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ÇalıĢmada; diĢ hekimlerinin koruyucu diĢ hekimliğine bakıĢ açılarının, kendi 

ağız-diĢ sağlıklarına verdikleri önemin, restoratif tedavi eğilimlerinin, diĢ çürüğünün 

etyolojisi ve diĢ çürüğünden korunma yöntemleri ile restoratif tedavi bilgi düzeylerinin, 

koruyucu diĢ hekimliğinin uygulanması sırasında karĢılaĢtıkları engellerin ve farklı risk 

gruplarındaki bireylere uyguladıkları koruyucu ve restoratif tedavi uygulamalarının 

değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır. Farklı sosyoekonomik seviyelere sahip 4 ilçeden 

cinsiyetlerine göre tabakalı örnekleme yöntemi ile seçilen 200 adet diĢ hekimine yüz 

yüze görüĢme ile anket uygulanmıĢtır. Elde edilen veriler diĢ hekimlerinin yaĢları, 

cinsiyetleri ve hizmet verdikleri ilçeler ile iliĢkili olarak değerlendirilmiĢtir. ÇalıĢma 

verileri Kruskal Wallis, Mann Whitney U ve Ki-Kare testleri kullanılarak 

değerlendirilmiĢtir. Ölçeklerin geçerlilik, güvenilirlik değerlendirmelerinde Cronbach 

alfa katsayısı hesaplanmıĢtır. Sonuç olarak diĢ hekimlerinin koruyucu diĢ hekimliğine 

bakıĢ açılarının kadınlarda ve 1971-1980 yıllarında doğanlarda anlamlı derecede daha 

olumlu olduğu belirlenmiĢtir. Hastalarına mutlaka sigarayı bırakmayı öneren diĢ 

hekimlerinin 1951-1960 doğumlu ve sigara kullanmayan hekimler olduğu, kadın 

diĢhekimlerinin kendi ağız diĢ sağlıklarına daha fazla önem verdiği tespit edilmiĢtir. 

Hizmet verilen bölgeler değerlendirildiğinde Güngören‟de çalıĢan hekimlerin diĢ 

çürüğü riski düĢük olan bireylerde daha geç aĢamada restorasyon yaptıkları tespit 

edilmiĢtir. Tamir ve inley-onley yapımı bakımından hizmet verilen ilçeler ve cinsiyetler 

arasında fark olmadığı, dolgu yenileme nedeni olarak ağrının ise cinsiyet ve ilçeler 

arasında ilk sırada yer aldığı belirlenmiĢtir. Fatih‟te hizmet veren diĢ hekimleri, 

koruyucu diĢ hekimliğinin uygulanması sırasında karĢılaĢtıkları diĢ hekimi kaynaklı 

engellerin daha fazla olduğunu vurgularken, farklı diĢ çürüğü riskine sahip bireylere 

önerilen koruyucu tedaviler ve diĢ hekimlerinin mesleki bilgi düzeyleri açısından 

cinsiyetler ve hizmet verilen ilçeler arasında fark bulunmadığı tespit edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: DiĢ hekimi, anket çalıĢması, koruyucu diĢ hekimliği, risk 

değerlendirmesi, restoratif tedavi yaklaĢımı 
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ABSTRACT 

Dülger, K. (2011). The attitude of dentists toward prevention and treatment of dental 

caries. Istanbul University, Institute of Health Science, Conservative Dentistry 

Programme, Doctorate Thesis. Istanbul. 

The aim of the study is to investigate the attitude of dentists toward preventive 

dentistry, their oral health behaviour, their knowledge about dental caries etiology-

prevention and dental caries restoration methods, barriers to the provision of preventive 

practice, dental treatment thresholds and risk based preventive practice. 200 dentists 

were chosen regarding their gender with stratified sampling method from 4 different 

district. The questionnaire was conducted with face to face interviews. Each data was 

assessed according to the dentists‟ gender, age and working district. Statistical analysis 

of test results was conducted through Kruskal Wallis, Mann Whitney U and Chi-square 

tests. Cronbach alpha was calculated to assess the reliability and validity of the scales.  

It‟s detected that, female dentists and who were born between 1971-1980 have 

positive attitudes toward preventive dentistry; dentists who don‟t smoke and were born 

between 1951-1960 always ask their patients to quit smoking as well as female dentists‟ 

oral health behaviour is better than male colleagues. Dentists working in Güngören 

restore aproximal caries in low-caries risk patients at later stages. There is no 

statistically significant difference between districts and genders of dentists in repairing 

of restorations and making inleys-onleys. Male dentists use metal inlays-onleys more 

frequently where as pain is the first cause of repairing restorations according to the 

dentists‟ gender and working place. 

It‟s also concluded that dentists who work in Fatih significantly mention 

practitioner related barriers while there is no statistically difference between risk-based 

preventive practice and dentists‟ knowledge according to their gender and working 

districts. 

Key Words: Dentist, questionnaire survey, preventive dentistry, dental caries risk 

assessment, operative treatment approach 

 

 



1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

Ülkemizde yapılmıĢ ağız-diĢ sağlığı durum analiziyle ilgili araĢtırmalar (Altun 

ve ark. 2005; Gökalp ve ark. 2007; Ak ve ark. 2009), hem çocuklarda hem de 

yetiĢkinlerde diĢ çürüğü ve diĢ eti hastalıklarının yaygınlık ve Ģiddetini göstermektedir. 

Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Dünya DiĢ Hekimleri Federasyonu‟nun (FDI) 

21. yüzyıl hedefleri olarak ortaya koyduğu, 6 yaĢın altındaki çocukların en az %80‟inde 

diĢ çürüğü bulunmamalı ve 12 yaĢ altındaki çocuklarda çürük, çekilmiĢ ve dolgulu diĢ 

sayısı (DMFT) 1,5‟un altında olmalı hedeflerinin çok uzağındadır.  

Ülkemizin sağlık konusunda da geliĢmekte olan ülkeler kapsamında 

değerlendirilmesinde toplum sağlığının korunması ve geliĢtirilmesindeki koruyucu 

giriĢim yetersizlikleri önemli bir baĢlığı oluĢturmaktadır. Hastalık oluĢmadan önce o 

hastalıktan korunmanın dolayısıyla koruyucu hizmetlerin gerek birey ve toplum sağlığı 

açısından, gerekse ülkelerin sağlık ekonomileri açısından en tercih edilen yöntem olarak 

öne çıktığı günümüzde; kuĢkusuz bu düĢüncenin yalnızca genel sağlık için değil, onun 

ayrılmaz bir parçası olan ağız-diĢ sağlığı için de dikkate alınması ve uygulanması 

gerekmektedir.  

DiĢ hekimliğinin en sık görülen hastalıklarından biri olan diĢ çürüğünün 

multifaktöriyel etyolojisinin daha iyi anlaĢılması, geliĢen teknolojik materyaller, erken 

tanı yöntemleri ve minimal invaziv teknikler sayesinde koruyucu uygulamalarda elde 

edilen baĢarılar; ağız-diĢ sağlığında koruyucu hizmetlerin önemini her geçen gün daha 

da arttırmaktadır (Elderton 2003). 

DiĢ hekimliğinde toplumun çeĢitli kesimlerinde grup profilaksi uygulamalarının 

yanısıra diĢ hekimleri tarafından hastalarına uygulanan bireysel koruyucu giriĢimler de 

ağız-diĢ sağlığının korunmasında önemli yer tutmaktadır. Hangi koruyucu yöntemin 

nasıl uygulanacağı sigorta sistemi, koruyucu materyallerin mevcudiyeti gibi faktörlere 

bağlı olsa da, temelde ülkede uygulanan ağız-diĢ sağlığı politikasına ve diĢ hekimlerinin 

koruyucu tedavi uygulamalarındaki bilgi, tutum ve davranıĢlarına bağlı olduğu 

gösterilmiĢtir (Autio-Gold ve Tomar 2008). Ayrıca diĢ çürüğü oluĢumunda biyolojik ve 

sosyoekonomik faktörlerin etkisi var olsa da; diĢ hekimlerinin hastalıktan korunma ve 

tedavi sürecine yaklaĢımlarının önemi de gözardı edilmemektedir (Tenuta ve Cury 

2010). 
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Bireylerin bilinçli olarak ağız-diĢ sağlığı koruyucu programları 

uygulayabilmeleri açısından düzenli aralıklarla diĢ hekimlerini ziyaret etmeleri ve onlar 

tarafından bilgilendirilmeleri, motive edilmeleri ve koruyucu giriĢimlerin 

gerçekleĢtirilmesi gerekmektedir.  

Ne yazık ki ülkemizde sayısı 15.000 olan serbest diĢ hekimlerinin 

potansiyelinden koruyucu diĢ hekimliği hizmetleri açısından yeterince 

faydalanılamamıĢtır. Bundan en geniĢ anlamda faydalanabilmek için bir taraftan 

hastaların böyle bir talepte bulunması için bilgi ve bilinç düzeyine gelmeleri gerekirken, 

diğer önemli unsur diĢ hekimlerinin bireysel koruyucu tedavi konsepti konusunda 

yeterli bilgi düzeyinde olmaları durumudur. 

DiĢ hekimliği eğitiminin operatif fazdan koruyucu faza geçmesi gerektiği 

konusunda çok yaygın bir mütabakatın bulunduğu günümüzde; diĢ hekimlerinin lisans 

eğitiminde öğrendikleri bilgilerini profesyonel yaĢantılarında yenilemeleri, klinik ve 

pratik uygulamalardaki nitelikli hizmeti beraberinde getirecektir. Kanıta dayalı diĢ 

hekimliği düĢüncesine sahip diĢ hekimlerinin yaptıkları uygulamalar hastaların çok daha 

baĢarılı klinik tedavilerini sağlayacaktır (BaĢ ve ark. 2005). YurtdıĢında yapılan 

çalıĢmalarda diĢ hekimlerinin tedavi seçeneklerinde değiĢkenlik olduğu, operatif 

tedaviden çok koruyucu tedavi seçeneklerine daha fazla önem verildiği belirtilmektedir 

(Tubert-Jeannin ve ark. 2004). Ayrıca bilgi, tutum ve davranıĢlarına yönelik yapılan 

çalıĢmalarda koruyucu giriĢimler bakımından bilgi birikimleri olmasına rağmen, 

uygulamalarda bazı eksikliklerinin olduğu vurgulanmaktadır (Ghasemi ve ark. 2007). 

Ülkemizde koruyucu tedavi seçenekleri ve diĢ çürüğü riski teĢhis ve tayini konularında 

diĢ hekimlerinin ne kadarının yeterli bilgi seviyesine sahip olduğunu gösteren 

çalıĢmalar dar alanda ve sınırlı sayıdadır (Altınöz ve ark. 2003). 

