TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
26.ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ
KAPANIŞ TÖRENİ

Sayın FDI Başkanı İhsane Ben Yahya, Komşu Ülke Birlik Başkanları, Şişli Belediye
Başkanı, değerli Dişhekimleri Oda Başkanları, değerli meslektaşlarım…

Mevlana’nın güzel bir sözü ile başlamak istiyorum.
“Gönül almayı bilmeyene ömür emanet edilmez.” diyor Mevlana…
Kongreyi hazırlayan, emek veren tüm ekibimiz adına sizleri gönülden selamlıyorum. Kongre
hazırlıklarında varlığınız gücümüz, heyecanınız şevkimiz oldu. Affınıza, hoş görünüze sığınıyoruz
eksiklerimiz, hatalarımız oldu ise affola diyoruz.…
TDB 26.Uluslaraarası Dişhekimliği Kongresi; Meslek Sorunları Sempozyumu ile başladı. Konusunda
Uzman 80 katılımcı arasında meslektaşlarımızın yanı sıra; Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı,
YÖK’ten temsilciler, Dişhekimliği Fakültesi Dekanları, Fakültelerimizden farklı branşlarda
hocalarımız, Dekanlar Konseyi Başkanı, Tıp Fakültelerinden hocalar, Dişhekimliği malzemeleri
endüstri yetkilileri ve Dünya Dişhekimleri Birliği FDI Başkanı da vardı. Katılımcılar 3 gün süren
çalışmalarıyla mesleğimizin politikalarına yön verecek çok önemli bir belgeyi ortaya koydular.
Meslek Sorunları Sempozyumunun ardından değerli hocalarımız; Kongrenin bilimsel ayağında bilim
olimpiyatının şöleniyle buluşturarak bizleri ödüllendirdiler. Expodental’de dünya teknolojisinin baş
döndürücü yenilikleriyle tanıştık.
30 ülkenin davet edildiği Komşu Ülkeler Dişhekimleri Birlik Başkanları İş Birliği Platformunda
dişhekimliği ve ağız diş sağlığının bölgesel gelişmeleri, özellikle göçün bölgemizdeki etkileri
görüşüldü.
Değerli meslektaşlarımız;
Dijitalin mesleki ve sosyal hayatımıza getirdiği yeniliklerle tanışıklığımız, Sağlık kuruluşları ve
hekimlerin tanınırlık, ulaşılabilirlik, tercih edilebilirlik sorunlarının çözümünü internet ve sosyal
medyayı kullanarak çözme arayışları ve haksız rekabet sorunu,
Uluslararası Sağlık Hizmetinde sağlık hizmetlerinde aracı kurumların var olan yasa ve
yönetmeliklerle çelişmesi, haksız rekabet, dil sorunu, sağlıkta reklam, aydınlatılmış onam, hukuki
sorunlar, denetimde meslek odalarının rolü, etik ve deontolojik sorunlar, muayene ve tedavi ücret
tarifesi, yurtdışı tanıtım ve bilgilendirme konuları,
Özel sektörde, kamuda ve fakültelerde çalışan hekimlerin yaşadıkları mobingde meslektaşlarımızın
çaresiz kalmaları durumunda meslek örgütümüzün hukuki açıdan destek verme çalışmaları, yeni
mezun dişhekimlerinin, dişhekimi olmayan işverenler tarafından yeterliliklerinin sorgulanması,
pandemi sürecinde eğitimlerinin yeterli seviyede olmaması bahane gösterilerek işten çıkarılması,
yabancı uyruklu hekimlerin yasadışı olarak çalışmaları,
Yeni mezun dişhekimlerinin, meslek odaları tarafından hazırlanan örnek bir iş sözleşmesi ile
çalışmaya başladıkları kurumda yaşayabilecekleri sorunlara karşı koruma altına alınmaları,
Meslek Sorunları Sempozyumunda TDB’nin üzerinde hemen çalışacağı başat konular olarak öne
çıkmıştır.
