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Diş Hekimliği Fakültesi 

Misyonu 

Topluma karşı sorumluluk duygusuna sahip, mesleki 

bilgi, beceri ve diş hekimliği teknolojisindeki yenilikleri 

takip ederek üst düzeyde hizmet veren, kanıta dayalı 

diş hekimliği uygulamalarını meslek pratiğinde 

kullanabilen etik değerlere bağlı nitelikli diş hekimleri 

yetiştirmeyi üstlenmektir. 

Vizyonu 

Nitelikli araştırmalara ağırlık veren ve araştırmalarda 

ağız ve diş sağlığı uygulamalarının geliştirilmesinde 

katkıda bulunan, Eğitim ve öğretim kalitesinden ödün 

vermeyen, Kalite çalışmalarında öncü, Etik ilkeler 

doğrultusunda, Hasta haklarına saygı duyarak tedavi 

hizmeti sunan, Bütün çalışanlarının gelişimine önem 

veren ve sürekli gelişim fırsatları sunan, Ulusal ve 

uluslararası düzeyde önde gelen Ağız ve Diş Sağlığı 

Uygulama ve Araştırma Merkezi olmaktır. 
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Ülkemizde diş hekimliği eğitimi veren ilk yüksekokul Darülfünun-i Osmani Tıp Fakülteleri Eczacı ve 
Dişçi ve Kabile ve Hasta bakıcı Mektepleri, Dişçi Mektebi Alisi adı altında 1908’de kurulmuş ve Mart 
1909’da Kadırga’daki ahşap bir konakta eğitime başlamıştır. 

Aslında Türkiye de ilk diş hekimliği okulu Tanzimat’tan sonra Amerika misyonları tarafından Antep 
(Bugünkü Gaziantep) vilayetinde kurulmuştur. Amerika’lı protestan misyonerler tarafından 1848 de 
Antep’te Central Turkey Collage adlı bir hastane kurularak 1876 dan itibaren tıp, diş ve eczacılık 
eğitimi verilmiştir. Bu okuldan 1896 yılına kadar hepsi gayrimüslim 29 diş hekimi mezun olmuştur. 

Osmanlı devletinde ilk defa diş hekimliği eğitimi başlatma fikri, 1908 de devrin maarif nazırı sosyolog 
Çorlu’lu  Emrullah Efendi tarafından ortaya atılmış ve Avrupa da cerrahi ihtisası yapmış olan Cemil 
Topuzlu Paşa’dan dişçi mektebi açması istenmiştir. 1908’de kurulan ilk dişçi mektebinin yönetilmesi 
Dr. Halit Şazi Bey’e bırakılmıştır ve 1911 de 43 kişi mezun olmuştur. Cumhuriyetin ilanına kadar Dişçi 
mektebinden 337 kişi mezun olmuştur. Okul dünya savaşı sırasında 1914-1916 yıllarında 1,5 yıl kapalı 
kalmıştır. 1912-1913 Balkan ve 1918 Çanakkale Savaşı sırasında sadece 9 kişi mezun olmuştur. 11 
Temmuz 1964 de Diş Hekimliği Yüksek Okulu Tıp Fakültesinden ayrılarak İstanbul Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesine dönüştürülmüştür. 

İstanbul Üniversitesinden sonra Hacettepe, Marmara, Ankara İzmir-Ege ve Erzurum Atatürk 
Üniversitelerinde de Diş Hekimliği Fakülteleri açılarak 1971 de Diş Hekimliği Fakülteleri’nin sayısı 6’ya 
yükselmiştir. Bugün ülkemizde devlet ve vakıf üniversitelerinde yaklaşık 100’e yakın Diş Hekimliği 
Fakültesinde Diş Hekimliği eğitimi verilmektedir. 
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Dental implant, alt veya üst çenede 

kaybedilen dişlerin yerine küçük bir 

cerrahi operasyon ile çene kemiğine 

yerleştirilen ve diş kökü görevi 

gören yapay diş kökleridir. Dental 

implantın ham maddesi titanyum 

bileşimidir ve vücut ile biyolojik bir 

bütünlük sağlamaktadır. Ağız 

içerisindeki diş eksiklikleri ilerleyen 

zamanlarda kemik ve yumuşak doku 

kaybına yol açtığından dolayı 

implant uygulaması aynı zamanda 

bu durumun da önüne geçmektedir. 

