TARİHÇE
Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 7 Ekim 2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile
kurulmuştur. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınması yönündeki teklif
Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında kabul edilmiş ve 2016-2017eğitim öğretim yılında 62
öğrenci ile eğitim ve öğretime başlamış olup, 30 Mart 2016 tarihinden itibaren hasta kabul
etmeye başlamıştır. Yıllardır Uşak Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu olarak kullanılmakta olan
binanın zemin katında hizmet vermeye başlayan Merkez kliniğinin yoğun talep görmesi ve
eğitim öğretim faaliyetlerine başlanacak olması nedeniyle bina genel özellikleri bozulmadan
yenilenerek tamamen Diş Hekimliği Fakültesine tahsis edilmiş olup, kapasite artırımıyla daha
fazla sayıda hastaya tedavi olanağı sağlamaya çalışmaktadır.

Yenilenen binası ile hasta kapasitesini arttırmayı hedefleyen Diş Hekimliği Fakültemiz;
Uşak Vali Konağı yanında bulunan 4636 m2 kapalı kullanım alanına sahip olan 1 binadan
oluşmaktadır. Bu binada, 10 adet klinik 2 adet müdahale odası, 1 adet engelli kliniği, 1 adet
mahkum muayene kliniği 1 adet öğrenci kliniği, 1 adet simülasyon laboratuvarı, 1 adet
bilgisayar laboratuvarı, 1 adet merkezi sterilizasyon birimi, yemekhane, 3 adet derslik,
personel ve hasta otoparkları, yeşil alanlar fiziki imkanları ile günlük yaklaşık 100 – 150 hastaya
hizmet imkânı sağlanmakta olup; kuruluş tarihinden bu yana tedavi gören toplam hasta sayısı
60.000’i bulmaktadır.

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
fırsatları sunarak aynı zamanda konusunda uzman diş hekimleri yetiştiren, İlerici, yenilikçi,
başarılı, tıbbi açıdan yeterli donanıma sahip diş hekimleri ile sürekli gelişen ve iyileştirilen
muayene ve tedavi hizmetleri sunan ve uluslararası düzeyde tanınan bir Diş Hastalıkları
Hastanesi olma vizyonuna sahip olan Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, muayene ve
tedavi hizmetlerinde; hasta memnuniyetine yönelik, sürekli gelişerek iyileşen sağlık hizmeti
sunmaya kendini adamış bulunmaktadır. Bu amaca ulaşabilmek için hizmetlerin her
aşamasında en yüksek kaliteyi güvence altına alacak etkin bir kalite sisteminin kurulması ve
sürekliliğinin sağlanmasını amaç edinmiştir.

