


DAÜ Hakkında
Eğitim, doğduğunuz andan itibaren hayatınızın bir parçası olmuştur.Her birey kendine ait birçok karakteristik özelliği 
ve yeteneğiyle eşsizdir.Önemli olan, bu özellik ve yetenekleri ortaya çıkarabilmektir. Yeni dünya düzeninde teknoloji 
her geçen gün gelişmekte, bilgiye erişim yolları değişmekte, yeni maskeler gün yüzüne çıkmakta ve sanatın, sporun, 
kendini geliştirmenin, kültürel etkileşimlerin değeri daha fazla takdir edilmektedir. Bu kapsamda, toplumlardaki 
değişimlere paralel olarak ihtiyaçlar ve beklentiler de değişmektedir.Hayatta gözlemlenen bu tür değişikliklere göre 
geleceğinizi şekillendirmelisiniz. Bugün hayatınızda önemli bir dönüm noktasındasınız. Vermek üzere olduğunuz 
karar, hayattaki hedefinize ulaşma yolculuğunuzda önemli bir dönüm noktası olacaktır. Attığınız her adımda hedefinize 
yaklaştığınızı hissetmelisiniz. Sizi siz yapan özelliklerinizi ortaya çıkaran, isteklerinizi gerçekleştirmenizi sağlayan 
ve son olarak kendinizi mutlu , iyi hissedeceğiniz bir meslek bulmanız sizin için büyük bir önem taşımaktadır. Size 
sunulan kaliteli eğitim ile ilgili fırsatlardan yararlanarak, çok kültürlü sistemlerin gerekliliklerine aşina olmalı, yeni 
ufuklara doğru yola çıkmadan önce kişisel gelişiminizde önemli rol oynayan çeşitli aktivitelerle ilgilenmeli ve sanatla, 
sporla  iç içe olarak çok uluslu bir ortamda yeni arkadaşlar edinmelisiniz. 
Doğu Akdeniz  Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) ilk devlet üniversitesidir.Mükemmel altyapısı, 
nitelikli akademik kadrosu, İngilizce ve Türkçe dil programları, öğrenci değişim programları ve çeşitli spor, sosyal,  
kültürel etkinlikleriyle DAÜ, kariyer planınız için size büyük bir  fırsat sunmaktadır. DAÜ, dünya çapında 109 farklı 
ülkeden oluşan öğrenci grubu ile çok kültürlü ve uluslararası bir yapıya sahiptir. Üniversitemiz, uluslararası anlamda 
kabul görmüş diplomasıyla birlikte mezun olan öğrencilerinin başarısını takip etmektedir. Yaratıcı, üretken, girişimci, 
analitik düşünme becerisine sahip, küresel sistemin beklentilerine ve rekabet koşullarına ayak uydurabilen, kendini 
farklı alanlarda geliştiren gençlerle çalışmaktayız.Uluslararası akreditasyonlara büyük önem veren üniversitemiz, 
sunduğu programlarının bir çoğu için önemli akreditasyonlara sahiptir.DAÜ, geniş spor tesisleri, öğrenci kulüpleri, 
uluslararası öğrenci dernekleri, araştırma merkezleri, DAÜ sahil kulübü, çeşitli yurt ve konaklama imkanları ile 
öğrencilerine her yönüyle geleceğe hazırlanma fırsatı sunmaktadır. Sizleri, uluslararası bir ortamda eğitim olanakları 
sunan, bireysel özelliklerinizi geliştiren, kaliteli bir akademik ortamda eğitim veren, prestijli kurumumuzun üyesi olarak 
ağırlamaktan son derece memnun olacağımızı belirtmek isteriz.



Sevgili Öğrenciler,
DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi 2019-2020 eğitim-öğretim yılında kurularak ilk  öğrencileri ile eğitime  başlamıştır. Diş Hekimliği 
Fakültesi, Türkiye’deki “Sağlık Bilimleri Üniversitesi” ile birlikte %30 İngilizce ve %70 Türkçe’den oluşan ortak iki dilli bir program 
sürdürmektedir.

Bu ortak program sadece eğitim, araştırma ve hasta tedavisini  değil, aynı zamanda   teknolojik araştırma imkanları sunmaktadır. 
Müfredatı, bilimin temel ilkeleri ile birlikte klinik eğitimin temellerini toplum temelli öğrenme ile bütünleştirecektir. Ulusal ve 
uluslararası alanda tanınan profesör ve öğrencilerinin dünya çapında tanınmasını sağlayan bir fakülte olma yolculuğumuzda, 
Mustafa Kemal Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, eleştirel düşünme yeteneğine sahip, modern, kendine güvenen, rekabetçi ama 
hoşgörülü, etik ve başarılı diş hekimleri yetiştiriyoruz.

