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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Karadeniz Bölgesi’nin 
ekonomik, kültürel ve sosyal yaşantısına taze bir dinamizm 
getirmek amacıyla 1975 yılında kurulan köklü bir devlet 
üniversitesidir. 

OMÜ, yüksek standartlarda eğitim sağlayıp araştırma 
yapmak ve tüm mezunlarımızın ister meslek ister akademik 
hayatlarında kariyerlerini sürdürmek için ihtiyaç duydukları 
gerekli tüm nitelikleri ve yeterlilikleri sağlamak adına açık 
ve aydınlık bir vizyon ve misyona sahiptir. Bunu başarmak 
için vizyonumuz, bilim ve teknolojide yeniliğin, eğitimde 
kalitenin ve ortaklarımızın hizmet memnuniyetinin en 
üst düzeyde olduğu özenilen bir üniversite olmak olarak 
belirlenmiştir. 

Uluslararasılaşma stratejimiz de üniversite vizyonumuzun 
hedeflerini yerine getirmek adına oluşturulmuştur.

Üniversite ve şehir ile ilgili genel bilgi vermek gerekirse, 
OMÜ Türkiye’nin en güzel yerleşkelerinden birine sahiptir. 
Ana yerleşke, Türkiye’nin kuzeyinde Karadeniz’in kıyısında 
bir sahil ve liman kenti olan Samsun’un Kurupelit ilçesinde 
yer almaktadır.  Samsun’un farklı ilçelerinde daha küçük 10 
yerleşke bulunmaktadır. 

Kurupelit Yerleşkesi 8800 dönümlük bir arazi üzerine 
kurulmuş olup bir tarafında harika bir Karadeniz, diğer 
tarafında ise muhteşem bir Kocadağ manzarasına sahiptir. 
Samsun çok ince altın kumlu Türkiye’nin en uzun ve en 
geniş sahil şeritlerinden birine, ılıman iklime ve bolca güneş 
ışığına sahiptir. OMÜ’ye her sene çok sayıda uluslararası 
öğrenci gelmektedir ve öğrencilere konaklama, olimpik 

Ondokuz Mayıs University (OMU) is a well-established state 
university founded in 1975 with the purpose of bringing a 
fresh dynamism to the economic, cultural and social life of 
the Black Sea Region.

OMU has a clear and bright vision and mission to accomplish 
high standard of education, research and provide all the 
necessary qualifications and competences that all our 
graduates need in order to pursue their career either in their 
professional life or in their academic life. In order to achieve 
this, our university vision is to become an aspired university 
where innovativeness in science and technology, quality in 
education and service satisfaction of our stakeholders are at 
the highest level.

Our international strategy has been derived with the 
purpose of accomplishing the aims of our university vision. 

As for general information about our university and city, 
OMU has one of the most beautiful campuses in Turkey. The 
main campus is located in the Kurupelit District of Samsun, 
a coastal and harbour city situated on the border of the 
Black Sea in the north of Turkey. There are 10 other smaller 
campuses in other districts of Samsun. 

Kurupelit Campus is situated in a land of 8,800 decares 
with a brilliant view of the Black Sea on one side and 
a magnificent view of the nationally famous Kocadag 
Mountain on the other. Samsun has one of the longest and 
widest beachside of Turkey with very fine golden sand. It 
also has a mild climate and a lot of sunshine. Furthermore, 
OMU has a large incoming student capacity. We have many 
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yüzme havuzu, fitnes salonu ve başka birçok spor alanı 
gibi sayısız tesis (tırmanma duvarı bile var) yerleşkemizde 
sunulmaktadır. Üniversite’de ayrıca bir planetaryum ve 
gözlem evi bulunmaktadır.

Eğitim, öğretim ve yaşam alanlarının engelli öğrencilerin 
özelliklerine uygun hale getirilmesi üniversitenin öncelikli 
hizmet alanlarından biridir. Öğrenci topluluklarını 
destekleyen üniversitemizde, kültür, sanat, spor, düşünce 
ve kariyer alanlarında faaliyetlerde bulunan 88 öğrenci 
topluluğu bulunmaktadır

ULAŞIM

Samsun’a ulaşım, karayolu ve demiryolunun yanı sıra, 
Çarşamba Uluslararası Havalimanı’ndan sağlanmaktadır. 
Üniversitemiz merkez Kurupelit ve Güzel Sanatlar 
yerleşkelerine raylı sistem, otobüs ve minibüs hatlarıyla 
kolaylıkla ulaşılabilmektedir.

BARINMA

OMÜ öğrencileri barınma olanakları açısından ülkemizin 
en şanslı öğrencileridir. Barınma, üniversitemizin kız ve 
erkek yurtlarının yanısıra çoğunluğu kampüs içerisinde 
bulunan Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtları, 
üniversitemiz bünyesinde yer alan bir otel ve Samsun’da 
çok sayıda özel yurt ve pansiyon ile sağlanmaktadır. Ayrıca, 
Samsun halkı da öğrencilere ev kiralama konusunda kolaylık 
sağlamaktadır.

