
Çekim merkezi İstanbul
Kongre açılış törenine FDI seçilmiş Başka-
nı Orlando Monteiro da Silva’nın yanısıra 
Lübnan, KKTC, Özbekistan, Kosova, Arna-
vutluk, Mısır, Yunanistan ve Gürcistan diş-
hekimleri birliklerinin başkan ve yöneticileri 
de katıldı.
Tören Kongre Organizasyon Genel Sekrete-
ri Salih Yazıcı’nın konuşmasıyla başladı. Bi-
limsel Komite Başkanı Prof.Dr. Ender Kaza-
zoğlu, Kongreye ev sahipliği yapan İstanbul 
Dişhekimleri Odası Başkanı Prof.Dr. Serdar 
Çintan da kongrenin bilimsel ve sosyal prog-
ramı hakkında bilgi vererek emeği geçenlere 
teşekkür ettiler. 

Birlikte olmak, birlik olmak zamanı
Kongreye konuk olarak katılan  FDI Seçil-
miş Başkanı Orlando Monteiro da Silva ile 

KKTC Dişhekimleri Birliği Başkanı Hüseyin 
Bıçak da Türkiye’de  meslektaşlarıyla birlik-
te olmaktan duydukları memnuniyeti ifa-
de ettiler. Ardından Esra Akyatan ve Tanju 
Yıldırım’ın tango gösterisi törene renk kattı.

Birlikte olmak, birlik olmak zamanı
TDB Genel Başkanı Prof.Dr. Taner Yücel 
Türkiye’nin dört bir yanından gelen diş-
hekimlerine ve dişhekimliği bileşenlerine 
seslendi ve sağlıkta dönüşüm programının 
dişhekimliği camiasına olumsuz etkilerine 
karşı aynı akşam Galata Köprüsü üzerinde 
yapılacak yürüyüşe çağırdı. Dişhekimlerine, 
diş teknisyenlerine, dişhekimi yardımcıları-
na, doktora öğrencileri ile öğretim üyelerine 
çağrı yapan Prof. Dr. Yücel, ‘Ağzınıza sağlık 
emeğimize saygı’ için dişimizi gösterelim 
dedi.

Hedef, İstanbul’da FDI kongresi
Artık hazırız...

TDB 18. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi 26 Mayıs 2011 günü yapılan törenle açıldı. Bu yıl ilk kez Haliç Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen Kongre’ye 14 farklı ülkeden 23 konuşmacı katılıyor. Toplam 74 konferansın sunulacağı Kongre’de 20 tane de kurs 
düzenleniyor. Katılımcıların ilk iki gün izlenimi olumlu.
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Expodental’in açılış kurdelesini DİŞSİAD Başkanı Yüksel Akyol, FDI seçilmiş 
Başkanı Orlando Monteiro da Silva, İDO Başkanı Prof.Dr. Serdar Çintan ve 
TDB Genel Başkanı Prof.Dr. Taner Yücel birlikte kestiler.

Türkiye’nin en büyük diş-
hekimliği fuarı Expodental 

2011 Haliç Kongre Merkezi’nde 
yapılıyor. 3200 m2’lik stand ala-
nının bulunduğu fuara bu yıl 
KölnMesse çatısı altında katılan 
Alman firmaları da 400 m2’lik 
bir alanda dişhekimleriyle bu-
luşuyor. 

Bu yıl Kongre Merkezinin 
fiziki yapısının elverişli olması 
sayesinde Expodental standları 
konferans salonlarıyla iç içe ku-
ruldu. Hem firmaların hem de 
meslektaşlarımızın işini kolay-
laştıran bu uygulamadan her iki 
taraf da memnun görünüyor.

Bir yılı aşkın süredir büyük bir özveri ve heyecanla hazırlanan, 
ülkemizin dişhekimliği alanındaki en büyük kongresinin so-
nuna geldik. Bu titiz çalışmaya emeği geçen Kongre Organi-

zasyon Komitesindeki değerli dişhekimi arkadaşlarıma bu satırlarla 
bir kez daha teşekkür ederim. Meslek Sorunları Sempozyumu, Baş-
kanlar Konseyi Toplantısı, Dekanlar Toplantısı, Expodental 2011, 
köprüde miting, bilimsel ve sosyal programla bir haftalık bu süreç 
aynen dolu bir havuzun boşalması gibi hızla geçti.

