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Neden diş hekimliği tıptan ayrı ?  

Antik çağlardan beri hastalıkları iyileştirmeye çalışan yetenekli kişiler. 
Tedaviler geçici, rahatlatıcı.    Öğrenme usta çırak yöntemiyle.   
İlk tıp yazılarından MÖ 2600 Huang Dee in NaiChing :                                          
                          “doktor” tedavi ihtiyacından önce “hastalığı önlemek”  
                                                                                                                 İyileştiriciler 
                                                                                                                     (Healers) 
                              
                                                                                                             ART                                                                                                               

 
MÖ 400             MS 160                             1543 
Hippocrates……… Galen                          Andreas Vesalius              
                     GÖZLEMSEL ARAŞTIRMA            De Humani CorporisFabrica                    

                   1-Hayvan araştırma modelleri                Tıp ve diş hek şaşırtan kitap                   BİLİM 

                            2-Bulguların sistematik kaydı                          ANATOMİ 

                            3-İnsan vücut yapısı için kullanılması                                                              Bilim adamları                                                            
                            4-Öğretim amaçıyla kullanılması                                                                        (Scientists) 
 
                              BİYOMEDİKAL ARAŞTIRMA                                                                                            
                                                                                                                                                                     

 

gkulekci@istanbul.edu.tr 



                                                    ABD‟de ilk Tıp dereceleri 

   Araştırma odaklı tıp eğitimi      Philedelphia (MB)1768 

 Padua, Leipzig,Leyden,Edinburg            Harvard(MD) 1783 
      1600-1800                                                                                                          

                                                      DOKTORLAR 

Bologna Üniv                                                                                                                 UZMANLIK                 

Tıp Okulu                                                                                                                      Yard sağlık  

  1088                                          DİŞ HEKİMLERİ                                                       hizmetleri     

                                                    

                            Berber cerrahlar              İlk diş hek okulu            Miller, Black 

İyileştiriciler                                               ve derecesi(DDS)          Çürük teorisi, 

  (Healers)                                                     Baltimore 1840               Diş plağı, Restorasyon               Teknoloji 

                                    DİŞ ÇEKİMİ                                                   1890-1900                        transferi 

                                     –çok etkiliçözüm  

                                     -mekanik beceri                             ORAL BİYOLOJİ            

                                                                                       

  Bilim adamları                                                                                                                                                                                                                          
(Scientists)                                                                                                            TEMEL BİLİMLER  

                                      BİYOMEDİKAL DİSİPLİNLER  

                                                                                                                                      

Neden diş hekimliği tıptan ayrı ? 
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Diş hekimliği tıptan ayrı gelişmesinin nedenleri   

 

   Uygarlık tarihinin tüm çağlarında diş çürüğü ve diş eti hastalıkları yaygın. 

                Özellikle  19. yy   halkın genel sağlığı kötü;    

                Şeker ve rafine unla diyet değişikliği-diş çürüğünde patlayıcı bir artış ! 

                Diş ağrısı,abse,komplikasyonlar… tedavi talebinde patlayıcı artış ! 

                Diş ağrısının geçirilmesinin kesin yolu diş ya da dişlerin çekilmesi 

                Diş onarımı ve diş eksiklikleri için  diş restorasyonu ve protezler 

                Diş hekimliği tıptan ayrı ve ona parelel  iyileştirici meslek yoluna girmiştir. 

                Etkili mekanik iyileştiricilik nedeniyle ayrı yolda kalmıştır. 

 

   Diş hekimliği eğitimi de tıptan ayrı başlamıştır.  

                İlk diş hekimliği okulu 1840: Baltimore College of Dental Surgery 

                                                   1859: London Dental Hospital 

 

   Diş hekimliği temel bilimleri  Oral Biyoloji de tıptan ayrı olarak Miller‟in diş çürüğünün biyolojik 
nedenini açıklaması (1890) ve Black‟ın diş plağı tanımı (1898) ile başlamıştır.  