Ağız-diĢ sağlığı politikalarını oluĢturan sağlık bileĢenlerinin, sorunlarının tespit 

ve analizinde sağlıklı verilere ihtiyaçları vardır ve ülkemiz diĢ hekimliğinde koruyucu 

ağız-diĢ sağlığının diĢ hekimleri tarafından nasıl uygulandığı, bu konudaki tutum ve 

davranıĢlarının kliniklerinde hastalarına nasıl yansıtıldığı çok önemlidir. DiĢ 

hekimlerinin muayenehane pratiğindeki uygulamalarının neler olduğunun tespitine 

yönelik çalıĢmalar diĢ hekimliği fakültelerinde koruyucu diĢ hekimliği eğitiminin 

yeniden yapılandırılması konusunda ıĢık tutması bakımından ayrıca yararlı olacaktır. 
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Bu anket çalıĢması ile ülkemizin en yaygın hastalığı olan diĢ çürüğünün diĢ 

hekimleri tarafından nasıl algılandığının, diĢ hekimlerinin teĢhis ve tedavi konusundaki 

bilgilerinin hangi seviyede bulunduğunun ve bunları hangi oranda uyguladıklarının, 

uygulamalarını etkileyen faktörlerin neler olduğunun dolayısıyla diĢ hekimlerinin 

koruyucu ağız-diĢ sağlığına yaklaĢımlarındaki bilgi, tutum ve davranıĢlarının hangi 

durumda bulunduğunun ortaya konulması amaçlanmıĢtır.  
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2. GENEL BĠLGĠLER 

2.1. Türkiye’de Ağız-DiĢ Sağlığının Altyapısı 

Ağız ve diĢ sağlığı ile ilgili sorunlar dünyada en yaygın sağlık sorunlarının 

baĢında gelmektedir ve yaĢamı boyunca insanların çoğu bu sağlık sorunlarının en az 

birinden etkilenmektedir. Bu sağlık sorunlarının baĢında yer alan; tedavisi geliĢmiĢ 

teknik ekipman, materyal, donanım ve yüksek maliyet gerektiren diĢ çürükleri, 

tedavisinin yapılmadığı durumlarda diĢ kaybı ile sonuçlanmaktadır (ÇalıĢkan ve ark. 

2002). 

Türkiye 73.722.988 nüfuslu bir ülkedir. Nüfusun %50,2‟sini erkekler; %49,8‟ini 

ise kadınlar oluĢturmaktadır. Toplam nüfusun %76,3‟ü il ve ilçe merkezlerinde ikamet 

ederken, %23,7‟si belde ve köylerde ikamet etmektedir. Ġl ve ilçe merkezlerinde 

yaĢayan nüfus oranının en yüksek olduğu il Ġstanbul iken, en düĢük olduğu il 

Ardahan‟dır. Nüfusun %18‟i Ġstanbul‟da yaĢamaktadır (Türkiye Ġstatistik Kurumu 

(TÜĠK) 2011, Ocak). 

Türkiye‟de 2010 yılı itibariyle 40 tane diĢ hekimliği fakültesi vardır. Bunlardan 

15 tanesi henüz eğitime baĢlamamıĢtır. Son 5 yıldaki ülke nüfus artıĢ oranı ortalaması 

7,83 iken, diĢ hekimliği fakültelerindeki öğrenci artıĢ oranı 72,88‟dir. 

2010 yılı itibariyle mesleğini aktif olarak icra eden diĢ hekimlerinin sayısı 

23.170‟tir. 13.822 adet diĢ hekimi serbest çalıĢmaktadır. 18.453 adet diĢ hekimi, Türk 

DiĢ Hekimleri Birliği Odaları‟na kayıtlıdır. Bu oran tüm diĢ hekimlerinin %74,26‟sıdır. 

Türkiye‟de bir diĢ hekimine düĢen birey sayısı 3.132‟dir. Türkiye genelinde diĢ 

hekimlerinin %59‟u erkek, %41‟i kadındır. 24-35 yaĢ arası diĢ hekimlerinde kadın 

erkek dağılımı eĢitken, 55 yaĢ üstündeki diĢ hekimlerinin %83‟ü erkek ve %17‟si 

kadındır. Türkiye genelinde diĢ hekimlerinin en büyük kısmı Sağlık Bakanlığı‟na bağlı 

olarak çalıĢmaktadır. 

DiĢ hekimi odalarına üye olan diĢ hekimi sayısının en fazla olduğu il Ġstanbul 

iken; en az olduğu il Ardahan‟dır. 13.255.685 nüfuslu Ġstanbul‟da toplam diĢ hekimi 

sayısı 7214‟dür. 4955 adet diĢ hekimi serbest çalıĢmaktadır. Ġstanbul‟da bir diĢ 

hekimine düĢen nüfus sayısı 2075‟tir (Türk DiĢ Hekimleri Birliği (TDB) 2011, 

Haziran). 
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2.1.1. Türkiye’de Ağız-DiĢ Sağlığı Hizmetlerinin Kullanımı 

Türkiye‟de ağız ve diĢ sağlığı hizmetlerinin kullanımının düĢük seviyede olduğu 

ve toplumun ağız diĢ sağlığı hizmetlerinden faydalanmasının yetersizliği söz konusudur. 

Kamu hizmetlerine oranla özel muayenehaneler ve özel hastanelerden alınan hizmetler 

karĢısında bireylerin memnuniyetinde artıĢ gözlenmektedir (Mumcu ve ark. 2004). 