Dekan:  
Dekan Yardımcısı: 

Prof. Dr. Hikmet Solak
Prof. Dr. Şükrü Tüzmen
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	 n Diş Hekimliği
 l Diş Hekimliği Lisans Programı (İngilizce) *

* Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Türkiye ile ortak program

Lisans Programları:

Diş Hekimliği



Bölüm Hakkında Genel Bilgi

Bir Öğrencinin Bölüm ile İlgili Mesajı 

Başlangıç Yılı
2019

Öğrenci - Personel Oranı
1:10

Farklı Uyruklar
5

Öğrenci Sayısı
69

Mezunlar
-

Bir öğrenci olarak kendimi Doğu Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde bulduğum için çok şanslıyım. Bu prestijli 
fakültede okumak, diş hekimliği kariyerim için hem teorik hem de pratik gerekli tüm bilgileri bana sağlıyor. Kurslar, laboratuvarlarda 
en yüksek kalite ve en yeni teknolojilerin yanı sıra deneyimli profesörler tarafından verilmektedir. Buna ek olarak, hem şehre hem 
de üniversiteye yürüme mesafesinde yer alan deniz mazraları ve  muhteşem plajları ile şehri yaşamak için çok uygun buluyorum. 
Yaşam ortamı ve adanın insanları çok değerli.

Bonang Melissa Matheatau 
Botsvana

Diş Hekimliği Bölümü
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Akademik Kadro

İmkanlar

Dekan: Prof. Dr. HİKMET SOLAK, Dekan Yardımcısı: Prof. Dr. ŞÜKRÜ TÜZMEN

Eğitim, en güncel bilimsel araştırma ve eğitim laboratuvarlarını içeren  bir ortamda verilmektedir. Öğrencilerimiz klinik öncesi öğrenci 
laboratuvarları, fantom simülasyon laboratuvarı, anatomi laboratuvarı ve diş kliniklerini kullanma imkanına sahiptir. Üniversitemiz 
öğrencilerine yeterli sayıda internet bağlantılı bilgisayar sağlamaktadır. Öğrencilere, modern ve güncel tesis, ekipman ve veri 
tabanları ile donatılmış Doğu Akdeniz Üniversitesi Kütüphanesi’ne erişim sağlanmaktadır.
Kampüs, yurtlar, çamaşırhaneler, restoranlar, kafeler, spor ve alışveriş merkezleri gibi öğrencilerin hayatını kolaylaştıracak birçok 
imkana sahiptir ve kültürel tesisler olarak kent, öğrencilere güvenli ve keyifli bir yaşam sunmaktadır. Üniversite, güzel, tarihi ve 
sahil kentinin merkezinde yer almaktadır.

*Belirtilen öğretim üyesi başka bir üniversite çalışanıdır.

Akreditasyonlar ve Üyelikler

YÖDAK 
Yüksek Öğretim Denetleme ve 
Akreditasyon Kurulu

YÖK 
Türkiye Cumhuriyeti
Yüksek Öğretim Kurulu

ADEE 
Association for Dental 
Education in Europe

 n Prof. Dr. HİKMET SOLAK
 n Prof. Dr. ŞÜKRÜ TÜZMEN
 n Prof. Dr.  ASIYE NEHIR ÖZDEN
 n Doç. Dr IŞIL ÖZGÜL KALYONCU
 n Doç. Dr.  BUĞRA ŞENEL*

 n Doç. Dr. İSMAIL HAKAN AVSEVER*
 n Doç. Dr. SEPIDEH HASSANPOUR KHODAEI
 n Dr. AZIZ KERIM TÜRKOĞLU
 n Öğr. Gör. GİZEM VURAL CANALTAY
 n Öğr. Gör. HAVVA ÖZGEN KILGÖZ

3



Öğrenci kulübü etkinlikleri, öğrencilerimize sosyal ve bilimsel 
olarak fayda sağlayacaktır. Öğrenciler, bilimsel seminerler, 
sinema geceleri, sosyal ve bilimsel sergiler gibi çeşitli 
etkinliklere katılabileceklerdir.

Facebook: EMU Faculty of Dentistry
Tel: +90 392 630 2463
Faks: +90 392 630 2442
Web: https://dentistry.emu.edu.tr 

Aktivitelerimiz
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Resmi eğitim dili %30 İngilizce ve %70 Türkçe’dir. Tüm 
öğrenciler eğitimlerine İngilizce dilinde başlayacak ve Türkçe 
klinik eğitim kısmına hazırlanmak için Türkçe öğrenme fırsatına 
sahip olacaklardır. Eğitim programının ilk iki yılı (Preklinik 
Müfredat) İngilizce olacak ve Kuzey Kıbrıs’ta DAÜ Diş Hekimliği 
Fakültesi’nde  gerçekleştirilecektir. Eğitimin üçüncü, dördüncü 
ve beşinci yılları (klinik eğitim) Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

(SBÜ) Türkiye’de ;SBÜ “İstanbul Hamidiye” ve “Ankara 
Gülhane” yerleşkeleri ve hastanelerinde gercekleşecektir. 
Ortak programın amacı, modern dişhekimliği araştırmaları 
platformunda eğitim, araştırma ve hasta tedavisi alanlarını 
birleştirmektir. Ortak program aynı zamanda İngilizce konuşan 
öğrencilere Türkçeyi öğrenme ve ustalaşma fırsatı da 
sağlayacaktır.