               İkisi de dünyanın ilk resmi eğitimli diş hekimlerinden  
      Miller- Oral Mikrobiyolojinin babası; “The Microorganisms of Human Mouth” 

                Amerikalı diş hekimi; The Univ Pennsylvania School of Dental Medicine 1879 mezunu 

      Black-Restorasyon tekniği tanımı- diş hekimliği eğitiminin üniversiteye katılımını sağlamıştır.  
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20.yy başında tıp ve diş hekimliği eğitiminde reformlar 

Avrupa, Amerika ve  ülkemizde farklı zaman dilimlerinde farklı dinamikler etkili.  
 19.yy  Avrupa: Almanya, Fransa  yerleşik tıp eğitimi 
 Ülkemizde 1800‟lü yıllarda Fransız tıbbı etkisinde;  1903 İstanbul Üniversitesi  
ABD‟de- 1847:Amerikan Tıp Birliği;  
           - 1869 : Amerikan Diş Birliği; (1913 JADA) 
            -1896 Amerikan Fizyoloji Derneği-28 kurucu-tıp dekanı;  
           - 1901: JAMA;  -Tıp eğitiminde kalite dengesizliği  
           -1904: Eğitim Konseyi;  - Carnegie Vakfı ile bağlantı; -Abraham Flexner görev 
           -ABD ve Kanada‟daki tıp okullarının incelenmesi, sorunlar, öneriler 
           -1910  Flexner Raporu :   
                       Yaparak öğrenme,Hastanede eğitim, Yaşam boyu öğrenme;Eğitim felsefesi;Toplum 

sağlığı;Mezuniyet sonrası eğitim; Maliyet; Hekimlerin sosyal rolü; Entegrasyon; Bilimsel 
sorgulama ve arşatırma; Standardizasyon 

                       
                     Tıp eğitim programı temel bilimleri içermeli-İlk 2 yıldan başlayan 
                     Temel bilimler ile klinik bilimler  entegresyonu sağlanmalı 
     
            2010 Flexner Raporunun 100. yılı   
 
                               Neden hala benzer sorunlar yaşanıyor? 
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20.yy başında tıp ve diş hekimliği eğitiminde reformlar 

        
        -1926  Gies Raporu : Dental Education in the United States and Canada,  
                          (Dr Gies Biyokimya prof) Araştırma ve yazma 5 yıl sürmüş. 
        
               Flexner raporuna çok benzer olarak diş hekimliği eğitim programına  
                                    “temel bilimlerin katılmasını” önermiştir. 
          
 
     Flexner raporunun etkisi Gies raporunun etkisinden daha büyük olmuştur ! 
  
      Flexner raporu, tıp fakültesinde gelişen temel bilimlerin, tıp fakültesi içinde, 

evinde  kalmasını ve nesilden nesile geçmesini sağlamıştır. 
 
          
      En iyi tıp okulları- Temel bilimleri olanlar-Temel bilim Dernekleri / Federasyonları 
Gelişen temel bilim disiplinlerinden yeni disiplinlerin gelişimi ve tümünün kucaklanması  
      Hastalıkların temel nedenleri ve süreçlerini anlamak; önleme temeli geliştirmek  
      Hastalığı ve sonuçlarını tedavi etmek yerine önleme -önleyici ve kanıta dayalı tıp- 
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Diş hekimliği temel bilimleri  

Diş hekimliği eğitimi tıp eğitiminden çok daha sonra üniversite ortamına girdiğinden tıp 
okullarında halihazırda var olan temel bilim disiplinleri kullanılmıştır.  

      Bunun en önemli mantıksal nedeni mali gerekçedir. 

Şaşırtıcı olan diş hekimliği klinik akademisyenleri ve yöneticilerinin kendi öğrencilerinin 
temel bilim eğitimini ciddiye almamalarıdır. 

