Türkiye’de İngilizce eğitim yapan ilk diş
hekimliği fakültesidir. Eğitim süresi,
hazırlık sınıfı dâhil 6 yıldır. Diş Hekimliği
Uzmanlık Sınavı’nda (DUS) en başarılı
fakültelerden biridir. Fakülte
bünyesindeki tüm programlarda klinik
ortamda uygulamalı eğitimler
verilmektedir. Fakülte bünyesinde Ar-Ge
laboratuvarı ve fantom laboratuvarı başta
olmak üzere altı farklı laboratuvar
bulunmaktadır. Öğrenciler, yurt dışı
eğitim fırsatlarından yararlanabilmenin
yanı sıra çift anadal ve yandal
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Fakültesi, fizikî büyüklük ve medikal altyapı
açısından Avrupa’nın sayılı dişhekimliği
fakülteleri arasında yer almaktadır.

• Son teknoloji ile donatılmış fantom
laboratuvarı sayesinde fakültenin öğrencileri,
klinik uygulama eğitimleri öncesinde en iyi
eğitimi alır.

yapabilmektedir. Lisans eğitimlerini
tamamlayan öğrenciler çeşitli bilim
dallarında doktora programlarından
yararlanabilir.

• Fakültenin öğrencileri kısmî zamanlı olarak
üniversitenin farklı birimlerinde çalışabilir, iş
yaşamına ilişkin deneyim kazanabilirler.

• Öğrenciler, Erasmus, Farabi gibi çeşitli
değişim programları olanaklarından
yararlanabilmektedir.

• YGS’de taban puanı, Türkiye

sıralamasında ilk 10 arasındadır. (8. sırada)

• Fakülte, sağlık alanında disiplinlerarası
çalışma olanağı sunan Başıbüyük Sağlık
Yerleşkesinde bulunmaktadır.

• Fakültenin bilişim altyapısı sürekli olarak

gelişmekte olup; medikal kayıtlara kolay ve
rahat bir şekilde ulaşım sağlanmaktadır.

• Fakültenin bilişim altyapısında yeşil
teknolojiler benimsenmiştir.

• Fakültenin akademik personeli, ulusal ve

uluslararası bilimsel araştırma ve projelerde
önemli görevler almaktadır.

• Fakültenin Bilimsel Araştırma Projeleri
Birimi (BAPKO) tarafından çok sayıda
desteklenen projesi bulunmaktadır.

İş ve Kariyer Olanakları
Diş Hekimliği Fakültesi mezunları kendi özel
iş yerlerini açabildikleri gibi devlet ya da
özel hastanelerde çalışabilirler. DUS’a
girerek uzmanlık eğitimi alabilir ya da
üniversitelerde master veya doktora
programına devam edebilirler. Doktora
unvanlarını aldıktan sonra akademik kariyer
düşünenler programına devam edebilirler.
Doktora unvanlarını aldıktan sonra
akademik kariyer düşünenler
üniversitelerde kalabilirler ya da uzmanlık
alanlarında özel klinik hekimi olarak
çalışabilirler. Marmara Üniversitesi sahip
oldukları medikal İngilizce sayesinde yurt
dışı çalışma koşullarına diğer fakültelerden
daha kolay uyum gösterebilmektedirler.

Diş Hekimliği
Fakültesi

Başıbüyük Yerleşkesi, 34854
Maltepe/İstanbul
E-Mail: dishekimligi@marmara.edu.tr
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Güçlü eğitim, sağlıklı ağızlar...