Diş Hekimliği (Sağlık Bilimleri Üniversitesi/Türkiye Ortak Programı)

DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi, deneyimli akademik kadrosu ve 
uluslararası tanınırlığı ile eğitim uzmanlığı sunmaktadır. Öğretim 
görevlileri, teorik ve uygulamalı dersler sırasında akademik, 
kişisel ve mesleki gelişim için gerekli olan kapsamlı destekleyici 
ortamı sağlayarak etkileşimli bir atmosfer oluşturur. Öğrenciler, 
erken bir aşamada eleştirel düşünme ve analitik becerilerini 
geliştirerek görüşlerini özgürce ve yapıcı bir şekilde ifade etmeye 
teşvik edilir. 
Araştırma ve diş hekimliği uygulamalarını içeren kanıta 
dayalı eğitim çağdaş ve son derece donananımlı ortamlarda 

sunulmaktadır. Bu programda da başarılı olan öğrenciler hem 
DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nin diplomasını hem de ilgili program 
ortağı üniversitenin diplomasını alacaklardır. Mezunlarımız sahip 
oldukları diploma ile mezuniyet sonrası uzmanlık ya da doktora 
programlarına katılarak akademisyen olma yolunda eğitimlerine 
devam edebilirler. Ayrıca, daha fazla alanda uzmanlaşabilir 
ve lisansüstü dersler de akademisyen olurlar. Öğrencilerimiz 
mesleki eğitimleri sırasında uluslararası sosyal ve kültürel 
etkinliklere katılarak kişisel ifade ve gelişim  imkanı bulacaktır.

Olanaklar
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Ağız,Diş ve Çene Radyoloji Çene Yüz Protezleri

Restoratif Diş Tedavisi Oral Patoloji

Endodonti İlk Yardım ve Acil Müdahale

Protetik Diş Tedavisi Dermatoloji

Ortodonti Göz

Periodontoloji Kulak Burun Boğaz 

Çocuk Diş Hekimliği Psikiatri-Nöroloji

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Adli Tıp ve Diş Hekimliği

ımplantoloji Ergonomi ve Muayenehane Yönetimi

Çene Yüz Cerrahisi
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1. Dönem 2. Dönem

Diş Morfolojisi Ve Manipulasyon I Diş Morfolojisi Ve Manipulasyon II

Anatomi I Anatomi II

Biyokimya I Biyokimya II

Tıbbi Biyoloji ve Genetik I Tıbbi Biyoloji ve Genetik II

Tıbbi İngilizce I Tıbbi İngilizce II

Davranış Bilimleri Diş Hekimliği Tarihi ve Deontoloji

Bilgisayar I Biyofizik

Alan Seçmeli Dersi-01 Alan Seçmeli Dersi-02

Biyoistatislik Biyoistatistik I

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi / İkinci Dil Olarak Türkçe
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3. Dönem 4. Dönem

Ağız,Diş ve Çene Radyoloji I Ağız,Diş ve Çene Radyoloji II

Restoratif Diş Tedavisi I Restoratif Diş Tedavisi II

Endodonti I Endodonti II

Protetik Diş Tedavisi I Protetik Diş Tedavisi II

Anatomi III Anatomi IV

Fizyoloji I Fizyoloji II

Mikrobiyoloji I Mikrobiyoloji II

Histoloji I Histoloji II

Tıbbi İngilizce III
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) Ağız,Diş ve Çene Radyoloji Çocuk Diş Hekimliği

Restoratif Diş Tedavisi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 

Endodonti Farmakoloji

Protetik Diş Tedavisi Patoloji

Ortodonti Hipnoz ve Hipnoterapi

Periodontoloji Sağlık İletişimi

Dental Anestezi
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Ağız,Diş ve Çene Radyoloji Toplum Ağız Diş Sağlığı

Restoratif Diş Tedavisi Dahiliye

Endodonti Genel Cerrahi

Protetik Diş Tedavisi Sunum Teknikleri

Ortodonti Araştırma Planlama ve Uygulama

Periodontoloji

Çocuk Diş Hekimliği

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları

Ders Programı
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DAÜ Oryantasyon döneminde 
kampüste ol ve yeni yaşamına 
başla.

YKS'ye veya DGS'ye gir

Gerekli belgeleri toparla, detaylı bilgi için;
https://www.emu.edu.tr/tr/ogrenci-adaylari/tc-vatandaslari-lisans/kabul-ve-kayit-kosullari-tc/1186

DGS

Lisans Programları

YKS

AYT
Ön Lisans Programları

TYT

Kontenjan bilgisi, burslar 
ve daha fazlası için 
https://www.emu.edu.tr/ogrenciadaylari

Tercih Yap

Kendine en yakın olan Türkiye Tanıtım, İrtibat ve Kayıt Bürolarımızdan birinden randevu al 
https://www.emu.edu.tr/tr/iletisim/turkiye-tanitim-irtibat-ve-kayit-burolari/684

Randevu saatinde Türkiye Tanıtım, 
İrtibat ve Kayıt Bürolarımızda ol veya 
Online olarak https://kayit.emu.edu.tr/ 
adresinden Kayıt İşlemlerini tamamla.

KABUL
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