Temel tıp bilimleri akademisyenleri de diş hekimliği ayrı bir eğitim olduğundan kendi 
alanlarının dışında kalan ağız diş bölgesiyle- ağız biyolojik olaylarıyla  pek az 
ilgilenmişlerdir.  

Diş hekimliği okullarının öncelikleri, yönetiminde ya da bağlı olduğu üniversitelerin 
karar alma komisyonlarında ilgili bilim adamlarının yokluğunda düzenlenmiştir. 

 

Ancak en iyi diş hekimliği okulları - kendi temel bilimlerini kuranlar olmuştur.  

Örneğin Oral Biyoloji Departmanları  

     1959- Kanada‟da Manitoba Üniversitesi  

     1960- Buffalo‟da Buffalo Üniversitesi-şimdi New York State University  

               Dr Solon A Ellison :  İlk Oral Biyoloyi PhD programı-multidisipliner 
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Diş hekimliği temel bilimleri 

1948- ABD National Institute of Health(NIH)  araştırma desteği 
           The National Institute of Dental and Craniofacial Research (NIDCR) 
 
 
1960lar ve 1970‟lerde tüm dünyada diş hekimliği fakültelerinde diş hekimliği 

temel bilimleri,  temel tıp bilim disiplin adlarına “oral” ya da “dental” ön 
ekleriyle  diş hekimliğine özel disiplinler olarak var olmuş ve gelişmişlerdir.  

 
Hem diş hekimliği eğitimi hem diş hekimliği bilimsel araştırmalarını iyileştirmiş 

ve diş hekimliği pratiğinde değişikliklere yol açmışlardır.  
 
Diş hekimliği temel bilimlerinin evi diş hekimliği fakülteleridir. 
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22 Kasım 1908 Darülfünun 
Osmani Tıp Fakültesi Eczacı 
ve Dişçi ve Kabile ve 
Hastabakıcı Mektepleri 

 

1933 İstanbul Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Diş Hekimliği 
Yüksek Okulu 

 
   Alfred Kantorowicz 
        (1880-1962) 

 

 
11 Temmuz 1964  
     İÜ Diş Hekimliği Fakültesi 
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İÜ Diş Hekimliği Fakültesi  
Temel Tıp Bilimleri Kürsülerinin Kurulması : 31 Ocak 1969 

  1971 - 1982 
İst Tıp Fak temel 
bilim hocalarından 
görevlendirme 
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XXVI.TMC Kongresi  
11-15 Nisan 1994 
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                   1980‟li yıllar 
 
Diş hekimliğinin  bir “ustalık” değil bir “hekimlik” olarak uygulanmasına geçiş  
Diş hekimliği hizmetinin  “nedene” yönelmesi :   
                                                “tıbbi” ya da “çağdaş yaklaşım” 
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1966 Diş hekimi,Danimarka Copenhagen Royal Dental College 
1976 Periodontolog  
1977 Mikrobiyoloji sertifikası Forsth Institute  
1982-1986 Dept of Oral Microbiology,The Univ of Gothenburg 
1987 Diş hekimi Univ of Pennsylvania School of Dental Medicine  
1991‟den beri  USC Oral Microbiology Testing Laboratory 

OMI 1986 Kasım 
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http://en.wikipedia.org/wiki/File:Jorgen_slots_picture.JPG


19 Eylül 1993  /  20 Eylül 2003 gkulekci@istanbul.edu.tr 
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MOM 2010 Şubat 

Wiley-Blackwell 
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İÜ Diş  Hekimliği Fakültesi Temel Bilimler Bölümü 