BESLENME

Diyetisyenlerimiz tarafından hazırlanan yemek menüleri, 
tüm fakülte ve yüksekokullardaki öğrencilerimize maliyetinin 
çok altında bir ücretle sağlanmaktadır. Üniversitemizin 
yerleşkelerinde ve birçok fakülte ve yüksekokul binasında 
öğrencilerimizin yararlanabileceği kantin ve kafeteryalar da 
bulunmaktadır.

facilities to offer on our campus such as; accommodation, 
an olympic swimming pool, a fitness centre and many more 
sports facilities (including a climbing wall). There are also a 
planetarium and an observation house.

One of the main priorities of the university is to facilitate 
education, training and living areas in accordance with the 
needs of our students with disabilities. OMU gives support 
to 88 different student clubs which are active in different 
areas of culture, arts, sports, thinking and career.

TRANSPORTATION

Samsun can be accessed through highways, railroads or 
from the Çarşamba International Airport. The main Kurupelit 
and Fine Arts Campuses are easy to access via rail system, 
bus and minibus lines. 

ACCOMMODATION

OMU students are the luckiest in Turkey in terms of 
accommodation opportunities. Accommodation is 
provided by the girl’s and boy’s dormitories of the 
university, besides the dormitories of the Higher Education 
Student Loans and Dormitories Institution situated within 
the campus, a hotel under the body of our university and 
numerous private dormitories and hostels in Samsun. The 
citizens of Samsun are also very helpful in renting flats to 
students.

NUTRITION

Meal menus prepared by university dietitians are available 
to all faculty and school students for a price far below their 
cost. Canteens and cafeterias available to students can be 
found within the campuses and buildings of many faculties 
and schools.
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KÜTÜPHANE VE BİLİŞİM HİZMETLERİ

Üniversite kütüphane sistemi, öğrenci, fakülte ve 
çalışanlarının bilgi ve dokümantasyon ihtiyaçlarını gidererek 
üniversitenin önem arz eden eğitim ve araştırma hedeflerini 
desteklemektedir. Buna ek olarak, kütüphane, çalışanları ve 
hizmetleri aracılığıyla yayınlanmış bilginin ülke içerisinde 
ve dünya çapında derlenmesini, kullanımı ve dağıtımını 
desteklemektedir. Ana yerleşke kütüphanesinde 100.000 
ciltten oluşan bir kitap koleksiyonu bulunmakta olup 
tamamı öğrencilerin ve çalışanların erişimine açıktır. 
Üniversite, arşivleri vasıtasıyla süreli yayın, akademik dergi 
ve çeşitli diğer belgelere erişim sağlamaktadır. Akademik 
dergiler de dahil olmak üzere üyelik bazlı bilgi hizmetleri 
öğrencilerin, fakültelerin ve çalışanların çevrimiçi erişimine 
açıktır. Kurupelit Yerleşkesi 105 adet internet erişimine 
açık bilgisayarla donatılmış bir internet kafeye sahiptir. 
Öğrenci kantinleri, laboratuarlar, okuma salonları, merkez 
kütüphane, fakülteler ve meslek yüksekokulları ücretsiz wi-fi 
bağlantısına sahiptir. Bilimsel araştırma için önem arz eden 
elektronik veritabanları, e-dergiler, e-kitaplar, e-tezler ve 
e-standartlara üyeliğimiz bulunmaktadır.

SPOR TESİSLERİ VE BOŞ ZAMAN ETKİNLİKLERİ

Şehrimizde ve üniversitemizde gerçekleştirilen sosyal 
ve kültürel etkinlikler öğrencilere boş zamanlarını 
değerlendirmek için birçok alternatif imkân sunmaktadır.

Akademik başarının yanı sıra, üniversitemiz sosyal ve 
kültürel etkinliklere de büyük önem vermektedir. Üniversite, 
eğitim-öğretim yılı boyunca farklı dallardan birçok ünlü 
misafir akademisyen ve sanatçıya ev sahipliği yapmaktadır; 
bu sayede öğrenciler birçok farklı ders, seminer ve atölyeye 
katılım sağlayabilmekte ve müzik, dans, tiyatro ve görsel 
sanat dallarında performans ve özel gösterilerden keyif 
alabilmektedirler.

Üniversitede geleneksel olarak organize edilen birçok etkinlik 
bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır: Spor Festivali, 
Medya Ödülleri, Ulusal Tiyatro Festivali, Üniversite Fuarı ve 
Kariyer Günleri. Her geçen yıl Üniversite’de gerçekleştirilen 
geleneksel spor etkinliği ve yarışmalarının sayısı artmaktadır. 
Öğrenciler, farklı yerleşkelerde yer alan kapalı ve açık 
komplekslerde çeşitli spor dallarına katılabilirler. Üniversite, 

LIBRARY AND INFORMATION SERVICES

The university library system supports the overarching 
educational and research objectives of the university, 
supporting its students, faculty and staff in all aspects of 
their information and documentation needs. In addition, 
the library, through its staff and services, supports the 
collection, use and dissemination of published information, 
within Turkey and throughout the world. The main campus 
library has a collection of 100,000 books, all of which 
are available to students and staff. The university offers 
access to periodicals, academic journals and a variety 
of other documents through its archives. Online access 
to subscription-based information sources, including 
academic journals, is available to students, faculty and staff. 
The university offers internet access to students and staff 
across the campus facilities. The Kurupelit campus hosts an 
internet café with 105 internet-enabled computers. Free 
wireless internet access is available in student canteens, 
labs, reading rooms, the central library, faculties and 
vocational schools. We have subscriptions to electronic 
databases, e-journals, e-books, e-theses and e-standards 
which are important for scientific research.

