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FAKÜLTESİ
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Dekanın Mesajı

Fakültemiz; dünya standartlarında eğitim veren, ağız
ve diş sağlığı konusunda güncel tedavi yaklaşımlarını
uygulamayı ön gören çağdaş fakülte düzeyine erişmeyi
ve ülkemizde öncü fakülteler arasında yer almayı amaç
edinmiştir. Bunun yanı sıra çeşitli bilimsel toplantılara,
kültür, sanat, spor etkinliklerine özel önem vermek;
ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği de yapmak
önceliğimizdir. Bize göre bir üniversite sadece bir eğitim
merkezi olmamalı, aynı zamanda bireylerin yaşamın
değerleri hakkında iç görü kazanmasını sağlayan bir
araç olmalıdır. Bu bağlamda, öğrencilerimizin sosyal
yaşamlarının her alanında ilerlemelerine katkıda
bulunmak için elimizden geleni yapmak vizyonumuz

Üniversitemiz henüz ilk yılında ülkemizin köklü eğitim
kurumları ile eğitim-araştırma, danışmanlık ve iş birliği
anlaşmaları imzalamış, “Kolan International Hospital”
ile de afiliye olmuştur. Bu kurumlar ile karşılıklı
yapılacak eğitim öğretim faaliyetleri, projeler ve bilimsel
araştırmalar ile öğrencilerimizin eğitimlerine katkı
sağlanacaktır.
Verdiğimiz eğitim ile insan haklarına ve etik değerlere
saygılı, çağdaş birer birey olarak yetiştirmenin yanı
sıra hastalarınıza kaliteli ve etkin bir sağlık hizmeti
sunmanızı amaçlamaktayız.

içinde yer almaktadır.

Tüm akademik ve idari kadrodaki mesai arkadaşlarım

Fakültemiz, alanlarında son derece yetkin ve tecrübeli

mutlulukla, sağlıkla, huzurla ve esenlikle bulunmak en

öğretim üyesi kadrosu ile öğrencilerimizi, geleceğin diş
hekimleri olarak çağımızın en modern teknolojisini
kullanarak yetiştirmeyi kendisine ilke edinmiştir.

ve değerli öğrencilerimizle aynı çatı altında hep birlikte
büyük temennimizdir.
Tüm bilgi birikimimizi, sosyal ve kültürel değerlerimizi
öğrencilerimizle paylaşmak için bekliyoruz.
Prof. Dr. Taşkın GÜRBÜZ
Dekan

Diş Hekimliği Fakültesi Hakkında
TÜRKÇE

İNGİLİZCE

Fakültemizde eğitim ve öğretim “Türkçe ve İngilizce”
olmak üzere iki ayrı program olarak yürütülmektedir.

Diş Hekimliği, teorik ve uygulamalı eğitimin aynı
anda yürütüldüğü bir meslek dalıdır. Bu doğrultuda
dersliklerimiz, eğitim ve araştırma laboratuvarlarımız
çağımızın gereksinimleri göz önünde bulundurularak
hazırlanmıştır. Diş Hekimliği eğitimi, 10 yarıyıldan oluşan
5 yıllık bir lisans programıdır. Fakültemizde uyguladığımız
“Süreç Tabanlı Diş Hekimliği Modeli” ile Avrupa Birliği
ülkelerinde uygulanan ve ’Avrupa Diş Hekimliği
Eğitimi Birliği’nin (ADEE) önerileri doğrultusunda
akreditasyona hak kazanan Diş Hekimliği Fakültesi olmayı
hedeflemekteyiz.
Bu eğitim modeli ile öğrencilerimizin; ağız ve diş sağlığının
genel sağlığın önemli bir parçası olduğunu anlayan ve
korunması için bilgi çağının gerektirdiği evrensel “bilgiye
ulaşım” ve “bilgi kullanım” yeteneklerine sahip; dünyanın
her yerinde çalışabilecek yetkinliklerle donatılmış, bilim
ve teknolojinin ışığında öğrenme odaklı çalışma alışkanlığı
kazanmış, iletişime açık, problem çözebilen, araştırmacı,
dinamik, ülke sorunlarına duyarlı; mesleğinde ve iş
dünyasında başarılı; rekabete açık; sanatsal, kültürel ve
tarihsel değerlerimize sahip çıkan; toplum sağlığına
önem veren ve üst düzey sağlık hizmetleri sunan,
saygın ve nitelikli diş hekimleri olarak mezun olmalarını
hedeflemekteyiz.