Diş Hekimliği Temel Tıp 
Bilimleri Anabilim Dalı    
 
Mikrobiyoloji : 
2 Prof+ 3 Dr Arş gör+ 
1 Dok Öğ + 1 Dr Mik+ 
2 Lab+ 1 Hiz 
 
Toplum Ağız Diş Sağlığı : 
2 Prof+1 Dr Arş gör+1Lab 
 
Histoloji ve Embriyoloji :      
2 Prof+1Biyog+1Lab 
 
Biyokimya : 
1 Prof+ 1 Dr Arş gör +1 

Lab 
 
Farmakoloji : 1 Prof 
 
Patoloji  : 1 Prof 
 
Anatomi :  
1 Yard Doç+ 1 Öğ gör 
 
Fizyoloji : 1 Öğ gör 
 
 
Toplam :  
12 öğ üyesi + 5 Dr Arş gör 
              + 1 Dok öğ 
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Eğitim Programında  
Diş Hekimliği  
Temel Tıp 
Bilim Dersleri 
 
1.Sınıf %80 
2.Sınıf %60 
3.Sınıf %50 
4.Sınıf %20 
 



 

            İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Fiyat Tarifesi 2011  

                           Diş Hekimliği Tedavileri Bölümünde   

    Ağız Mikrobiyolojisi Laboratuvar İşlemleri :s.250-251 :18 test : İÜ Puan-İÜ Fiyat  

 

               SUT Ek-7 Diş tedavileri ve Lab tetkikleri listesinde olmayan  

                               İ Ü Diş Hekimliği Fakültesi‟nde  

   Yurt genelinde Serbest Diş Hekimleri / Diş Klinikleri/ Diş Hekimliği Fakültelerine                   

                         posta / kargo ile sunulan hizmetler  

 

 http://www.istanbul.edu.tr/dishekimligi/akademikbirimler/temel/mikrobiyoloji/mikrobiyolojiLab.pdf 

 

             Ağız Mikrobiyolojisi Laboratuvar testleri, gerekçeleri ve fiyatları  

                      28.02.2011‟de SGK Ankara‟ya gönderildi. Sonuç  ?  

 

    İÜ Diş  Hekimliği Fakültesi Ağız Mikrobiyolojisi Laboratuvarı  
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41 yaşında  

Sistemik durum   : Hipertansiyon         
Sürekli ilaçlar      : -                            
Sigara kullanımı   : Günde 1 paket       
Antibiyotik          :  + 



İ Ü Diş Hek Fak Mart 2011 Poliklinik Sayıları 

Toplam 23486 

Ağız Mikrobiyolojisi Lab    
    tetkik sayıları  
 
   Ocak : 130 
  tutarı : 1,718 TL 
    
   Şubat: 140 
  tutarı : 2,317 TL 
 
   Mart : 121 
  tutarı : 4,984 TL 
 
   Nisan : 52 
  tutarı  : 1,718 TL  
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Stomatoloji ve odontoloji şeklinde  
                                        iki tip  diş hekimliği  eğitimi vardır.  
 
Stomatoloji modelinde diş hekimliği eğitimi tıbbın bir alt 
uzmanlığı olarak tıbbi eğitim programları içindedir. 
 

Odontoloji modelinde tek başına bir meslek olarak 
yani tıp fakültesinden bağımsız eğitim alınır. 

Dünyada diş hekimliği eğitimi  

gkulekci@istanbul.edu.tr 

Akademik  
Personel 
yokluğu  
çekiliyor ! 



Diş hekimliğinde diş hekimliği temel bilimleri 

            Diş hekimliği eğitimi, klinik eğitimdir.  Teknik bir eğitim olarak algılanır. 

                    Öğrenciler klinik diş hekimliği hizmeti için yetiştirilir.  

                               Bu hizmete öğrencilikte başlarlar. 

 

                 Hasta hizmetinde “klinik beceri” ve “bunun fiyatı” önemlidir.  

                                Herkese  “one size” aynı tedavi yapılır.  

         Risk değerlendirmesi, koruyucu ya da tedavi edici yaklaşımın izlenmesi, 

                         immun  ya da medikal yetmezlikli hastalar için   

     gerekli testler “farklı bilgi” gerektirdiği ve “ek fiyat” nedeniyle değer verilmez. 

 

                                Diş hekimliği temel bilimlerinde  

    gelecekte diş hekimliği hizmetini büyük boyutta etkileyecek kanıt birikmiştir.  