Bireylerin diĢ hekimlerine baĢvurma nedenleri arasında ağrının giderilmesi ilk sırada 

yer alırken, yapılan tedaviler diĢ çürüğünün restorasyonuna yöneliktir. Geleneksel 

restoratif yaklaĢım sağlık politikasına fazlasıyla entegre olmuĢtur. Tedavi ve protez 

temelli tedavi hizmetlerini kapsayan sigorta sistemi nedeniyle modern diĢ tedavi 

konsepti zarar görmektedir. Türkiye‟de koruyucu tedavi, ağız diĢ sağlığı tedavi 

hizmetleri ve bunu tamamlayan düzenli kontrollerin yapılmasını gerektiren sistem 

henüz geliĢtirilmemiĢtir. Ayrıca bireylerin ağız-diĢ sağlığı bilinci geliĢmemiĢtir. 

Bireylerin düzenli kontrollerin yararı hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir (Ak ve 

ark. 2009). 

2.1.2. Türkiye’de Ağız-DiĢ Sağlığı Hizmetlerinin Finansmanı 

Türkiye‟de ağız ve diĢ sağlık masrafları 4 kaynak tarafından karĢılanmaktadır. 

Devletin vergilerle oluĢturduğu genel bütçesinden, Sosyal Güvenlik Kurumu‟nun 

(SGK) ödediği sağlık primlerinden, sağlık sigorta Ģirketlerince ödenen primlerden ve 

vatandaĢın cebinden yaptığı ödemelerden ağız ve diĢ sağlığı hizmetleri finanse 

edilmektedir. Ağız diĢ tedavilerinin çoğunun özel sağlık sigortasına dahil olmamasıyla, 

hastalar özel sektörde tedavi olduklarında diĢ hekimlerine ceplerinden ücret ödemek 

zorunda kalmaktadırlar. 

Sağlık sigortasındaki yetersizlikler nedeniyle, yeni ulusal sağlık sigorta sistemi 

geliĢtirilmiĢtir. 2008 yılında geliĢtirilen bu sigorta sistemi kamuda yapılan ağız diĢ 

sağlık hizmetlerini de kapsamaktadır. Aslında amacı ağız diĢ sağlığı için gerekli tedavi 

masraflarını azaltmak ve koruyucu tedavileri teĢvik etmek olan sistem, hastaneler ve 

kliniklerdeki talepleri artırarak uzun kuyruklara neden olmuĢtur. Sonuç olarak kırsal ve 

kentsel kesimlerdeki halk nitelikli ağız diĢ sağlık hizmetlerine ulaĢmakta zorlanmaktadır 

(Ak ve ark. 2009). 

Sağlığı geliĢtirme ve koruma amacını benimseyen tüm koruma, geliĢtirme, 

bakım, beslenme programları ve acil programlar için yapılan harcamalar sağlık 

harcaması olarak tanımlanmaktadır. Türkiye‟de 2008 yılı toplam sağlık harcaması 57 
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milyar 740 milyon lira olarak tespit edilmiĢtir. Toplam sağlık harcamasının %90,6‟sını 

cari sağlık harcaması oluĢturmaktadır. Özel sektör sağlık harcamasının %64,4‟ü 

hanehalkları tarafından yapılmıĢtır. 1999 yılında %4,8 olarak tespit edilen toplam sağlık 

harcamasının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı 2008 yılında %6,1‟e yükselmiĢtir. KiĢi 

baĢına düĢen sağlık harcaması 2007 yılında 725 TL iken, 2008 yılında 812 TL düzeyine 

yükselmiĢtir. Toplam sağlık harcaması içerisinde yerini alan kamu sağlık harcaması 

payı, 1999‟dan beri en yüksek düzeyini görerek 2008 yılında %73 olarak tespit 

edilmiĢtir. 2008 yılında özel sektörün payı önceki yıllara göre düĢmüĢ olup, %27 olarak 

hesaplanmıĢtır. 1999 yılında %29,1 olarak gerçekleĢen ve hanehalkı tarafından cepten 

ödenen sağlık harcamalarının toplam sağlık harcamaları içindeki payı, 2007 yılında 

%21,8‟e, 2008 yılında ise %17,4‟e gerilemiĢtir (TÜĠK 2011, 18 ġubat). 

2.2. DiĢ Çürüğünün Epidemiyolojisi 

DiĢ çürüğü, ülkelerin büyük çoğunluğundaki yetiĢkinleri ve okul çocuklarının 

%60-90‟ını etkileyen enfeksiyöz bir diĢ hastalığıdır (Autio-Gold ve Tomar. 2008). DiĢ 

çürüklerinin yaygınlığı, sosyoekonomik seviyesi düĢük ülkeler ile geliĢmiĢ seviyedeki 

ülkeler arasında oldukça farklılık gösterirken yaygın diĢ çürüğüne sahip bireyler düĢük 

sosyoekonomik seviyeye sahiptir. Bu sosyoekonomik fark nedeniyle ulaĢılabilen ve 

mevcut diĢ çürüğünü koruyucu önlemler ülkeler ve bireyler arasında değiĢkenlik 

göstermektedir. Bireylerin diĢ çürüğüne eğilimleri, koruyucu önlemlere uyup 

uymamaları, hayat tarzları ve genetik farklılıklar tarafından etkilenmektedir (Cate 

2009). 