Bu havuzda neler yok ki… Bilim insanları, Birliğimizin ve Odaları-
mızın yöneticileri, örgütümüzün yükselmesine gönül vermiş aktivist-
lerimiz, organizasyon komitelerindeki değerli arkadaşlarımız, Oda ve 
Birliğimizin çalışanları, konularında yetkinleşmiş profesyonel destek-
çilerimiz, her an yanımızda yer alan sponsor firmalarımız, ayrılmaz 
bir parçamız olan endüstri temsilcileri, teknisyenlerimiz, dişhekim-
liği yardımcılarımız ve öğrenciler hep birlikte doldurdu bu havuzu 
emekleriyle, sevgileriyle, bilgileriyle... Havuzun kapağı açıldığında 
akan suyun kesiksiz, ıslatmadan serinleten, etrafına rengarenk ışıklar 
saçarak sizlere ulaşmasını istedik. Biliyoruz ki tüm koşturmacalara 
karşın kimi kez bu suyun temposu hızlandı kimi kez yavaşladı. İstan-
bul şehri de bize hala sakladığı güzelliklerin var olduğunu hatırlatarak 
en büyük destekçimiz oldu.

Bilim adına, sağlık adına, sanat adına üç gün daha çaldık hayattan. 
Tabii ki bu kadar meslektaşımızın katıldığı bu ortamda asıl güçlenen 
dişhekimliği mesleğimiz oldu. 

TDB olarak ülke sınırlarını aşma çabamız bu Kongrede komşu ülke 
dişhekimliği birliklerinin katılımıyla daha büyük bir çağrıya dönüştü. 
Hiç kuşkusuz ortak sorunlarımızı çözme yönündeki bu tür girişimle-
rimiz mesleğimizi daha ileriye götürecektir.

Bu Kongre birçok konudaki başarının yanı sıra meslektaşlarımız 
hep birlikte sorunlarımıza sahip çıkarak, “daha iyi ağız-diş sağlığı 
hizmeti ve eğitimi mümkün” diyerek ses verdiler, vazgeçmeyeceğimi-
zi bir kez daha haykırdılar. Her birinin sesi aramızda olamayan tüm 
meslektaşlarımıza yarınlarımız için çağrı oldu. 

Bugün bir kapanış ama aynı zamanda yeni bir başlangıç… İstanbul 
ekibi bayrağı Ankara’ya teslim ediyor. Hep birlikte 31 Mayıs-2 Hazi-
ran 2012’de 19.Uluslararası Dişhekimliği Kongresinde buluşalım.

Kongrenin ilk akşamı topluca eylemdeydik. Sadece meslektaşları-
mız değil, diş teknisyenleri, diş sanayicileri, dişhekimi yardımcı-

ları, bütün camia Galata Köprüsü’nü adımlarımızla sarstık. Tarihimi-
zin en kitlesel dişhekimi eylemi Yeni Camii fonu önünde sonlandı.

Dişimizi gösterdik

Emekle, 
sevgiyle, 
bilgiyle...

En büyük dişhekimliği fuarı

Prof.Dr. Taner Yücel
TDB Genel Başkanı ve Kongre Başkanı
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Ülkeler farklı, insanlar aynı
Dördüncü kezdir Türkiye’ye geliyorum. 
Çok uzun süreler kalmasam da insanlar 
arasındaki benzerlikler benim için dikkat 
çekici oldu. Birbirinden çok uzak ülke-
lerde olmamıza rağmen benzer toprak-
lara sahibiz. İnsanlarımız, yemeklerimiz, 
coğrafya... Hepsinin bu kadar benzemesi 
bana çok ilginç geldi. 

Uzmanlık ülkenin ve toplumun 
ihtiyacına göre belirlenmeli
Her ülkenin kendi gerçeği var ve uzman-
lıkla ilgili her ülke kendi kararlarını alı-
yor. Avrupa’da AB tarafından tanınan iki 
tane uzmanlık var. Bunlardan biri çene 
cerrahisi diğeri ortodonti. Diğer dallar-
da ülkeler serbest bırakılmış. Uzmanlık 
o ülke toplumunun gerekliliklerine göre 
belirlenmeli. 

Dişhekimi sınırını kendi 
belirlemeli
Dişhekiminin sınırlarını tanımlamak 
tehlikeli bir yöntem olabilir. Bir dişheki-
minin hastaya uygulayacağı tedaviyi ne 
ölçüde yapabileceği kendi edindiği kaza-
nımlar ve kendi sanatçı ruhuyla yaratıcı-

lığını kullanarak yapabilmesi ona ait bir 
karardır. Ancak bir dişhekimi bir tedavi-
yi yapıp yapamayacağına karar verebilir. 

