Değerli konuklar,

Dünyanın dört bir tarafından gelen siz değerli dişhekimlerini 101. FDI kongresi nedeniyle İstanbul’da selamlamaktan
büyük onur duymaktayım. İstanbul’a ve Türkiye’ye hoşgeldiniz.
Değerli meslektaşlarım, sürekli eğitimin en önemli modellerinden biri olan kongreler bilimsel kanıta dayalı olarak
bilgilerimizin güncellenmesine, teknolojinin en yeni ürünleri ve yöntemleriyle tanışılmasına imkan vermekle kalmaz
aynı zamanda gerek sosyal gerekse mesleki paylaşımların oluşmasına ve gelişmesinede gerekli zemini hazırlarlar.
Mesleğimizle ilgili düzenlenen kongreler arasında yüz yıllık bir geleneği olan, dişhekimliği sanayi ürünlerinin
dünyadaki temsilcileri ile dünyanın beş kıtasının 120 ülkesinden gelen dişhekimlerini kısaca dişhekimliği mesleğinin
dünyadaki bütün profesyonelleri bir araya getiren FDI Dünya Kongrelerinin yeri ve önemi ise apayrıdır. İşte biraz
evvel saydığım tüm bu nedenlerden ötürü FDI Kongreleri, en prestijli ve en büyük kongresi olma özelliğine sahiptir.

Türk Dişhekimleri Birliği, yıllardan beri yaptığı başarılı uluslararası bilimsel kongrelerine, FDI İstanbul 2013’ü ilave
ederek dünya platformunda Türk dişhekimliğini en iyi şekilde temsil etme fırsatını yakalamaktan ötürü büyük onur
duymaktadır.

Türk Dişhekimleri Birliği, tamamını dişhekimlerinin oluşturduğu organizasyon komitesi ve K2 kongre organizasyon
firması ile beraber bir seneyi aşkın bir süredir, FDI 2013 İstanbul için insan üstü gayret ile çalışmış, ve bir çok rekorun
kırıldığı bu kongreyi yapma mutluluğuna erişmiştir.

İnanıyoruz ki, FDI 2013 Istanbul yalnızca dünya çapındaki 248 firmanın yer alacağı 10000m2’yi geçen fuar alanı ve
zengin sosyal programı ile değil aynı zamanda 4000’i aşkın ulusal, 3000’e yaklaşan uluslararası dişhekimi ve 1000’i
aşan diş hekimliği öğrencisi ve kongre sırasındaki fuar katılımcıları ile 15000 ‘lere ulaşacak katılımcı sayısıyla, 852
adet poster ve 348 adet sözlü sunum olmak üzere kabul edilen 1200 bilimsel çalışmasıyla, kongre süresince
yapılacak olan 4 endüstri sempozyumu, IADR ve Osteointegrasyon Derneği sempozyumları, 4 ulusal bilimsel dernek
paneli, 115 bilimsel konferans, 16 “uzmanına sor” , 29 adet bilimsel kursu ile de büyük bir bilimsel şölen oluşturacak
ve hafızalarınızda unutulmaz bir yere sahip olacaktır.

Biraz evvel sayılarla içeriğini vurguladığım FDI İstanbul 2013’ün en önemli yanı ise FDI tarihinin yeni asrındaki bu ilk
kongresinde dişhekimliği mesleğinin yeniden şekilleniyor olması, veya bir başka deyişle ayrılmaz bir bütün olan
genel sağlık ile ağız diş sağılının korunmasında ve sürdürülebilirliğinde tıp ve dişhekimliğinin birlikte çalışması
gereken sağlık çalışanları olduğunun tartışılmaz bir şekilde ortaya konmasıdır.

Zira bugün geldiğimiz noktada artık çok iyi biliyoruz ki, bir diyabet hastasının hastalığının kontrolünde ve başarılı
tedavisinde tıp hekiminin mutlaka bir diş hekimiyle, bir blumik hastanın da ağız-diş sağlığı rehabilitasyonunda
dişhekiminin mutlaka bir tıp hekimiyle koordineli çalışması gerekmektedir.

İşte FDI 2013 İstanbul’da FDI 2020 vizyonundaki bu hedefin gerek tıp camiasında ve gerekse toplum genelinde
farkındalığının oluşması ve ülke sağlık politikalarında temel teşkil etmesi açısından, İstanbul Deklarasyonu
imzalanmıştır. FDI 2013 Dünya Dişhekimliği Kongresi Genel Kurulu’nda imzalanan İstanbul Deklarasyonu ile
dişhekiminin ve dişhekimliği hizmetlerinin genel sağlıktaki yerini sağlamlaştıracak ulusal sağlık politikalarını
oluşturmada çok önemli bir adım atılmıştır.
20000 dişhekimi, 49 dişhekimliği fakültesi ve 121 ağız-diş sağlığı merkezi ile büyük bir aile olan Türk dişhekimliğinin
meslek örgütü olarak Türk Dişhekimleri Birliği adına birkez daha Dünya Dişhekimleri Birliği FDI’ın yeni asrının ilk
kongresinde İstanbul’da olmanızdan duyduğum mutluluk ve onuru ifade ediyor, Siz değerli meslektaşlarımın
unutulmaz bir kongre süreci geçirerek ülkelerine dönmelerini diliyorum.
İstanbul’u gördükten sonra hiç kimse aynı kalamaz….
Saygılarımla……
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