1970‟li yıllardan sonra özellikle geliĢmiĢ ülkelerde diĢ çürüklerinin 

prevalansında düĢüĢ gözlenmiĢtir. 1990‟lı yıllarda Hollanda‟da 5 yaĢ çocuklarında süt 

diĢlerinde çürük, çekilmiĢ ve dolgulu diĢ yüzey sayısı (dmfs) değeri 4 iken; Amerika‟da 

5-9 yaĢ arasındaki çocukların %51,6‟sında birden fazla diĢ çürüğüne veya restorasyona 

rastlanmakta, 17 yaĢta bu oran %77,9; 18 yaĢından büyüklerde ise %85 olmaktadır. 

Sosyoekonomik seviyesi düĢük olan bireylerde daha fazla oranda diĢ çürüğü mevcuttur. 

Latin Amerika‟daki sosyoekonomik seviyesi düĢük beyaz ırkta tedavi edilmemiĢ diĢ 

çürüğü oranı %27 iken, sosyoekonomik seviyesi yüksek bireylerde bu oran %8,6‟ya; 

Meksika‟da ise %46,9‟dan %21,9‟a gerilemektedir.  (Touger-Decker ve Loveren 2003). 

Pek çok geliĢmekte olan ülkede ve Asya‟nın güney doğusunda çocukların süt diĢlerinde 

diĢ çürüğü prevalansı yüksektir. Afrika‟nın bazı bölgelerinde çocuklardaki diĢ çürüğü 
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prevalansı artmaktadır. Ġngiltere ve Danimarka‟da 5 yaĢ çocuklarında diĢ çürüğü 

prevalansı azalmaktadır. Özellikle Danimarka, Ġngiltere, Finlandiya, Ġtalya, Hollanda ve 

Norveç‟te 5 yaĢ çocuklarının süt diĢlerinde çürük, çekilmiĢ ve dolgulu diĢ sayısı (dmft) 

değerlerinin 2‟nin altında olduğu; Belarus, Macaristan, Romanya ve Rusya‟da ise bu 

değerin arttığı belirtilmiĢtir (Moynihan ve Petersen 2004). 

2.2.1. DiĢ Çürüğünün Türkiye’deki Yaygınlığı 

Ülkemizde tüm yaĢ gruplarının ortalaması alındığında her 100 kiĢiden 92‟sinin 

çürük nedeniyle tedaviye gereksinimi vardır. Ülkemizde 6 yaĢındaki çocukların 

%88‟inin süt diĢleri ve/veya daimi diĢleri çürüktür. Süt diĢlenme dönemi tamamlanmıĢ 

olarak kabul edilen 12-13 yaĢ grubunda bu oran %84‟ dür. 20-24 yaĢ grubunda ortalama 

tedavi edilmesi gereken diĢ sayısı 5,48 iken; 25-29 yaĢ grubunda bu sayı 7‟dir. 30-35 

yaĢ grubundaki çürük prevalansı %97‟dir (Saydam ve ark. 1993). 

Adana ilinde 6-11 yaĢ grubu çocuklarının ağız- diĢ sağlığı durumlarının 

değerlendirildiği bir çalıĢmada, DMFT ve dmft indeksine göre çürük prevalansı %69,2 

bulunmuĢtur. Bu çalıĢma sonucunda çocuklarda ağız diĢ sağlığını düzeltmeye yönelik 

tüm tedavi ihtiyaçlarının 6 yaĢ gibi erken bir yaĢta baĢladığı vurgulanmıĢtır. Bu 

koruyucu tedavilerle ileride oluĢabilecek diĢ kayıplarının önüne geçilebileceği 

belirtilmiĢtir (Öztunç ve ark. 2000). 

2005 yılında 6-11 yaĢ grubu 4186 çocuğun ağız-diĢ sağlıklarının 

değerlendirildiği çalıĢmada, tüm popülasyonda DMFT ve dmft indeksine göre çürük 

prevalansı %71,2 olarak kaydedilmiĢtir. Tüm yaĢ grupları kıyaslandığında özellikle 8 ve 

9 yaĢ grubundaki çocuklarda tedavi ihtiyacı artmaktadır (Altun ve ark 2005). 

Türkiye‟de beĢ, on iki ve on beĢ yaĢ çocuklarının ağız diĢ sağlığı profillerinin 

değerlendirildiği çalıĢmada, bütün yaĢ gruplarında yemek aralarında Ģekerli yiyecek ve 

içeceklerin tüketimi çok fazla bulunmuĢtur. BeĢ yaĢta %22,4 olan diĢ fırçası olmayan 

bireylerin yüzdesi, ergenlikte %9,2‟ye gerilemektedir. DiĢ fırçası olan bireylerin %24,8-

%38,3‟ü diĢlerini günde iki veya üç kez fırçalamaktadır. AraĢtırma kapsamındaki 

bireylerin büyük çoğunluğu fırça ve macun dıĢında yardımcı temizlik malzemesi 

kullanmamaktadır. On beĢ yaĢta %41 olan hiç diĢ hekimine gitmeyen bireylerin 

yüzdesi, beĢ yaĢtaki bireylerde %81‟e eriĢmektedir. DiĢ hekimine genellikle Ģikayet 

sebebiyle gidilmektedir. Çekim, ağrı ve restoratif tedaviler diĢ hekimine en sık gidilme 

nedenidir. BeĢ yaĢta diĢ hekimine hiç gitmeyenler %82,1, çürüksüzlük %30,2 
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oranındayken, ortalama DMFT 3,7‟dir. 12 yaĢta 1,9 olan DMFT, 15 yaĢta 2,3‟e 

çıkmaktadır. Kuron çürüğü, adolesanlarda kız çocuklarda erkeklerden, kırsal 

bölgelerdeki çocuklarda kenttekilerden daha yüksektir (Gökalp ve ark. 2007). 