SPORTS FACILITIES AND LEISURE ACTIVITIES

The social and cultural activities carried out in our city 
and university provide the students with many alternative 
opportunities for leisure.

Alongside academic success, our university gives great 
importance to social and cultural activities of students. 
Throughout the academic year, the university hosts 
many famous guests from different academic and artistic 
backgrounds, enabling students to participate in a variety 
of lectures, seminars and workshops, in addition to enjoying 
performances and special exhibitions in music, dance, 
theatre and visual arts. 

There are various events traditionally organized in the 
university. Some of them are: Sports Festival, Media Awards, 
National Theater Festival, University Fair and Career Days. 
Every year, more and more traditional sports activities and 
competitions are organized in the University.
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5 kapalı spor kompleksi, 4 futbol sahası (2 kapalı ve 2 açık), 
bir atletizm parkuru, 3 tenis kortu ve Olimpik Havuz ve Dalış 
Havuzuna sahip bir yüzme kompleksine sahiptir. Fitnes 
salonları, saunalar, spalar, masa tenisi, bilardo ve masaj 
hizmetleri mevcuttur.

Gelen öğrenciler basketbol, boks, futbol, güreş vb. alanlarda 
üniversitemiz spor takımlarına katılma ayrıcalığına sahiptir.

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

Öğrencilerimizin gelişiminde en az bilimsel çalışmalar kadar 
önemsenmektedir. Üniversitemiz her yıl çok sayıda bilim 
adamına, sanatçıya ve alanında uzman kişilere ev sahipliği 
yapmaktadır. OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nin yanı 
sıra; fakülte ve yüksekokulların da kendilerine ait konferans 
ve toplantı salonları bulunmakta; buralarda da etkinlikler 
yıl boyunca sürmektedir. Ayrıca üniversitemiz bünyesinde 
Uzay Gözlemevi, Güzel Sanatlar Sahnesi ve Güzel Sanatlar 
Galerisi bulunmaktadır.

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI

Öğrencilerimizin ders dışı etkinliklerini en verimli şekilde 
yapmalarını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Öğrenci 
topluluklarını destekleyen üniversitemizde, kültür, sanat, 
spor, düşünce ve kariyer alanlarında faaliyetlerde bulunan 
88 öğrenci topluluğu bulunmaktadır.

Students can participate in many different branches of sport 
in the indoor and outdoor complexes situated in various 
campuses. The University has 5 indoor sport complexes, 4 
football fields (2 indoor and 2 outdoor), an athletics track, 
3 tennis courts and a swimming complex with an Olympic 
and Diving Pool. We also have fitness salons, saunas, spa 
baths, table tennis, billiards and massage services.

Incoming students also have the privilege to join our 
university sports teams. Some of our teams are: Basketball, 
Box, Football, Wrestling, etc. 

SOCIAL AND CULTURAL ACTIVITIES

The University gives importance to social and cultural 
activities at least as much as scientific studies. Our university 
hosts a great number of scientists, artists and leading experts 
every year. Besides the OMU Atatürk Congress and Culture 
Conference Hall, faculties and schools also house their own 
conference and meeting halls; events are held here as well 
throughout the year. Our university also houses a Space 
Observatory, a Fine Arts Stage and a Fine Arts Gallery.

STUDENT CLUBS

Student clubs were established to ensure that students 
conduct extra-curricular activities most efficiently. There are 
88 student clubs active in the fields of culture, art, sports, 
thought and carrier. 
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1992 yılında kurulan, 5 senelik Eğitim – öğretim blok sistemi 
temelinde lisans eğitimini modern laboratuvarlar ile son 
teknoloji ile donatılmış kliniklerde sürdüren Diş Hekimliği 
Fakültesinde, yılda ortalama 270.000 hastaya da hizmet 
vermektedir. Diş Hekimliği Fakültesi, Evrensel değerler 
çerçevesinde nitelikli eğitim-öğretim veren, akademik alanda 
gerçekleştirdiği özgün araştırmalarla bilime katkıda bulunan ve 
saygın akademisyenler yetiştiren, ağız-diş sağlığı klinik tedavi 
hizmetlerinin niteliğini sürekli arttıran ve bu alanda gereksinim 
ve sorunlara uluslararası standartlarda yanıt verebilen; yenilikçi, 
öncü, referans alınan ve marka değerini koruyan bir fakültedir. 
Diş Hekimliği Fakültesi, Mesleki bilgi, beceri ve modern diş 
hekimliği teknolojisini kullanma açısından tam donanımlı, üstün 
kazanımlarını toplumun ağız-diş sağlığını korumak ve tedavi 
etmek için kullanabilen, bireysel tedavi yaklaşımının yanısıra, 
multidisipliner yaklaşım gösterebilen, koruyucu uygulamaları 
ve kontrolleri tutum haline getirebilmiş, böylece yapılan diş 
tedavilerinin ömrünü uzatabilen ve etik değerlere bağlı yetkin 
diş hekimleri yetiştirmektedir. 