Hem çene kemiğindeki erimeyi 

engellemesi hem de diş kayıplarının 

yerini verimli bir şekilde doldurduğu 

için başarılı bir tedavi seçeneğidir. 

Dental implant uygulaması klasik 

köprü veya hareketli protezlere 

kıyasla çok daha konforlu ve uzun 

ömürlü bir tedavi şeklidir. Ayrıca 

sağlıklı ve doğal bir görünüm 

sağladığı için de oldukça fazla tercih 

edilmektedir. 
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Teknolojinin gelişmesi ile son yıllarda diş hekimliği ve 

ortodonti alanında yeni tedavi yöntemleri ortaya 

çıkmıştır. Özellikle yapay zeka ve üç boyutlu yazıcılar 

sayesinde; çapraşık dişlerin, bilgisayar ortamına 

aktarılarak oluşturulan şeffaf plaklar ile teller 

olmadan düzeltilmesi mümkün hale gelmiştir. 

Geleneksel ortodonti tedavisinde dişlerin üzerine 

tek tek yapıştırılan metal braketler ve içerisinden 

geçen esnek teller ile dişlere belirli kuvvetler 

iletilerek düzeltilmekte idi. Tel tedavisi olarak 

adlandırılan geleneksel yöntemde ortalama tedavi 

süresi yaklaşık 1,5 - 2 senedir, her ay ortodonti 

uzmanı kontrolü gereklidir. Metal braketlerin kötü 

görüntüsünün yanı sıra, ağrı, dil ve yanak içlerinde 

tel batması ve yara yapması gibi birçok dezavantajı 

vardır. Sert ve kabuklu besinler braketlerin 

kopmalarına sebep olarak tedavi süresini ve 

maliyetini arttırmaktadır. Ağız hijyeni kötü 

hastalarda braketlerin ve tellerin alt kısımlarının zor 

temizleniyor olması çürük riskini arttırmaktadır. Tel 

tedavisine başlandığı zaman tedavi sonuna kadar 

braketlerin çıkartılması mümkün olmamaktadır.  

Yeni nesil şeffaf plaklar ile ortodonti tedavisinde ise, 

sabit teller yerine dişlerin üzerine çok ince ve 

neredeyse hiç görünmeyen takılıp çıkarılabilir şeffaf 

plaklar uygulanmaktadır. Şeffaf plakların en büyük 

avantajı takılıp çıkarılabilir olmasıdır. Bu sayede 

önemli herhangi bir etkinlikte  (düğün, toplantı vb.) 

plakların tamamen çıkarılabilir olması tellerin 

oluşturduğu psikolojik sorunları ortadan kaldırır. 

Yemek yeme sırasında çıkarılması ve braket olmadığı 

için kolay temizlenebilir olması tedavi sırasında 

yaşam konforunu düşürmez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şeffaf Plaklar ile Ortodontik Tedavi-1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haber bültenimiz bulunmamaktadır 

.Adres: Petrol Ofisi Cad. No: 3/5  Avcılar /İSTANBUL 

 dishekimligi@gelisim.edu.tr  

 

AKADEMİK PERSONEL GÜNDEMİ 

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına “Dekan Yardımcısı” olarak 24.02.2021 tarihinden 

itibaren Dr. Öğr.Üyesi Burçin ALEV TÜZÜNER atanmıştır. Kendisine yeni görevinde 

başarılar dileriz. 

DİŞ HEKİMLİĞİ 

FAKÜLTESİ 

Dekan 

Prof. Dr. Mahir Günday 

Dekan Yardımcıları 

Dr. Öğr. Üyesi Edibe Egil 

Dr. Öğr.Üyesi Burçin ALEV TÜZÜNER 

 

 

Bülten Ekibi 

Prof.Dr. Ufuk Sezer 

Dr.Öğr.Üyesi DEVRİM BİRİKEN 

SİPAHİ 

Dr.Öğr.Üyesi ÖZGE ÖZDAL ZİNCİR 

Dr.Öğr.Üyesi ÖZGÜR ÖZTÜRK 

 

 

 

 

 

mailto:dishekimligi@gelisim.edu.tr