DiĢ hekimliği mesleğinde bir çok disiplinin birlikte verildiği tedavi hizmetleri 

sayesinde toplumdaki bireylerin ağız-diĢ sağlığının kontrolü ve devamlılığı 

sağlanabilmektedir. Ülkemizde diĢ çürüğü, kayıp diĢ prevalansı kırsal bölgede; dolgulu 

diĢ prevalansı ise kentsel bölgelerde yaĢayanlarda daha yüksektir. DMFT‟si 7 veya 

üzerinde olanların yüzdesi 15 yaĢta %7,1 olup, 35-44 yaĢta %70,7‟ye yükselmekte ve 

65-74 yaĢta %96,2‟ye çıkmaktadır. 5, 12, 15, 35-44 ve 65-74‟ lü yaĢlarda restoratif 

tedavi gereksinimi sırasıyla %68,7, %61,8, %61,8, %81,5 ve %96,2‟ dir (Doğan ve 

Gökalp 2008). 

Sivas ilindeki okul öncesi çocuklarının diĢ sağlıklarının değerlendirildiği 

çalıĢmada süt diĢlerinde çürük ve dolgulu diĢ sayısı (dft) indeks değerleri 3 yaĢ 

grubunda 1,63, 4 yaĢ grubunda 2,72, 5 yaĢ grubunda 3,04, 6 yaĢ grubunda 3,64 olarak 

hesaplanmıĢtır. YaĢ grupları ile df(t) değerlerinin orantılı artıĢı, koruyucu tedavi 

hizmetlerinin okul öncesi dönemde öneminin arttığını göstermektedir (Kapdan ve ark. 

2010). 

Türkiye‟de ağız ve diĢ sağlığının genel sağlığa etkilerini ortaya koyarak 

toplumun bilinç düzeyini yükseltmek üzere FDI, TDB ve Unilever (Signal) arasında 

„Türkiye‟de Ağız ve DiĢ Sağlığı Durum Analizi‟ araĢtırması için 2008 yılında protokol 

imzalanmıĢtır. YaĢa, Öğren, Gül Projesi olarak da adlandırılan bu çalıĢma, Manisa, 

NevĢehir, Bursa, Tekirdağ, Trabzon, Kars, Antalya, Mardin illerinde sürdürülmüĢtür. 

DiĢ çürüklerinin, diĢ minesi bozukluklarının, diĢ eti hastalıklarının yaygınlığı 

araĢtırılarak diĢ fırçalama teknikleri, diĢ hekimliği hizmetlerine eriĢim ve yaĢam tarzı 

konuları incelenmiĢtir. 1111 kiĢiye ait sonuçlara göre, dmfs ve sürekli diĢlerde çürük, 

çekilmiĢ ve dolgulu diĢ yüzey sayısı (DMFS) değerleri 0-4 yaĢ grubunda 0,91, 5-9 yaĢ 

grubunda 5,96, 10-14 yaĢ grubunda 6,33, 15-29 yaĢ grubunda 9,84, 30-49 yaĢ grubunda 

30,23 ve 50-60+ yaĢ grubunda ise 75,38‟dir. Projenin faz 2 dönemine „Sağlığı GeliĢtiren 

Okullar Projesi‟ ile devam edilecek ve proje 5 yıl sürecektir (TDB 2010, Kasım). 
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2.3. DiĢ Çürüğünün Tanımı 

DiĢ çürüğü, fermente olabilen karbonhidratların dental plaktaki asidojenik 

bakteriler tarafından sentez edilmesiyle oluĢan organik asitler tarafından diĢ sert 

dokularının (mine, dentin, sement) demineralizasyon sürecidir (Fejerskov ve Kidd 2003 

p.72). DiĢ çürüğünün oluĢum sürecinde 4 ana faktör etkendir (O‟Mullane 1995): 

1. Mikroorganizmalar 

2. Fermente olabilen karbonhidratlar 

3. Konak 

4. Zaman  

Lezyonun baĢlaması mine veya sement yüzeyi ile bakteri plağının diĢe bakan 

kısmı arasındaki ara yüzeyde oluĢmaktadır. Bakteri plağı içerisindeki 

mikroorganizmalar, küçük moleküllü karbonhidratları metabolize ederek, onları glikoliz 

yoluyla anaerob ortamda kısa sürede laktik, pirüvik, asetik, propionik ve formik 

asitlerden bir veya birkaçına parçalar. Bu asitler, mine veya sementin demineralize 

olmasına sebep olmaktadır. Ġnsanlarda çürük olayını etkileyen faktörler çok çeĢitli ve 

komplekstir. Lokal, kimyasal, bakteriyel faktörlerin yanısıra çevresel (sosyal, kültürel, 

ekonomik, fizyolojik) ve sistemik (büyüme, geliĢme, beslenme, hormonal, medikal) 

faktörler de etkilidir (Yücel 1993 p. 23). Bu yüzden diĢ çürüklerinden korunmak için diĢ 

çürüğünü oluĢturan faktörlerin ortadan kaldırılması gerekmektedir. 