The Faculty of Dentistry was established in 1992 and provides 
bachelor degree educational services in block scheduling 
in modern laboratories and clinics equipped with the latest 
technology besides providing services to about 270.000 patients 
annually. The Faculty of Dentistry provides quality education 
within the frame of universal values; contributes to science and 
raises respected academicians through original research in the 
academic field; continuously raises the quality of oral and dental 
health clinic care services; can meet the needs and solve problems 
in this field by international standards; conserves its brand value; 
and is innovative, leading and taken as reference. The Faculty of 
Dentistry raises dentists bound up to ethical values, well equipped 
in terms of professional knowledge, skills and utilization of dentistry 
technologies; who can utilize top notch gains to preserve and treat 
the oral-dental health of the society; can show multidisciplinary 
approach besides individual treatment approach; can lengthen 
the lifespan of dental treatments adopting protective applications 
and controls.
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Ağız Diş ve Çene
Cerrahisi Anabilim Dalı
Department of Oral and Maxillofacial Surgery

Lisansüstü Programlar Postgraduate Programmes
Doktora

Uzmanlık Eğitimi
PhD
Specialist Training 
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Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı geniş bir konu zenginliğine 
sahiptir. Ağız, çene yüz, temporomandibular eklem, maksiller sinus 
bölgesi ve komşuluklarını ilgilendiren her türlü hastalığın tanı ve 
tedavisinin gerçekleştirimesi ve öğretilmesi bölümümüzün ilgi ve 
sorumlukluk alanına girmektedir. Fakültemizin 2.,3., 4. ve 5 . sınıf 
lisans öğrencilerine teorik ve pratik düzeyde bu bölgeleri ilgilendiren 
hastalıkların tanı ve tedavisi öğretilmekte olup lokal anestezi altında 
minor cerrahi işlemler ve diş çekimleri klinik asistanları ve hocaları 
gözetiminde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca lisans öğrencilerine 
hastalardan anemnez alınması, sistemik hastalıklı bireylere 
hekim yaklaşımını, multidisipliner yaklaşım gerektiren vakaların 
konsültasyonunu gerçekleştirmeleri ve birçok ileri cerrahi gerektiren 
vakayı gözlemleme, asiste etme ve postoperatif bakımlarının 
sağlanması gibi imkanlar sunulmaktadır.

Departmanımızda  doktora ve uzmanlık eğitimi verilmektedir. 
Uzmanlık ve doktora öğrencilerine lokal ve genel anestezi altında 
gerçekleştirilme imkanı olan basit ve ileri tüm cerrahi  uygulamalarla 
ilgili teorik ve pratik eğitim ve uygulama imkanları sunulmaktadır. 
Doktora ve uzmanlık öğrencilerinin makale yazımı, bilimsel araştırma 
planlama, vaka sunumu gibi eğitimleri verilmekte olup, klinik ve 
laboratuvar çalışmaları gibi bilimsel araştırmalara dahil edilmesi 
sağlanarak sadece klinisyen değil aynı zamanda akademisyen 
yetiştirilmesi konusunda da fırsatlar sunulmaktadır. Bölümümüzün 
yoğun ve zengin dünyasında, bize sinerji katacak Erasmus adaylarını 
aramızda görmekten  memnuniyet duyarız.

The Department of Oral and Maxillofacial Surgery has a wide 
range of subject diversity. The area of interest and responsibility 
of the department involves the application and education of the 
diagnosis and treatment of any kind of illness related to the oral 
and maxillofacial area, temporomandibular joint and maxillary sinus 
environment. Our faculty’s undergraduate students of the 2nd, 3rd, 
4th and 5th grades are trained in the diagnosis and treatment of 
illnesses related to these areas in practical and theoretical levels, 
as well as taking part in minor surgical procedures under local 
anesthesia and tooth extraction under the supervision of clinic 
assistants and professors. Furthermore, undergraduate students are 
offered several opportunities such as medical history taking from 
patients, medical approach to the patients of systemic diseases, 
holding the consultation of cases requiring multidisciplinary 
approach, observing and assisting cases requiring advanced 
surgical techniques and maintaining their postoperative cares.  

Our department provides PhD and specialized training education. 
These students are offered practical and theoretical education in 
all basic and advanced surgical applications, which can be carried 
out under local or general anesthesia, and the opportunity to 
take part in the application of such. Moreover, certain education 
programmes such as article writing, scientific research planning 
and case presentation are provided. Students are also included in 
scientific studies such as clinical and laboratory researches in order 
to ensure they are trained both as clinicians and academicians. 
We would be glad to see Erasmus candidates among us who 
would bring synergy to the intense and rich environment of our 
department.
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Ağız Diş ve Çene
Radyolojisi Anabilim Dalı
Department of Dentomaxillofacial Radiology

