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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi; 
çağdaş, araştırmacı, hastalarına en iyi hizmeti verebilecek diş 

hekimleri ve bilim insanları yetiştirmeye yönelik lisans ve lisansüstü 
öğretim faaliyetlerini 2015 yılından bu yana kesintisiz sürdürüyor.

Aynı zamanda öğrencilerimiz çağdaş tıp ve diş hekimliğinin
gerektirdiği en yeni alet ve ekipmanlarla donatılmış kliniklerden ve 

laboratuvarlardan yararlanıyorlar.

Klinik öncesi eğitimlerine uygulama laboratuvarında başlayan 
öğrencilerimiz, daha sonra simülasyon laboratuvarında yapay 

hastalar üzerinde çalışarak ön eğitimlerini tamamladıktan sonra, klinik 
eğitimlerinde gerçek hastalar üzerinde fiziksel olanakları bakımından 

son derece gelişmiş olan muayenehane şartlarında ve tam steril 
koşullardaki eğitim kliniklerinde devam ediyor.
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Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı 
Hastanesi kurulduğu günden bu yana 
ileri teknolojiyle donatılarak, seçkin 
kadrosu ile sunduğu yüksek kaliteli 
sağlık hizmetlerine devam ediyor.

Eğitim ve araştırma çalışmalarıyla 
ağız ve diş sağlığı uygulamalarının 
gelişimine katkıda bulunan; modern 
diş hekimliğinin tüm olanaklarını 
kullanarak ağız ve diş hastalıklarının 
tanı ve tedavilerini en iyi şekilde 
sağlayan; hastalarımıza etik 
ilkelerden ödün vermeden, hasta 
haklarına saygı duyarak, kaliteli ağız 
ve diş bakımı sunan; tüm 
çalışanlarına sürekli gelişim fırsatı 
sunarak aynı zamanda konusunda 
uzman diş hekimleri yetiştiren; çevre 
sağlığını gözeten ve koruyucu sağlık 
hizmetlerini ön planda tutan
hümanistik bir çalışma ortamı 
sağlayarak topluma hizmet veriyoruz.
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• Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı 
Hastanesi; Ağız Diş ve Çene 
Cerrahisi, Ağız Diş ve Çene 
Radyolojisi, Çocuk Diş Hekimliği, 
Endodonti, Ortodonti, 
Periodontoloji, Protetik Diş Tedavisi 
ve Restoratif Diş Tedavisi 
alanlarında, 15 Kişilik öğretim üyesi 
kadrosu ile 100 ünit ve lokal anestezi 
altında ameliyat yapılabilen 6 
Ameliyathane, genel anestezi altında 
ameliyat yapılabilen 
Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık 
Uygulama ve Araştırma Hastanesi 
bünyesinde bulunan 10 yataktan 
oluşan 1 ameliyathane ile hizmet 
veriyor.





Öğrenci Kenti: 
Kahramanmaraş



Kampüste  
Yaşam

Üniversitemiz; 
günümüz teknolojisi 
ile donatılmış derslik 
ve modern 
laboratuvarları, 
kablosuz internet ağı, 
açık ve kapalı spor 
tesisleri, kafeterya ve 
alışveriş merkezleri, 
70 öğrenci 
topluluğuyla yılda 
400’ü aşan akademik, 
sosyal, kültürel ve 
sportif faaliyetleri, 
sosyal yaşam alanları 
ve ulaşım kolaylığı ile 
güvenli, gelişmiş ve 
kaliteli eğitim 
hayatının kapılarını 
açmaktadır.



Kütüphane

2020 yılında faaliyete geçen 
yeni kütüphane binamız 4 
katlı olup, 8400 m² kapalı 
alana sahiptir.
Kütüphanemizde 850 kişilik 
oturma alanı, 73.890 kitap,
6.044 tez, 214.257 e-kitap,
44 kişilik e-araştırma 
salonu ve multi-medya, 500 
m² nadir eserler salonu, 117 
kişilik eğitim salonu 
bulunmaktadır.

Akıllı kütüphane sistemine 
sahip olan yeni 
kütüphanemiz, 
üniversitemizin eğitim ve 
araştırma etkinliklerini 
desteklemekte, öğrenci ve 
öğretim elemanlarının 
akademik program ve 
bilimsel araştırma 
gereksinimlerini 
karşılamaktadır.
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• KSÜ Kongre ve Kültür 
Merkezi, bölgenin en büyük 
ve donanımlı Kongre ve 
Kültür Merkezi olma 
özelliğini taşımaktadır. 
Kongre ve Kültür 
Merkezinde, 1 adet 1500 
kişilik çok amaçlı salon, 2 
adet 350 kişilik salon, 6 adet 
80 kişilik toplantı odasının 
yanı sıra çok sayıda sergi ve 
fuaye alanı bulunmaktadır.



Spor 
Alanları

Öğrenci ve idari/akademik tüm personelin ihtiyaçlarını karşılamak
üzere spor kompleksi; çim futbol sahası, 1 amfi-tiyatro, 3 halı
saha, 4 basketbol sahası, 6 tenis kortu ve 4 voleybol sahası ile
hizmet vermektedir. Ayrıca 1500 kişilik kapalı spor salonu ve 5000
kişilik stadyumun yanında inşaatı tamamlanan yarı olimpik yüzme
havuzu da bulunmaktadır.



BARINMA Avşar Yerleşkesi çevresinde yer alan özel apart, 
pansiyon ve yurt imkanları da bulunmaktadır.



Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiAvşar 
Kampüsü, Diş Hekimliği Fakültesi, 
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e-mail: dishek@ksu.edu.tr 
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