       Şimdi parasal gerekçeler ile sağlanan rahatlığın yarını, treni kaçırmaktır. 

 

                         Bilimle ilişki kurmanın sihirli bir formülü yoktur.  

                          

 21. yy yetkin diş hekimi için tıp ve diş hekimliği temel bilim bilgileri kullanılabilir olmalıdır. 
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Günümüzde ABD Diş Hekimliği Eğitimi 

   Amerika Diş Hekimliği Birliği (ADA)  www.ada.org  
Diş Hekimliği Akreditasyon Komisyonu 2008‟de  

 
    Diş Hekimliği Eğitimi için her diş hekimliği eğitim kurumun 

uygulayabileceği  şekilde bir Akreditasyon belgesi hazırlamış.Hedefe 
ulaşmak için  akademik özgürlük içinde farklı yolların 
kullanılabileceğini vurgulamıştır. 

 
     Komisyon her fakültenin kendi özgün yetkinlik tanımı ve ölçüm 

yöntemleri oluşturmasını önermekte  ancak bunların „kanıta dayalı‟ 
olmasını beklemektedir.  

 
    Temel bilimlerde oluşturulacak bilginin temelinin vücutla ilişkili olarak 

diş-ağız ve çene bölgesine ağırlıklı olmasını ve bu bilginin hasta 
tedavisinde yetkinlikle kullanılacak şekilde oluşturulmasını gerekli 
görmektedir. 

gkulekci@istanbul.edu.tr 

http://www.ada.org/


        Son yıllarda çok hızlanan temel bilim araştırmaları ile diş hekimliği klinik 
çalışmalarını başarılı bir şekilde entegre edebilme ve diş hekimliği temel 
bilimler alanına eğitimci ve bilim adamı yetiştirme kaygıları artmıştır.  

 

                   UCLA School of Dentistry Oral Biyoloji Departmanı  

                                         “DDS-PhD programı” 

      diş hekimliği eğitimi ile başlayan ve süren yeni bir doktora programı 

Günümüzde ABD Diş Hekimliği Eğitimi    

               The State University of New York at Buffalo 
 
“One of the NIH reviewers asked a young aspiring medical scientist, „Why are you, 
a medical graduate, interested in dental science?‟ Without blinking, the PhD 
candidate replied, „Dental science is part of medical science.‟ And he‟s absolutely 
right.”   Michael Russell Professor, Oral Biology  
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Günümüzde ABD Diş Hekimliği Eğitimi    

Clarkson BH, Rogér JM. J Dent Res 89(2):106-7, 2010. 
       Dental Education Turned Upside Down  

Amaç diş hek öğrencisinin eğitim sırasında biyomedikal bilimlerle 
ilişkiyi kavramasını sağlamak, akademisyen olmaya özendirmek 



Dr. Baum is the chief, Gene Transfer Section, Gene Therapy and Therapeutics 
Branch,National Institute of Dental and Craniofacial Research, National Institutes of 
Health, U.S. Department of Health and Human Services, Building 10, Room 1N113, 
MSC-1190, Bethesda, Md. 20892-1190, e-mail “bbaum@dir.nidcr.nih.gov”. 



Günümüzde Japonya‟da Diş Hekimliği Eğitimi 

Tanaka K ve ark. J Dent Educ 2008 : Dentistry in Japan should become a 
specialty of  medicine with dentists educated as oral physicians. 

      Toplumda demografik değişim ve biyomedikal bilimlerdeki ilerlemelere uygun ağız diş hizmeti    
                   verilecekse diş hekimliği eğitiminde bir reform gereklidir. 
       Bu nedenle diş hekimliğinin oral medicine  olarak bir tıp uzmanlığı olması  savunulmaktadır.  