Lisansüstü Programlar Postgraduate Programmes
Doktora

Uzmanlık Eğitimi
PhD
Specialist Training 
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Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalımızda, 3., 4. ve 5. sınıflara te-
orik ve klinik uygulamalar ile yüksek lisans, uzmanlık ve doktora eğitimi 
verilmektedir. Teorik ve klinik olarak anamnez, intraoral ve ekstraoral mu-
ayene, tedavi planlaması, intraoral ve ekstraoral rafyografi teknikleri ve 
yorumlama, dijital görüntüleme, radyasyon fiziği, biyolojisi ve radyasyon-
dan korunma, periodontal radyoloji, yumuşak doku kalsifikasyonları, sis-
temik hastalıklar, dental anomaliler, kraniyofasiyal anomaliler, odontojen 
ve non odontojen kistler, maling ve bening tümörler, çene kemiğini tutan 
hastalıklar, oral mukoza hastalıkları, temporomandibular eklem görüntü-
leme ve hastalıkları, tükürük bezi hastalıkları, maksiller sinüs ve ileri gö-
rüntüleme teknikleri gibi çeşitli konularda eğitim verilmektedir. Fakülteye 
gelen hastanın ilk muayene ve değerlendirilmesinin yapıldığı bölümdür. 
Hastanın genel sağlığı ve diş hekimliği ile ilgili hikayesi öğrenilir. Ağız içi 
ve ağız dışı muayenesi yapılarak, ağız içi ve ağız dışı radyografları ve ge-
rekli görüldüğünde konik ışınlı bilgisayarlı tomografi görüntüleri alınır. 
Gerekli durumlarda daha ileri tetkikler için dış merkezlerden istek yapı-
larak bilgisayarlı tomografi, magnetik rezonans ve ultrason görüntüleri 
değerlendirilir.  Hekimler tarafından yapılan klinik ve radyolojik değerlen-
dirmeler sonucu hastaların uygun tedavi seçenekleriyle ilgili bölümlere 
yönlendirilmesi sağlanır. 

Anabilim Dalımızın iki kliniği vardır. Oral Diagnoz kliniğinde hastanın kli-
nik muayenesi yapılmakta, Radyoloji Kliniğinde ise radyografik inceleme-
leri gerçekleştirilmektedir. Radyoloji Kliniğinde bulunan dijital periapikal 
(fosfor plak), dijital panoramik görüntüleme ve konik ışınlı bilgisayarlı to-
mografi, medikal mönitör ve çeşitli bilgisayar yazılımları, fakültemize baş-
vuran hastaların radyografik incelemeleri için ve akademik çalışmalarda 
kullanılmaktadır. 

The Department of Dentomaxillofacial Radiology offers theoretical 
and clinical practices for the 2nd, 3rd, 4th and 5th grades; graduate 
and post graduate education; and courses on patient history, intraoral 
and extraoral examination, treatment planning, intraoral and extraoral 
radiographic techniques and interpretation, digital imaging, radiation 
physics, biology and radiation protection, periodontal radiology, soft 
tissue calcifications, systemic diseases, dental anomalies, craniofacial 
anomalies, odontogen and non-odontogen cysts, malign and benign 
tumors, bone diseases, oral mucosal diseases, temporomandibular 
joint imaging and diseases, salivary gland diseases, maxillary sinus and 
advanced imaging techniques. 

This is where the first examination and evaluation of the patient 
applying to the faculty is done. The general health status of the patient 
and the dental story is asked. Intraoral and extraoral examinations are 
done and intraoral and extraoral radiographs and, when necessary, 
cone beam computed tomography images are taken. If required, 
computed tomography, magnetic resonance and ultrasound images 
requested from the Faculty of Medicine are evaluated. As a result of the 
clinical and radiological evaluations made by specialists, the patients 
are directed to the departments related to the appropriate treatment 
options. The Department has two clinics: The first examination of 
Patients is carried out at the Oral Diagnosis Clinic. The radiographic 
examinations are carried out at the Radiology Clinic. Digital periapical 
imaging (phosphor plate), digital panoramic imaging and cone beam 
computed tomography, medical monitor and various computer 
software are used for the radiographic examination of the patients and 
for academic studies at the Radiology Clinic. 
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Endodonti diş hekimliğinin dişlerin kökünü çevreleyen 
dokular ve diş pulpası ile ilgilenen bir dalıdır. Yunancada 
“Endo” “iç”, ‘’donti” ise “diş” anlamı taşımaktadır. Endo-
dontik tedavi veya kök kanal tedavisinde, dişin içindeki 
yumuşak pulpa dokusu tedavi edilmektedir. Endodontist-
ler, diş hekimliği eğitimini izleyen süreçte endodontide iki 
veya daha fazla yıl ileri eğitim programını tamamlayarak 
uzmanlaşırlar. Travmatik diş yaralanmalarından sonra diş-
leri kurtarmak için kök kanal tedavisi, endodontik cerrahi 
ve özel prosedürler de dahil olmak üzere, rutin ve aynı za-
manda zor ve çok karmaşık endodontik işlemleri gerçek-
leştirirler. Endodontistler; kök kanal tedavisi, endodontik 
cerrahi ve travma gibi spesifik prosedürlere odaklanarak, 
geniş bir dizi karmaşık endodontik problemi etkin bir şe-
kilde yönetme konusunda uzmandırlar. Endodontistler 
tarafından kullanılan ileri teknolojiler ve uzman teknikler, 
dişin iç kısmına çok doğru bir bakış açısı kazandırır ve diş-
leri hızlı ve rahat bir şekilde tedavi etmelerini sağlar.