Portekiz’de uzmanlık alanlarına 
meslek örgütü karar verir
Ülkem Portekiz’de de sistem yavaş yavaş 
değişiyor. Ama bu değişimin yavaş yavaş, 
basamak basamak olması gerekiyor. İki 
ana dal yani oral cerrahi ve ortodontiden 

sonra şu anda periodontoloji ve pedo-
donti olmak üzere iki uzmanlık dalını 
adapte etmek üzereyiz. Bunu yaparken 
buradaki kuralları koyan özne, tek yetki 
sahibi Portekiz Dişhekimleri Birliği. Sağ-
lık Bakanlığı ile bir bağlantısı yok. 

Devletin öncelikli görevi koru-
yucu hizmetler
Dünyaya baktığımızda örneğin kuzey ül-

kelerinde devletin ağırlığı var. Özelin çok 
daha ağırlıklı olduğu, devletin hemen he-
men payının olmadığı çok ileri ülkeler de 
var. En doğrusu tabii ki ikisinin de bir-
birinin dengesini bozmadan kaliteli bir 
hizmet sunabilmesi.  Devletin ana görevi, 
bireyin eğitilmesi, daha sonra sağlığının 
korunması amaçlı eğitim verilmesi, ko-
rumayı takip etmesi ve temel ihtiyaçları-
nın giderilmesi olması gerekiyor. 

İstanbul nitelikleriyle öne çıkan 
bir aday
İstanbul’da bir FDI Kongresinin yapıl-
ması için birçok avantajınız var. Ama 
FDI bu kararları kurumsal çalışmayla 
alıyor. FDI Konseyi var, birçok alt komi-
tesi var, bir direktörü var. Yani bu kararı 
alabilmek tek bir kişiye bağlı değil. Tür-
kiye, FDI içinde çok iyi bilinen bir bile-
şen. FDI bünyesinde çalışan üyeleriniz 
olduğu için de İstanbul gerçekten diğer 
ülkeler arasında sıyrılan, öne çıkan bir 
aday. Benim bildiğim ve gördüğüm ka-
darıyla İstanbul dünyada çok ilgi çeken, 
zaten konum itibariyle de çok güzel bir 
şehir. Bu anlamda İstanbul’da olabilece-
ğini düşünüyorum. 

Kongrenin ilk günü olan 26 Mayıs’ta 
TDB Merkez Yönetim Kurulu 

üyeleri ve dişhekimliği fakültelerinin 
dekanlarını biraraya getiren ortak top-
lantı yapıldı.
Toplantının gündeminde Ulusal Ağız 
Diş Sağlığı Stratejilerine Ait Çalışma 
Grubu Raporunun Görüşülmesi, Mes-
lek Birlikleri ile Dişhekimliği Fakültele-

ri İlişkileri (FDI – ERO Anket Çalışma-
sı), Dişhekimliği Fakülteleri Tarafından 
Açılan Semt Poliklinikleri Hakkında 
Görüşme, Dişhekimliğinde Uzmanlığı 
da İçine Alan Yasa’nın Mesleğimize ve 
Meslektaşlarımıza  Etkilerinin Değer-
lendirilmesi ve TDB 5. Ulusal Dişhe-
kimliği Öğrenci Kongresi Sonuç Bildir-
gesinin Görüşülmesi vardı.

Son dönemde yoğunlaşan mesleki sorunlarımızı meslektaşlarımızın katılımıyla 
tartışmak için düzenlenen panele TDB Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Mus-

tafa Yıldız, Cengiz Tamtunalı, TDB Genel Başkanvekili Tümay İmre ve TDB eski 
Genel Başkanı Celal Korkut Yıldırım katıldı.

Bu yıl Kongrenin açılış törenini 
tanınmış spiker Oylum Talu sundu. 
Talu, sempatik tavırları ve akıcı 
konuşmasıyla beğeni topladı.

Uzmanlık toplumun 
ihtiyacına göre belirlenmeli

TDB-Dekanlar toplantısı

Mesleki sorunlarımız

Dünya Dişhekimleri Birliği (FDI) Başkanı Orlando Monteiro da Silva:

FDI Başkanı Da Silva’yla söyleşiyi gazetemiz adına Bilimsel Komite üyesi Dr. Duygu 
İlhan gerçekleştirdi.


