
TOPLUM AĞIZ DĠġ SAĞLIĞI SAHA ÇALIġMALARI KAPSAMINDA TOPLUMA 

VERĠLEN HĠZMETLER    
  

 İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Toplum Ağız Diş Sağlığı Bilim Dalı’nın amacı , toplumun ağız 

diş sağlığının korunması ve geliştirilmesi alanında ulusal ağız diş sağlığı politikasına 

kaynaklık edebilecek çalışmalar yapmak; bu konuda ülkemize özgü uygulama modelleri 

geliştirmektir.  

  

 Bilim Dalımız tarafından 1992- 1993 eğitim öğretim yılından itibaren aşağıda bildirilen 

okullarda stajyer diş hekimleriyle ( 5. Sınıf) birlikte topluma yönelik sağlık eğitimi yapmayı 

ilköğretim çağındaki çocuklarda ise  ağız diş sağlığı düzeyinin iyileştirilmesi ve 

geliştirilmesini  amaçlayan çalışmalar yapılmaktadır.  

 

Pratik çalışmaları İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden proje ile izin alınarak 

yürütülmektedir. 

1992 -93  / 2010-11 yılları arasında Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı çalışılan 

okullar şunlardır:  

 

 Ġbrahim Alaettin Gövsa Ġlköğretim Okulu ( 3 yıl )  

 Topkapılı Mehmet Bey Ġlköğretim Okulu  

 Fındıkzade Ġlköğretim Okulu ( 2 yıl )  

 Çapa Ġlköğretim Okulu  

 Atikali Ġlköğretim Okulu  

 Vedide Baha Pars Ġlköğretim Okulu  

 Emin Ali YaĢin Ġlköğretim Okulu  

 Aksaray Mahmudiye Ġlköğretim Okulu (1 sömestre)  

 Muhittin Akdik Ġlköğretim Okulu ( 1.5 yıl )  

 NesliĢah Ġlköğretim Okulu 

 Hekimoğlu Ali PaĢa Ġlköğretim Okulu  

 Gazi Ġlköğretim Okulu  

 Atatürk Ġlköğretim Okulu ( 2 yıl )   

 Hırka-i ġerif Ġlköğretim Okulu  

 Oruçgazi Ġlköğretim Okulu (2 yıl )  

 Ali Suavi Ġlköğretim Okulu  

 Yavuz Selim Ġlköğretim Okulu 

 Muallim Naci Ġlköğretim Okulu (4 yıl) 

 Melek Hatun Ġlköğretim Okulu 

 Cibali Ġlköğretim Okulu 

 AkĢemsettin Ġlköğretim Okulu 

 Hattat Rakım Ġlköğretim Okulu (2yıl)  

 Çapa Ġlköğretim Okulu  

 

 

Yaklaşık 6300 ilkokul öğrencisinin ağız diş sağlığı durumu, Bilim Dalımız öğretim üyeleri ve 

fakülte son sınıf stajyer öğrencilerimiz tarafından tespit edilerek , ağız diş sağlığını koruyucu 

ve geliştirici hizmetler  uygulanmış ve birer toplantıyla velilerine de ulaşılmıştır. Bu 

çalışmalar çerçevesinde her öğrenciye bir diş macunu ve diş fırçası verilmiş ve bilimsel olarak 

geçerliliği kanıtlanmış yöntemlerle diş fırçalaması öğretilerek alışkanlık haline gelmesi 

amacıyla pekiştirme yapılmıştır. Diş fırçalamanın yanı sıra diş ipi kullanımı, fluorlu gargara 



kullanımı ve çürük yapmayacak tarzda beslenme konuları da  öğrencilere uygulamalarla 

öğretilmiştir.  

 

Programdan sorumlu öğretim üyeleri: 

Prof.Dr.Ġnci OKTAY (1993-2006)  

Prof.Dr.Gülçin BERMEK  

Prof.Dr.Ferda DOĞAN 

Dr. Kadriye PEKER 

Sterilizasyon sorumlusu Lab. Muzaffer Gülsoy 

 

Bu program aşağıdaki  şekilde yürütülmektedir: 

 

1. gün :   DiĢ hekimleri ile tanıĢma; ağız muayenesi ve fırçalama kontrolü 

                

                “ Dişler neden ve nasıl fırçalanmalıdır?” 

 

2. gün : - Ağız diĢ hastalıkları ve bunlardan korunma yolları konusunda  

                 velileri slaytlarla bilgilendirme                                

- Fırçalama kontrolü ve diĢ ipi kullanımının öğretilmesi  

             

              “ Veliler kendi çocuklarının ağız sağlığı ve fırçalama becerileri  konusunda yeterli  

                 bilgiye sahipler mi?”              

               “Diş ipi neden ve nasıl kullanılmalıdır?”                   

 

3. gün : - Ağız diĢ hastalıkları ve bunlardan korunma yolları konusunda öğrencileri 

                bilgilendirme -  pekiĢtirme              

              -  Fırçalama ve diĢ ipi kontrolü, flor uygulaması   

             

                 “Flor ağız sağlığımız için neden gereklidir?” 

                  “ Besin maddeleri ve özellikle şekerler ağız sağlığı için neden önemlidir?” 

 

4. gün :  - Son değerlendirmelerin yapılması 

               - Fırçalama ve diĢ ipi kontrolü, flor uygulaması  

              

                 “Daha önce verilen bilgi ve becerileriler uygulanıyor mu?” 

 

 

 