Endodontics is the branch of dentistry dealing with 
the dental pulp and tissues surrounding the roots 
of a tooth. “Endo” is the Greek word for “inside” and 
“odont” for “tooth.” Endodontic treatment, or root canal 
treatment, treats the soft pulp tissue inside the tooth. 
Endodontists become specialists by completing two 
or more years of advanced training in endodontics 
following dental education and perform routine as well 
as difficult and very complex endodontic procedures 
including root canal treatments, endodontic surgeries 
and special procedures to save teeth after traumatic 
dental injuries. Focusing their practice on specific 
procedures such as root canal treatment, surgery and 
trauma, endodontists are experts at managing a wide 
array of complex endodontic problems efficiently. 
Advanced technologies and specialized techniques 
used by endodontists give them a very accurate view 
of the inside of the tooth and allow them to treat teeth 
quickly and with ease.
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Ortodonti Anabilim Dalının ana hedefi diş hekimliği öğ-
rencilerini eğitmektir, bir başka ifadeyle maloklüzyonlara 
tanı koyabilme ve uygun koruyucu ve durdurucu uygula-
maları yapabilme vasfına sahip öğrenciler yetiştirmek için 
gerekli bilgi ve klinik becerileri vermektir. Anabilim Dalı 
aynı zamanda 4 yıllık Uzmanlık Eğitimi ve 4 yıllık Doktora 
Eğitimi Programlarından da sorumludur. Doktora progra-
mı esasen yabancı uyruklu öğrencilerden oluşmaktadır. 
Anabilim Dalı tedavi işlemleri, ortodontik materyaller, sür-
tünme, kök rezorpsiyonu ve beyaz leke lezyonları gibi or-
todonti ile ilgili alanlarda klinik ve laboratuvar çalışmalar 
yürütmektedir. Yapılan çalışmalar saygın ortodonti der-
gilerinde yayınlanmaya devam etmektedir. Anabilim Da-
lının çalışmaları ulusal ve uluslararası alanda birçok ödül 
almıştır. Ayrıca, Anabilim Dalı 2009 yılında Helsinki, Fin-
landiya’da yapılan 85. Avrupa Ortodonti Derneği Kongre-
si’nde “Houston Research Award” ödülünü almıştır. 

The main objective of the Department of Orthodontics 
is to educate undergraduate dental students, i.e., to 
provide the necessary knowledge and clinical skills for 
students to able to diagnose malocclusions and apply 
the appropriate preventive and interceptive measures. 
The Department is also responsible for a 4-year 
postgraduate programme of clinical specialization in 
orthodontics as well as a 4-year PhD programme. The 
PhD programme is mainly composed of international 
students. The Department carries out in vitro as well as 
in vivo research in areas related to orthodontics such as 
treatment procedures, orthodontic materials, friction, 
root resorption and white spot lesions. The research 
performed continue to be published in prestigious 
orthodontic journals. The Department’s research have 
received numerous awards on a national as well as on 
an international basis. Furthermore, the Department 
was awarded the Houston Research Award at the 85th 
Congress of the European Orthodontic Society, Helsinki, 
Finland in 2009.
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Pedodonti Anabilim Dalı, çocuk hastaları için kapsamlı ağız 
sağlığı hizmetlerinde lisans ve yüksek lisans eğitimi vermek-
tedir. Bölüm, çocuk diş hekimliği hastalarına genel pediatri 
kliniği ve diş hekimliği fakültesinde özel bir sağlık ocağı 
olarak hizmet verir. Pedodonti Anabilim Dalı, doğumdan 
itibaren ergenlik çağındaki çocuklarla ilgilenen diş hekimliği 
dalıdır. Pedodontistler çocukların diş sağlığını teşvik etme-
nin yanı sıra, ebeveynler için eğitim kaynakları olarak hizmet 
ederler. Pedodontinin içerdegi kapsamlı ağız sağlığı hizmeti 
bu şekildedir ; Anne ve çocuk çürükleri için risk değerlendir-
mesi içeren bebek ağız sağlığı muayeneleri, temizlik ve florür 
tedavilerinin yanı sıra beslenme ve diyet önerileri, alışkanlık 
danışmanlığı (örneğin emzik kullanımı ve başparmak emme) 
dahil olmak üzere önleyici diş bakımı, Dişlerin doğru duzene 
sokmak ve yanlış kapanış(ortodonti) düzeltilmesi için erken 
değerlendirme ve tedavi, diş çürüğü veya defektini onarmak, 
diyabet, doğuştan kalp defekti, astım, saman nezlesi ve dik-
kat eksikliği / hiperaktivite bozukluğu gibi hastalıklarla ilişkili 
ağız hastalıklarının teşhisi, dişeti hastalıkları ve sebep oldugu 
durumların kapsayan  tedavis ,ülserler, kısa frenulum , mu-
koseller ve pediatrik periodontal hastalık, diş yaralanmaları 
bakımı (örneğin, kırılmış, yer değiştirmiş veya  avülse dişler)