2.3.1. Dental Biofilmin DiĢ Çürüğünün OluĢumuna Etkisi 

Dental biofilmde diĢ çürüğüne sebep olan bakterilerin bulunması diĢ çürüğünün 

oluĢmasına neden olmaktadır. DiĢ çürüğünün oluĢumunda dental biofilmde mevcut olan 

bakterilerin türleri ve yaĢama kabiliyetleri biofilmin miktarından daha önemlidir. 

Mikrofloranın bileĢimi, fermente olabilen karbonhidratların varlığı ve ağız ortamının 

asiditesi ile iliĢkilidir. Streptokokus mutanslar, laktik asit üretebilme ve ekstraselüler 

polisakkaritleri sentez ederek dental biofilmin diĢe adezyonunu artırabilme yeteneğine 

sahiptirler. Laktobasil ve aktinomiçesler ise kök çürüklerinin ve daha derin lezyonların 

oluĢmasında etkilidirler. Fermente olabilen karbonhidratların tüketiminin artıĢıyla asit 

üretebilen bakteri türlerinin sayısı ve plağın asiditesi artmaktadır (Kandelman 1997). 
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2.3.2. ġeker Tüketimi ve Diyetin DiĢ Çürüğünün OluĢumuna Etkisi 

Bireylerin beslenme özellikleri, besin bileĢenleri, besin tüketim sıklığı, besinin 

Ģekli diĢ çürüklerinin oluĢumunda etkilidir (Ricelli ve Kelly 2006). Beslenmede özel 

önemi olan karbonhidratlar; fizyolojik ve kimyasal yapılarına, sağlık üzerinde etkilerine 

ve metabolizmalarına göre Ģekerler (monosakkaritler, disakkaritler), oligosakkaritler ve 

polisakkaritler olmak üzere 3 grup altında incelenmektedir. Monosakkaritler 5 ya da 6 

karbon atomlu moleküller olup glikoz, fruktoz ve galaktoz; disakkaritler 2 

monosakkaritin birleĢimi olup bu gruptan sakkaroz, laktoz ve polisakkaritler 10‟dan 

fazla monosakkaritin birleĢimiyle oluĢup bu gruptan niĢasta beslenme fizyolojisi 

açısından önemli karbonhidratlardır (Saydam 1998). 

Yüksek karyojenik karbonhidratlı diyet, plak bakterileri tarafından metabolize 

edilerek asit üretimine sebep olmaktadır. Asitler, mine dokusuna difüze olarak 

demineralizasyon sürecini baĢlattıktan sonra gerekli önlemler alınmazsa mine 

dokusunda daha derin lezyonlar oluĢturmaktadır. Diyetin sadece içeriği değil, Ģekerin 

alım sıklığı da önemlidir. Asit ataklarına karĢı tamponlama yeterli sürede sağlanırsa, 

asitlerin nötralizasyonları ile demineralizasyon önlenebilir (Ricelli ve Kelly 2006). 

2.3.3. Konak Faktörlerinin DiĢ Çürüğünün OluĢumuna Etkisi 

Konak faktörleri, bireylerin diĢ çürüğüne karĢı direncini veya eğilimini 

belirlemektedir. DiĢlerin morfolojisi, pozisyonu, oklüzyonu, diĢlerin sürme zamanı, 

tükürük kompozisyonu gibi konak faktörleri diĢ çürüğünün oluĢumunda bireyler 

arasında faklılıklara yol açmaktadır (Zero ve ark. 2009). 

2.3.4. Zaman 

DiĢ çürüğünün oluĢabilmesi için gerekli tüm faktörlerin belli bir süre içerisinde 

bir arada bulunması gereklidir. Bu da diĢ çürüğünün oluĢumunda etkili olan diğer bir 

faktörün zaman olduğunu ortaya koymaktadır (Zero 1995). 

2.4. DiĢ Çürüğünün Sınıflandırılması 

GeçmiĢ yıllarda koruyucu diĢ hekimliği profilaktik yaklaĢımının, flor iyonunun 

etkinliğinin ve kullanımının günümüzdeki kadar yaygın olmaması ayrıca restoratif 

materyallerin remineralize edici özelliklerinin öne çıkmaması sebebiyle kavite 

dizaynında ve diĢ çürüğünün uzaklaĢtırılmasında bugünkü anlayıĢ hakim değildi. Bu 

nedenle Black‟in yaptığı sınıflamada bütün desteksiz mine dokusunun kaldırılması ön 
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görülüyordu. Ayrıca sağlam diĢ dokusunun restoratif materyallere yer sağlamak 

amacıyla kaldırılmasını gerektiren koruma için geniĢletme anlayıĢı hakimdi (Mount ve 

ark. 2006). 

DiĢ çürüğü, subklinik lezyonlardan makrokavitelere kadar ilerleyebilen farklı 

seviyelerde ortaya çıkmaktadır ve aĢamalar halinde ifade edilmektedir (ġekil 2-2). DiĢ 

çürüğünün erken dönem lezyonları subklinik lezyonlardır. Bu lezyonlar çekilmiĢ diĢler 

histolojik olarak incelendiğinde gözlenebilmektedir (Pitts 1997; 2004a). Günümüzde, 

araĢtırmalarda sadece kavitasyon seviyesindeki lezyonların kaydedilmesi kabul 

edilmemektedir. Geleneksel çalıĢmalarda birinci amaç DMF indeksindeki değiĢimleri 

saptamak olsa da, çalıĢmalarda baĢlangıç diĢ çürüklerinin ve diĢ çürüklerindeki 

değiĢimlerin ölçümü de önemsenmektedir (Pitts ve Stamm 2004). 