Fakültemiz modern diş hekimliği fakültelerinin sahip
olması gereken standartların üzerinde, öğrenci odaklı, son
teknoloji ile donatılmış bir prekliniğe sahiptir. Simülasyon
laboratuvarımızda öğrencilerimizin eğitimleri sırasında
gereken el becerileri ve klinik yetkinlikleri kazanmaları
sağlanmaktadır. Çağdaş tıp ve diş hekimliğinin gerektirdiği
en iyi alet ve ekipmanlarla donatılmış laboratuvarlarımızda
eğitimler diş hekimliği koltuğundaki maket hastalar
üzerinde gerçekleştirilmekte ve böylece öğrenciler
ergonomik çalışma olanaklarına kavuştuğu gibi çeşitli diş
hekimliği uygulamaları için pratik yapabilmekte, öğretim
elemanlarının yaptığı demonstrasyonları ünitelerinde bulunan
monitörler vasıtasıyla canlı olarak izleyebilmektedirler.
3. sınıf itibariyle öğrencilerimiz eğitim ve öğretim yılının
bahar yarıyılında hasta üzerinde klinikpratikuygulamaları
gerçekleşmeye başlayacak olup, 4. ve 5. sınıflarda staj
uygulamaları ve klinik eğitimlerini tamamlayacaklardır.

Kariyer Olanakları
İSTÜN Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olan
öğrencilerimiz; kendi muayenehanelerini açabilirler,
kamu veya özel hastaneler ile ağız ve diş sağlığı
merkezlerinde çalışabilirler. Diş Hekimliği Uzmanlık
Sınavına (DUS) girerek uzmanlık eğitimlerini alabilirler.
Ayrıca yüksek lisans ve doktora programlarına devam
edebilir, akademik kariyer düşünenler üniversitelerde
öğretim görevlisi olarak hizmet verebilirler.

Öğrencilerimiz “Süreç Tabanlı Diş
Hekimliği Eğitim Modelimiz” sayesinde
eğitimlerinin ilk üç senesinde aldıkları
yoğun tıp dersleri ve son iki senesinde
yaptıkları klinik hizmetler ile gerekli tıbbi
bilgi ve donanıma sahip birer diş hekimi
olarak mezun olacaklardır.

Laboratuvarlar
Multidisipliner Laboratuvarlar

Uygulama Laboratuvarları

Farmasötik Kimya, Analitik Kimya, Besin Kimyası,

Fantom Simülasyon Lab.

Farmakognozi Lab.

Kadavra ve Diseksiyon Lab.

Histoloji ve Embriyoloji, Mikrobiyoloji, Patoloji ve

Maket Lab.

Farmasötik Botanik Lab.

PC Lab.

Tıbbi Biyoloji, Fizyoloji ve Biyofizik Lab.

Preklinik Lab.

Toksikoloji, Biyokimya, Farmasötik Mikrobiyoloji Lab.

Protez Alçı Lab.
Simüle Hasta Lab.
Tıbbi Beceri Lab.

İSTÜN
Zengin Kütüphane ve
Online Erişim Olanağı
30 Yıllık Sağlık
Sektörü Tecrübesi

Güçlü Sağlık Kurumları ile
İş Birlikleri

Şehrin Merkezinde
Kampüs Hayatı

Üniversite - Sanayi
İş Birliği

AR-GE Çalışmalarını
Destekleyen Üniversite

Öğrenci Odaklı Üniversite

Bilimsel Projelerde
Yer Alma Fırsatı

Staj İmkânları

Güçlü ve Sektör Deneyimli
Akademik Kadro

Yüksek Oranlı Burs ve
İndirim İmkânları

İleri Teknolojinin
Kullanıldığı Laboratuvarlar

Çift Ana Dal ve Yan Dal
İmkânları

Sayılı Üniversitelerde
Bulunan Eğitim Programları

Son Teknolojinin Kullanıldığı
Uzaktan Eğitim Sistemi
Blackboard

Kültürel ve Sosyal Gelişimi
Destekleyen İmkânlar
Aktif Öğrenci Kulüpleri

İSTÜN

Kuruluş Tarihi
2018

6 Fakülte
1 Yüksekokul
1 Meslek Yüksekokulu
2 Enstitü

64 Profesör
382 Lisans Öğrencisi
200 Önlisans Öğrencisi
35 Öğrenci Kulübü
200 Akademisyen

8 Yerleşke
970 m2 kütüphane alanı
40 Laboratuvar

82.000’den fazla kaynağa erişim olanağı

Topkapı Kampüsü
Seyitnizam Mahallesi Mevlana Caddesi No: 85
Zeytinburnu - İSTANBUL
Merter Kampüsü
Tozkoparan, Haldun Taner Sk. No: 23, 34173
Güngören - İSTANBUL
info@istun.edu.tr
444 3 788 - 0850 522 38 90
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