The Department of Pediatric Dentistry provides graduate 
and post-graduate training in comprehensive oral 
health care for pediatric patients. The Department treats 
pediatric dental patients in the general pediatric clinic 
and the Faculty of Dentistry as a community health center. 
Pediatric dentistry is the branch of dentistry dealing with 
children from birth through adolescence. Pediatric dentists 
promote the dental health of children as well as serving 
as educational resources for parents. Pediatric dentists 
provide comprehensive oral health care including the 
following; infant oral health examinations including risk 
assessment for caries in the mother and child, preventive 
dental care including cleaning and fluoride treatments, 
as well as nutrition and diet recommendations, habit 
counseling (for example, pacifier use and thumb sucking), 
early assessment and treatment for straightening teeth and 
correcting an improper bite (orthodontics), repair of tooth 
cavities or defects, diagnosis of oral conditions associated 
with diseases such as diabetes, congenital heart defect, 
asthma, hay fever and attention deficit/hyperactivity 
disorder, management of gum diseases and conditions 
including ulcers, short frenulae, mucoceles and pediatric 
periodontal diseases and care for dental injuries (for 
example, fractured, displaced or knocked-out teeth). 
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Bu bölümün misyonu; kanıta dayalı teorik ve pratik eğitimi, araştırmaları 
ve topluma sunulan titiz sağlık hizmeti ile bölgesel, ulusal ve uluslararası 
alanda tanınmaktır. Periodontoloji Anabilim Dalı’nda mezuniyet öncesi 
ve mezuniyet sonrası (uzmanlık ve doktora) teorik ve pratik eğitim ve-
rilmektedir. 

Teorik olarak; makroskobik ve mikroskobik seviyede normal periodon-
siyum, ağız-içi lezyonların periodontal patoloji, periodontal mikrobiyo-
loji ve immünoloji, periodontal tedaviler, rejeneratif ve plastik cerrahide 
yara iyileşmesi ve kullanılan materyaller, dental implanatoloji, epidemi-
yoloji ve istatistik hakkında eğitim verilmektedir. Klinik eğitimi mezuni-
yet öncesi dönemde; sistemik sağlıklı olan veya olmayan hastalarda peri-
odontal muayene, teşhis, tedavi planı, vaka sunumu ve cerrahi olmayan 
periodontal tedavileri içerir. Mezuniyet sonrası ise; uzmanlık ve doktora 
öğrencilerine; hastalık teşhisi, tedavi planı ve alternatif tedaviler, cerra-
hi ve cerrahi olmayan periodontal tedaviler, implant uygulamaları ve 
periodontolojideki yeni gelişmeler ile ilgili teorik ve klinik uygulamalı 
eğitimler verilmektedir. Cerrahi periodontal tedavi kapsamında; plas-
tik periodontal cerrahiler, rekonstrüktif periodontal cerrahiler, implant 
uygulamaları ve periimplant hastalıkların tedavisini kapsayan bütün 
periodontal cerrahilerin uygulamalı eğitimi verilmektedir. Er- Yag Lazer 
ile cerrahi olmayan tedaviler ve yumuşak ve sert doku cerrahileri yapıl-
maktadır.

It is the mission of the Department of Periodontology to be recognized 
locally, nationally and internationally for evidence-based didactic and 
clinical education, research, compassionate patient care and service 
to the community. 

The Department of Periodontics provides didactic and clinic education 
in Periodontology at the pre-graduate and the post-graduate 
(specialty and doctoral) levels. The didactic areas of instruction 
include the normal periodontium at the macro and microscopic level, 
periodontal pathology including intra-oral lesions associated with 
periodontal conditions, periodontal microbiology and immunology, 
periodontal treatments, wound healing and materials in periodontal 
regenerative and periodontal plastic surgery, dental implantology, 
case management, epidemiology and statistics in Periodontology. 
The clinical areas of instruction for pregruduate students include 
periodontal examination, diagnosis, treatment planning, case 
presentation and non-surgical therapies in otherwise healthy as 
well as medically compromised patients. Postgraduate education 
includes periodontal examination, diagnosis, treatment planning, 
surgical and non-surgical therapies, dental implant treatments and 
new approaches in periodontology for both specialty and doctoral 
students. The areas of surgical therapy include periodontal plastic 
surgery, reconstructive therapy, implant dentistry and surgical therapy 
of peri-implant diseases. ErYag laser is used for both non-surgical and 
hard and soft tissue surgical treatments. 
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Anabilim dalında lisans, doktora, uzmanlık eğitimi verilmektedir. Yüksek lisans 
eğitimi 1.2. ve 3. sınıflarda protez preklinik ve fantom laboratuvarlarında,4 . ve 5. 
sınıflarda hasta başında uygulamalı olarak, teorik eğitimi anfi sınıflarında yapıl-
maktadır. Yüksek lisans eğitiminde maddeler ve aletler bilimi, sabit ve hareketli 
protezler, implant üstü protezlere giriş, çene yüz protezlerine giriş ve dijital diş 
hekimliği uygulamalarına giriş konularında dersler verilmekte ve diş hekimliği 
gelişmelerine paralel olarak güncellenmektedir.   

