördüğü durumlarda, diğer diş tabibi, uzman diş tabibi, tabip, uzman tabip 

veya birimden konsültasyon ister. Konsültasyon istenen tabip veya diş tabibi bu isteğe 

icabet eder. 

 Birlikte çalıştığı diğer sağlık meslek mensupları tarafından gerçekleştirilen tıbbi bakım 

ve uygulamaları planlar, izler ve denetler. 

 

 

II. ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI 

Öğrencilerin kayıt kabul işlemleri Yüksek Öğrenim Kanuna ve bu kanuna dayalı 

olarak çıkarılan Yüksek Öğretim Kurulu kararlarına ve yönetmeliklerine göre 

yapılmaktadır. 

 

III. ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI 

Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi’ne yatay geçişte 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans 



Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi 

Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönerge hükümleri uygulanır. Yatay geçişler 

sadece güz yarıyılı başında gerçekleştirilir. Yatay geçişe ve ders muafiyetine Gülhane Diş 

Hekimliği Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Yatay geçişler Senato tarafından 

belirlenecek kontenjanlarla sınırlı olup, bu öğrencilerin eğitim programına intibak 

işlemleri Gülhane Diş Hekimliği Fakülte Yönetim Kurulunca yapılır. 

 

IV. ÜST DERECE PROGRAMLARA GEÇİŞ 

 

Eğitimlerini başarı ile tamamlayan öğrencilerin istekleri doğrultusunda uzmanlık 

sınavlarına girerek uzmanlık eğitimine devam etmeleri mümkündür. Gülhane Diş Hekimliği 

Fakültesi’nin 8 Anabilim Dalında uzmanlık eğitimi bulunmaktadır.  

Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Süreleri:   

1. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi…………….4 yıl 

2. Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi………….3 yıl 

3. Çocuk Diş Hekimliği…………………...3 yıl 

4. Endodonti……………………………….3 yıl 

5. Ortodonti………………………………..4 yıl 

6. Periodontoloji…………………………...3 yıl 

7. Protetik Diş Tedavisi…………………....3 yıl 

8. Restoratif Diş Tedavisi………………….3 yıl 

Ayrıca Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi Anabilim Dallarının tümünde doktora yapma 

olanağı da vardır. Doktora programlarının süresi tüm Anabilim Dalları için 4 yıldır. 

 

V. ÖLÇME VE DEĞERLENME 

 

Sınavlar; ara sınav, mazeret sınavı, staj sonu sınavı, genel sınav, bütünleme sınavı ve tek 

ders sınavı olmak üzere altı türdür. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü 

ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Ders başarı notu; ara sınav not ortalamasının %40'ı ile 

genel sınav notunun %60'ının toplanması sonucunda elde edilir. Uygulamalı derslerin 



sınavları uygulamalı olarak yapılabilir. Her ders için her yarıyılda en az bir (1), en çok iki (2) 

ara sınav yapılabilir. Ayrı ders niteliğindeki ödev, laboratuvar, klinik ve alan çalışmalarının 

yarıyıl içindeki değerlendirmeleri ara sınav yerine geçebilir. Öğrencilerin başarılı olabilmeleri 

için genel veya bütünleme sınavlarından en az elli (50) puan alma zorunluluğu vardır. 

Öğrencilerin o eğitim yılında başarılı sayılmaları için hesaplanan ders başarı not ortalamasının 

en az altmış (60) olması gereklidir. 

 

VI. MEZUNİYET KOŞULLARI 

 

Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi eğitimi 5 yıldır. Eğitim programının ilk 2 yılında Temel 

Tıp Bilimleri dersleri yoğun bir şekilde yer almaktadır. İlk iki yılda verilecek olan, Anatomi, 

Tıbbi Biyoloji, Fizyoloji, Mikrobiyoloji, Farmakoloji, Histoloji, Patoloji, Biyokimya gibi 

temel tıp bilimleri dersleri Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi öğretim üyeleri 

tarafından yürütülmektedir. Öğrencilerimiz temel tıp bilimlerinin pratik derslerini de Gülhane 

Tıp Fakültesinde bulunan laboratuvarlarda görmektedirler. Ayrıca; Gülhane Diş Hekimliği 

Fakültesi müfredatında yer alan yabancı dil dersleri, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi gibi zorunlu dersler Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin diğer fakülte ve 

yüksekokullarındaki öğretim elemanlarının desteği ile sürdürülmektedir.  

Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi’nde ilk üç yıl teorik derslerin yanı sıra öğrenci 

laboratuvarlarında preklinik uygulamaları yapılmaktadır. 4. ve 5. sınıflarda ise teorik derslere 

ek olarak klinik dersler de uygulamalı olarak yapılmakta ve öğrenciler 8 Anabilim Dalında 

staj yaparak aktif olarak, öğretim üyelerinin kontrolünde hasta tedavi etmektedirler.  

Programdan bir öğrencinin mezun olabilmesi için temel zorunlu derslerin tamamını 

(teorik ve uygulama) başarı ile tamamlamak şartı aranır. Tüm diş hekimliği eğitimi süresince 

her dönem için 30 AKTS kredisi olmak üzere almak zorunda olduğu derslerin kredileri 300 

AKTS’den az olmamalıdır. Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi eğitimi zorunlu olarak alınması 

gereken mesleki derslerin teorik ve pratik uygulamalarından oluşmaktadır. Dolayısı ile 

öğrencinin dersten başarılı sayılması için ilgili dersin hem teorik hem de uygulama kısmında 

başarılı olması şartı bulunmaktadır.  

 

 

 



VII. İSTİHDAM OLANAKLARI 

 

Diş hekimleri çeşitli şekillerde istihdam edilebilirler; 

1. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler 

a- Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda, 

b- Diş Hekimliği Fakültelerinde, 

c- Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 

2. Serbest çalışabilirler 

a- Muayenehanelerde 

b- Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında 

3. Paramedikal alanlarda çalışabilirler 

a- Ağız ve Diş Sağlığı Bakım Ürünleri Üreten, Pazarlayan Ticari Kuruluşlarda 

b- Diş hekimliği alet, cihaz ve malzeme üreten, pazarlayan ticari kuruluşlarda 

Uzmanlık ya da doktora eğitimini bitiren diş hekimleri uzman/doktoralı diş hekimi 

olarak çeşitli kamu kuruluşlarında görev yapmaları veya serbest çalışmaları mümkündür. 

Ayrıca, uzmanlık/doktora eğitimlerinden sonra üniversitelerin diş hekimliği fakültelerinde 

akademisyen olarak da görev alabilirler. 

İş Bulma Olanakları 

Diş ve dişeti hastalıkları; 

 5-17 yaş grubu çocuklarda büyüme yetersizliğine, 

 Hamilelerde 8 kat daha fazla düşük ağırlıklı doğumlara, 

 39-69 yaş grubunda 7 kat daha fazla kalp hastalığına neden olmaktadır. 

Türkiye’de vatandaşın ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ulaşamadığı bir gerçektir. Bu 

durum ülkemizde ağız ve diş sağlığı hizmeti veren diş hekimi sayısının nüfusa oranla 

azlığının yanı sıra, sağlık politikalarından da kaynaklanmaktadır. Ülkemizdeki yaklaşık 

25.000 diş hekiminin, ortalama 6.000 tanesi resmî kurumlarda, geri kalanı ise özel 

muayenehanelerinde çalışmaktadır. Kısacası diş hekimliği hizmetleri ağırlıklı olarak özel 

muayenehaneler ve özel ağız diş sağlığı merkezlerinde verilmektedir. Diş hekimleri 



muayenehanelerinde ancak %30-%40 kapasite ile çalışmakta, vergisini ve sağlık primini 

ödeyen vatandaş muayenehanelerden hizmet satın alınmadığı için ihtiyacı olan ağız ve diş 

sağlığı hizmetlerinden yararlanmakta sıkıntı çekmektedir.  

 Aşağıdaki ‘Türkiye’de Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsan Gücü 2014-Durum Raporu’ ndan 

alınan grafikler incelendiğinde de ülkemizin diş hekimi başına düşen nüfus açısından Dünya 

Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa bölgesinde yer alan ülkeler arasında son sıralarda yer aldığı 

görülmektedir. Bu nedenle ülkemizde diş hekimi ihtiyacı ve diş hekimlerinin istihdam 

olanakları oldukça fazladır. 



 

 

 

 

 