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Değerli Meslektaşlarım,
Sağlık hizmetleri kamu hizmetidir. Özel sağlık kuruluşlarında üretilen sağlık hizmetleri de kamusaldır.
Koruyucu ağız diş sağlığı hizmetleri temel önceliğimizdir ve ulusal sağlık politikalarında yer
almalıdır.
Sayıları hızla artmış Diş Hekimliği Fakültelerinde program çıktı hedeflerine ulaşılmasını
kolaylaştırmak adına örnek müfredat programları oluşturulup, tüm fakültelerle paylaşılabilmelidir.
Kurgulanan müfredat programlarında mutlaka koruyucu hekimlik üzerinde yoğunlaşılmalı, öğrenci
merkezli eğitim uygulamaları arttırılmalı, derslere interaktif katılım sağlanmalı, problem çözme
becerisi, ekip çalışma becerisi kazandırılmalı, doğru bilgiye ulaşmanın yolları, öğretilmeli, kanıta
dayalı Dişhekimliği rehberliğinde tedavi protokollerinin oluşturulmasının ve uygulanmasının yolları
öğretilmelidir. Bu bağlamda 5. Sınıfların klinik uygulamaları entegre klinik formatında
yapılandırılmalıdır. ADEE yeterlikleri rehber olarak alınmalı, Avrupa dişhekimliği eğitimi ile
entegrasyon/eşgüdüm sağlanmalıdır.
Temel tıp derslerinin içeriğinin ağız diş yapıları ve sağlığını kapsayacak yönde geliştirilmesi ve bu
bağlamda Tıp Fakülteleri ile iş birliğinin kurumsal hale getirilmesi gerekmektedir.
Lisans eğitiminde öğrencinin araştırmacı kimliği geliştirilmeli ve gerekli araştırma ortamı sağlanması
önerilmektedir.
Genişleyen ağız sağlığı tanımı ve genel sağlık – oral sağlık ilişkisi ile dişhekiminin ağız doktoru
olarak tarif edilmesi mesleklerarası eğitimi önemli kılmıştır.
Hastane koşullarında dişhekimliğinin geliştirilmesi çerçevesinde dişhekimlerinin hastaları tedavi eden
ekiplerin içinde aktif olarak yer alması ve hasta dosyaları içine hasta ağız ve diş sağlığı bilgilerinin de
girmesi; dişhekimlerinin tedavisine katıldığı hastanın genel kayıtlarına ulaşabilmesiyle 3. basamak
hastanelerde dişhekimlerinin sisteme entegre olabilmesi sağlanacaktır.
Sevgili meslektaşlarım, değerli konuklar; 26’ıncısını gerçekleştirdiğimiz Kongremize gelinceye kadar
oda üyeliğinden başlayarak verilen her görevi heyecanla ve bir nefer gibi taşıdım, Odamda ve
Birliğimizde hemen her kademedeki çalışmalara omuz verdim. Bulunduğum her yerde insan yüreğine
sevgiyle dokundum, gönül denilen dünyayı en üstte tutmaya çalıştım. Bu gün böylesine görkemli
kongreyi başarıyla sonuçlandırılmasının verdiği gururla duygu yoğunluğunun en güzelini yaşıyorum.
Yaptığımız, yapabildiğimiz ve yapacağımız her çalışma biliyoruz ki; insan için, insanlık için,
yapmamız gereken mesleğimiz içindir.
Mevlana’ya sormuşlar; “sevgili” nasıl olmalı diye.
Sevilecek biri olmadığı zamanlarda bile seni sevmeli. Sarılacak biri olmadığı zamanlarda bile
sana sarılmalı, dayanılmaz olduğun zamanlarda bile sana dayanmalı.
Sevmek ve saygı duymak ve birlik içinde olmak bugün en büyük ihtiyacımız.
Sizleri saygı ve sevgilerimizle kucaklıyoruz.
A.Tarık İşmen
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Başkanı& Kongre Başkanı
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