Doktora eğitimi 4 yıl, uzmanlık eğitimi 3 yıldır. Tedavi planı ve alternatifleri, ma-
teryal bilimi ve materyal bilimindeki gelişmeler, konservatif ve restoratif diş te-
davileri, konvansiyonel metal destekli ve metal desteksiz kron, köprü protezleri, 
hareketli protezler ve implant üstü tedavi yaklaşımları (sabit, hareketli, hibrit), 
restoratif ve protetik başarısızlıklara çözümler, temporomandibuler eklem rahat-
sızlıklarında protetik yaklaşımlar, sabit, hareketli ve implantüstü restorasyonlarda 
dijital diş hekimliği uygulamaları (CAD/CAM), dental fotoğrafçılık, dijital gülüş 
tasarımı, face bow transferi ve artikülatör kullanımı, çene- yüz protezleri , tem-
poramandibuler eklem hastalıklarında protetik tedaviler konularında dersler ve-
rilmekte ve rutin hasta başı uygulamaları yapılmaktadır. Güncel materyallerinin 
tedavi yöntemlerinin aktif olarak takip edildiği bölümümüzde digital teknoloji ile 
yapılan restoratif ve protetik tedaviler aynı gün içinde hastaya teslim edilmek-
tedir. Bölümümüzde 2 klinik, 1 öğrenci laboratuvarı ve 1 teknisyen laboratuvarı 
bulunmaktadır Bölümümüz eğitim ve öğretimin yanında asistan ve öğretim üye-
lerimize sunulan imkanlarla akademik yayınlar, projeler, tebliğler ve posterlerle 
ulusal ve uluslararası çalışmalara katkı sağlamaktadır. 

The department of prosthodontics provides master’s, doctorate and 
specialization education. In master’s degree, the students in the 1st, 2nd 
and 3rd grades spend their education in the department of prosthodontics 
provides graduate and phantom labs and preclinical practice. 4th and 5th 
graders start applying on patients in the clinics what they had learned from the 
theoretical classes. The educational programmes in the master’s degree include 
the science of materials and devices, fixed and removable prosthodontics, 
introduction of implant supported prosthesis, maxillofacial prosthesis and 
clinical application of digital dentistry which are in parallel with the most up-
to-date developments.

The doctorate programme is 4 years while specialty education is 3. These 
educational programmes offer dentists training in the following subjects: 
treatment plan and alternatives, science of materials and developments in 
the field, conservative and restorative treatments, conventional metal fused 
porcelain and full porcelain crowns and bridges, removable prosthesis and 
implant supported treatments (fixed, removable or hybrid), solutions for 
unsuccessful restorative and prosthetic treatments, approach for the treatment 
of  temporomandibular joint diseases, fixed, removable and implant supported 
prosthesis produced by digital methods (CAD/CAM), dental photography, 
digital smile design, the use of face bow and articulators, maxillofacial prosthesis 
and temporomandibular diseases treatments. The clinical application of these 
subjects is also covered by these programmes. The Department makes use of 
modern digital technologies which can produce and deliver restorative and 
prosthetic restorations to the patients the same day. The Department houses 
2 clinics, a student laboratory and a technician’s laboratory. The professors, 
associate professors, assistants and teaching stuff at our department work 
together as a team to contribute to national and international studies with 
academic projects, research and posters.
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Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalımızda, 3., 4. ve 5. sınıflara teorik ve 
klinik uygulamalar ile yüksek lisans, uzmanlık ve doktora eğitimi veril-
mektedir. 3. Sınıf öğrencileri gözlemci olarak klinik eğitimine katılırken, 
4. ve 5. sınıf öğrencileri her gün kliniğimizde randevulu gelen hastalar 
üzerinde sorumlu asistan ve öğretim üyesi danışmanlığında hasta teda-
visi yapmaktadırlar. 

Anabilim Dalımız klinik öncesi eğitimde de bulunmaktadır. 2. sınıf ve 
3. sınıflar fantom laboratuvarlarında fantom kafalar ve çekilmiş insan 
dişleri üzerinde pratik eğitim almaktadırlar. Anabilim dalı kliniği temel 
olarak çürük önleme uygulamaları, mevcut çürüklerin tedavileri, çeşitli 
nedenlerle ihtiyaç duyulan estetik diş tedavileri ve restorasyonlar, vital 
ve devital diş beyazlatma uygulamalarının yapıldığı bir bölümdür. Klini-
ğimize başvuran hastanın genel ve ağız içi değerlendirmesi yapıldıktan 
sonra ihtiyacına yönelik tedavi planlaması yapılır ve hasta onayıyla teda-
vi gerçekleştirilir. Son yıllarda özellikle hastaların estetik beklentilerinin 
artmasıyla birlikte direk ve indirek estetik kompozit rezin restorasyonlar 
CAD/CAM sistemiyle birlikte hastalarımızın hizmetine sunulmuştur. 

The Department of Restorative Dentistry offers theoretical and clinical 
practices for the 3rd, 4th and 5th grades and master’s, specialist and 
postgraduate studies. Third graders come to the clinic as observers 
while 4th and 5th graders visit patients under the supervision of 
research assistants and professors. 

Additionally, the Department provides preclinical education for 2nd 
and 3th graders. Students work on phantom head and extracted 
human teeth on models in the laboratory.

Our department’s main mission is to conduct caries prevention 
interventions, preventive dentistry applications, caries removals, 
fillings, vital and non-vital bleaching procedures and aesthetic 
applications. Currently, in accordance with the rising aesthetic 
expectations of patients, in addition to the applications mentioned 
above, direct and indirect composite resin restorations are provided 
with the CAD/CAM system in our clinic.
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