6 Nisan 2011‟de  
TBMM tarafından 
kabul edilerek  
yasallaşan 
Dişhekimliğinde  
8 daldaki uzmanlık 
kararı  ??  
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Avrupa Birliği‟nde Diş Hekimliği Eğitim 
Avrupa Birliği‟nde  serbest dolaşım ve yerleşme hakkı için mesleklerin tanımı ve  

diploma denkliği çalışma programına alınan ilk meslek gruplarından birisi  diş 
hekimliğidir. 78/686/EEC sayılı direktif: diş hekimliği diplomalarının  üye 
ülkelerde tanınması ve diş hekimlerinin serbest dolaşımını sağlayacak 
prensiplerin belirlenmesi. 

 
Avrupa  Diş Hekimliği Eğitimi Birliği (ADEE) www.adee.org oluşturulmuş. 
 
 1995 diş hekimliği mesleğinin tanımı “tüm üye ülkeler, diş hekimliğinin tıp 

hekimliğinden ayrı özgün bir meslek olduğunu kabul etmek durumundadır”  
 
1997-2000  diş hekimliği eğitimi standartlarını belirlemek ve yükseltmek  için 

yürüttüğü Diş Hekimliği Eğitimi (DentEd)  projesi halen eğitimde  standartları 
oluşturmak ve uygulamaları denetleme amacıyla kullanılmaktadır. 

   
ADEE Diş Hekimi Profili ve Yeterlilik Alanları ile ilgili dokümanda  
      Eğitimin hedefi VII  ana yeterlilik alanında bilgi-tutum ve davranış çıktılarının 

tarif edildiği  yetkin  diş hekimi yetiştirmek. III ve VI temel bilimlerle ilgili 
alanlardır. 

 
ADEE 1997 yılından beri  İngiltre çıkışlı “Diş Hekimliğinde Temel Bilimler Öğretim 

Üyeleri Birliği” (ABSTD)  ile ortak toplantılar yapmakta ve kararlar almaktadır.  
 
Diş hekimliği eğitiminin felsefesi esas olarak “farklılıkların korunması” dır.  
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Avrupa  Diş Hekimliği Eğitimi Birliği (ADEE) 

 
Başarısızlık nedeni:“Temel bilimlerdeki başarısızlık temel bilimler 

derslerinin içeriğinin diş hekimliği eğitiminden ziyade tıp eğitimi için 
düzenlenmiş olmasına  bağlıdır.” (DentEd Plenary Meeting  Stockholm 
2000) 

 
Model önerisi:  “Gelişmiş ülkelerde diş hekimliği eğitiminde eleştirilen ve 

düzeltilme çalışmaları yapılan temel noktalardan birisi: Tıpla aynı 
eğitimi vermek anlayışından diş hekimliğine özgün program oluşturma 
anlayışına geçilmelidir.” 

 
ADEE‟nin  Helsinki 2009‟ toplantısında   -sadece Avrupa için 

değil  tüm dünyada geçerli olacak- diş hekimi yeterlilik 
alanlarının ilan edildiği belgede AB Diş Hekimliği Eğitimi 
Komisyon Direktifleri 1.  Madde:  “Eğitim 5 tam yıl teorik ve 
pratik eğitimi kapsamalı” ve  “Temel bilimler diş hekimliğine 
özgün olarak   ve  klinik derslerle entegre ve koordinasyon 
içinde verilmelidir”  ifadeleri yer almaktadır. 
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İngiltre‟de Diş Hekimliği Eğitimi 

              
             İngiltere Diş Hekimliği Genel Konsey‟i (www.gdc.uk.org)  
 
2002‟ de eğitimde temel bilimlere ilişkin bilgilerin diş hekiminin kullanacağı 

şekilde verilmesinin önemini belirtmiştir.   
 
 Ayrıca,  fakültelerin, „ ağıza ilişkin temel bilimler‟ alanında  en az bir 

tanesinin diş hekimi olacağı   öğretim elemanları  bulundurmasını istemiştir. 
 
