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DİŞ HEKİMLİĞİ GÜNÜ 

 

Eski çağlardan beri ağız ve diş sağlığı ile ilgili hastalıkların olduğu ve bunların tedavisi ile uğraşıldığı 
bilinmektedir. En eski diş tedavisi uygulamalarının 5000 yıl öncesine dayandığı gösterilmiştir. Diş çekimi 
yaptığı belgelenen ilk hekim milattan önce 2400 yıllarında yaşamış Mezopotamyalı bir hekimdir. Diş 
tedavisinde uzmanlaşmış hekimlerin varlığına ise milattan önce 2600’lü yıllarda antik Mısır döneminde 
rastlanmaktadır. 1 
 
Antik çağlardan modern çağa kadarki zamanda birçok uygarlık ağız ve diş sağlığına yönelik koruyucu ve 
tedavi edici ilkeler geliştirmiş, bu uygulamalar uygarlıkların savaşlar ve göçler gibi etkileşim süreçlerinde 
de gelişimini sürdürmüştür. Ağız diş sağlığına yönelik pratik uygulamalar usta-çırak ilişkisi ile ilerlemiş ve 
18. yüzyılın ortalarına gelindiğinde Avrupa’da tıp okullarına alınmayan cerrahlarla birlikte berberler de diş 
çekimi dâhil çeşitli tedavileri hastalara uygulayabilmişlerdir.1 
 
Diş tedavisi uygulayıcılarının yetki ve unvanları 17. yüzyıl sonlarına doğru tartışılmaya başlanmış olup, ilk 
olarak Fransa’da diş uzmanlarının denetimi, gözlükçü ve kırıkçılar gibi cerrahlar komitesinin yetkisine 
verilmiştir. Daha sonra bu uygulama diğer Avrupa ülkelerine yayılmıştır.1 
 
Diş hekimliğinin bağımsız bir meslek haline gelmesi 18. yüzyılda dönemin ünlü eseri “Cerrah‐dişçi ya da 

Dişlerin Tedavisi” adlı kitabın yazarı Fransız Pierre Fauchard sayesinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde ağız ve 
diş sağlığı ile ilgili birçok eser yazılmıştır. On dokuzuncu yüzyıla gelindiğinde ise anestezi biliminin de 
katkıları ile diş hekimliği hızla gelişmiş cerrahi, diş hastalıkları ve tedavi dalları ile 20. yüzyıl ortalarına 
doğru da antiseptik yöntemlerin uygulanabilmesi ile kanal tedavisi yapan endodonti dalı ortaya çıkmıştır.  
Yirminci yüzyılın ortalarında ise protez, periodontoloji, ortodonti ve pedodonti sahaları diş hekimliğinin 
diğer ana dalları olmuştur.1 
 
Ülkemizde diş hekimliğinin geçmişi incelendiğinde, tarihsel sürecin benzer olduğu söylenebilir. Türkiye’de 
ilk Diş Hekimliği Okulu 22 Kasım 1908 tarihinde kurulmuş, 1925 yılından itibaren mezunlarına diş tabibi 
unvanı verilmiş ve 1928 yılında kabul edilen Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanun ile 
mesleği uygulama yetkisi yalnızca “Diş Tababeti Mektebi” mezunlarına verilmiştir. 2 
 
Türkiye’de diş hekimlerinin ilk örgütlenmesi 1925 yılında Türk Diş Tabipleri Cemiyeti’nin kurulması ile 
olmuş, 1953 yılında Türk Tabipleri Birliği’ne dâhil olan cemiyet, 1984 yılında Türk Tabipleri Birliği’nden 
ayrılarak Türk Diş Hekimleri Birliği adı ile örgütlenmesini tamamlamıştır.1 
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Türkiye’de 2014 yılı itibarıyla diş hekimliği eğitimi veren, kamu ve özel üniversiteler dâhil olmak üzere, 61 
üniversite bulunmaktadır.3 Ülkemizde kamu ve özel sektörde halen aktif çalışan diş hekimi sayısı ise 
26.688’dir.  Bu hekimlerin 11.818’i kamu kurumlarında, 14.870’i ise özel sektörde çalışmaktadır.4 
 
Türkiye’de 22 Kasım 1908 tarihinde ilk diş hekimliği okulunun kurulmuş olması ve bilimsel olarak diş 
hekimliği eğitiminin bu tarihten itibaren başladığının kabul edilmesi anısına, Türk Diş Hekimleri Birliği 22 
Kasım tarihinin “Diş Hekimliği Günü” olarak kutlanmasına karar vermiş ve 1996 yılında Sağlık Bakanlığı’na 
başvurarak 22 Kasım gününün “Diş Hekimliği Günü” olarak ilan edilmesini sağlamıştır. O tarihten bu yana 
22 Kasım günü “Diş Hekimliği Günü” olarak kutlanmaktadır.2 
 
Tüm diş hekimlerimizin diş hekimliği gününü kutlar, ülkemizde ağız diş sağlığının geliştirilmesine emek 
veren diş hekimlerimize şükranlarımızı sunarız.  
 

Bütün diş hekimlerimizin “Diş Hekimliği Günü” kutlu olsun. 
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