 
2008‟de  model ders programında  temel bilimleri “ Klinik ve Temel Bilimler ve 

Prensipleri”  başlığında öğrenim çıktılarına göre “anatomi, fizyoloji ve diğer 
temel bilimlerin diş hekimliğine ilişkin kavranılmasını” hedeflemiştir. 
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21.yy‟da Türkiye‟de  
Diş Hekimliği Temel Tıp Bilimleri 

Her bilim dalında baş döndürücü değişiklikler yaşanırken  
diş hekimliği fakültelerinin temel tıp bilimlerle ilgili eğitim ve  
araştırmayı tek başına klinik dalları ile  ya da diş hekimliği  temel  
bilim alanlarına yabancı tıp fakülteleri aracılığı ile yapmaları   
dökme suyla değirmen döndürmeye çalışmaktır.  
 
 
Bu şekilde verilen ders ya da yapılan ve yayınlanan araştırmanın  
kullanılabilir bir bilgiye dönüşmesi  ve ilgili konuda alınan yolun 
sürekliliği olmadığından  geleceğe dönük hiç bir yararı yoktur.  
. 
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10 Haziran 2010‟da  YÖK Diş Hekimliği Fakültesi Akademik Çalışma  
Grubu (Hacettepe, Gazi,Atatürk, Selçuk Üniv Diş Hek Fak Dekanları ve İÜ Diş Hek Fak öğ üyesi) ve  Tıp-Sağlık 
Komisyonu kararı doğrultusunda YÖK Genel Kurulu‟nda “Diş Hekimliği 
Fakültesi Akademik Yapısı” değiştirilmiştir.  

 

     

 İstanbul Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi‟nde  1969 yılından bu yana  

dünyada hedeflenen diş hekimliği standartlarında eğitim, araştırma ve  

hizmet alanlarında akademik insan gücü  ile Türkiye‟de örnek olacak bir yapı 

        Diş hekimliği Temel Tıp Bilimleri Anabilim Dalı ve 8 Bilim Dalı   

                                 YÖK tarafından 2. kez  

          “ zaman içinde tasfiye edilebilir “ ifadesiyle  yok sayılmıştır! 

 

Gerekçe :  

               1-Diş hekimliği fakültelerinden kurma talebi gelmemesi, 

                   2-Ekonomik yük ve maliyet nedeniyle ve ikisinin de malzemesi insan olduğundan  

                        bu ihtiyacı Tıp Fakültelerinin  karşılayabileceği,  

                   3-Diş Hekimliği Fakültelerinin yeknesaklığını(tek tip olmasını) sağlamak 
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Gerekçeler geçersiz 

Diş Hekimliği Temel Tıp Bilimleri Anabilim Dalı yapılanması için en  
 önemli engel kadro  sorunudur; bunun ise Üniversitelerin değil   
ülkemizin imkan ve tercihleri doğrultusunda şekillendiği unutulmamalıdır. 
        Ülkemizde şu anda eğitim verilen 25 Diş Hekimliği Fakültesinden  
         1995‟de kurulan Cumhuriyet Ü ve  Süleyman Demirel Ü,  
         2001‟de kurulan Erciyes Ü‟de    
         Klinik Bilimler Bölümünde bile  kadrolu yeterli öğretim üyesi yoktur. 
 

 Dünyada,  tanımlanmış standart  alanlarda  bilgi ve becerisi ölçülebilir   
 yetkin diş hekimi hedeflenirken, eğitimde tekdüzelik  istenmemekte,   
tam tersine farklılıklar korunarak sonuçlar üzerinde odaklanılmaktadır. 

  
Diş Hekimliğinde  temel tıp bilim üretiminin  ülkenin ağız diş sağlığına katkısı 
   son gelişmelerden haberdar olunsa özellikle sağlık ekonomisi yönünden  
                         göz ardı edilemeyecek boyuttadır. 
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İ Ü Diş Hekimliği Temel Tıp Bilimleri Anabilim Dalı  
şimdilik kurtuldu ? 
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TEŞEKKÜRLER 
Prof Dr Güven Külekçi 
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