Günümüz diĢ hekimliği konseptinde, adeziv restoratif materyallerdeki yenilikler, 

diĢ çürüğü patolojisi hakkındaki bilgilerin artması ve etkili koruyucu metotların 

geliĢtirilmesi minimal invaziv tekniklerin kullanımına izin vermektedir. Artan teknik 

imkanlar, klinik uygulamalarda küçük, estetik ve daha az ağrılı restorasyonların 

yapılmasına izin vermeye baĢlamıĢ; diĢ çürüğünün uzaklaĢtırılması ve kavite 

preparasyonları için konservatif yapıda pek çok alternatif metot gündeme getirmiĢtir 

(Nyvad ve ark. 1999). Bu nedenle Black‟in yapmıĢ olduğu sınıflandırmada baĢlangıç 

lezyonlarına ait herhangi bir sınıflandırma yer almazken, yeni önerilen 

sınıflandırmalarda bu tip lezyonlara ait sınıflamalar ve tedavi konseptleri detaylı olarak 

yer almaktadır. 

Modern diĢ çürüğü yönetim konseptinde lezyonun seviyesinin ölçümü, 

aktivitesinin ölçümü ve zaman içindeki değiĢiminin belirlenmesi önemlidir. Bu 

ölçümler diĢe, bireye ve nüfus topluluğuna olmak üzere 3 seviyede yapılabilir (Pitts 

2004b). 

Epidemiyolojik araĢtırmalarda kullanılan DMFT ve DMFS indeksleri sayesinde 

çürük, dolgu yapılan ve çekilen diĢlerin yaygınlığı konusunda fikir sahibi olunmaktaysa 

da, klinik muayene sırasında saptanamayan aproksimal lezyonlar ve kavitasyon 

olmadan demineralize olan mine alanları hakkında bilgi edinilememektedir (Hellwig ve 

Lussi 2001). ÇekilmiĢ diĢlerin hangi nedenlerle çekildiği, kök çürükleri, risk altındaki 

diĢler ve diĢlerin tedavi gerekliliği, diĢ çürüklerinin ilerleme hızı hakkında bilgi 

edinilememektedir. Ayrıca diĢ çürüğünün bulunduğu diĢlerde yeni lezyon oluĢtuğunda 

indeksle ifade edilememektedir (Becker ve ark. 2007; Brennan ve ark. 2007). FDI Bilim 

Komitesi klinik pratik, eğitim ve araĢtırmalar için kullanılması gereken ayrıca toplum 
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sağlığına yön veren bir diĢ çürüğü sınıflama sisteminin gerekliliğini vurgulamıĢtır (ġekil 

2-1) (FDI 2010, Eylül). 

Bu konudaki önemli geliĢme, Uluslararası DiĢ Çürüğü Tespit Ve Değerlendirme 

Sistemi‟nin (ICDAS) geliĢtirilmesidir. 2002 yılında geliĢtirilen bu sistemle, mine ve 

dentin seviyesindeki kuron çürükleri, kök çürükleri, restorasyonlu diĢlerdeki diĢ 

çürükleri ve aktiviteleri tespit edilebilmektedir (Ismail ve ark. 2007). Pek çok klinik 

çalıĢmada kullanılan bu kriter, hassas ve tekrarlanabilirdir (Zandoná ve Zero 2006). 

Remineralizasyon çalıĢmalarında lezyonların ilerleme ve gerileme potansiyalleri 

düĢünüldüğünde ICDAS‟ın önemi artmıĢtır (Pitts ve Wefel 2009). Özellikle erken 

dönemdeki lezyonlarda ve lezyonun ilerleme hızının düĢük olduğu popülasyonları 

kapsayan çalıĢmalarda, çalıĢmanın hassasiyetini artırmaktadır (Mendes ve ark. 2010). 2 

basamaklı kod sistemiyle restorasyonlu diĢlerdeki diĢ çürükleri de belirtilebilmektedir. 

Pit ve fissür çürükleri, düz yüzey çürükleri 0-6 arasında değerlendirilmektedir 

(Shivakumar ve ark. 2009). Bu skorlar: 

      0-Sağlıklı mine 

     1-Minede ilk görsel değiĢim  

     2-Minede daha belirgin görsel değiĢim  

     3-Minede lokalize demineralizasyon alanları 

     4-Dentinin altında kahverengi gölge 

     5-Dentinde belirgin kavite 

     6-Dentinde mevcut büyük kavitasyonu (ġekil 2-2) ifade etmektedir (Mendes ve ark. 

2010). Bu diĢ çürüğü sınıflandırma sistemi ile ağız diĢ sağlığının ve diĢ hekimliği 

biliminin genel sağlıkla bütünleĢmesinin sağlanacağı ve DSÖ temel metotları ile 

ICDAS arasında köprü kurulacağı bildirilmiĢtir. Ayrıca ağız diĢ hastalıklarına hekim 

nosyonu ile yaklaĢılarak koruma ve sağlığın teĢviği hedeflenerek en yüksek kalitedeki 

tedaviler uygulanacaktır (FDI 2010, Eylül). Günümüzde diĢ hekiminin hastalıklı dokuyu 

teĢhis edip belirtileri ve semptomları gidermek için bir veya birkaç kez tedavi 

uyguladığı geleneksel diĢ hekimliği modelinden, sağlığın devamlılığının sağlandığı diĢ 

hekiminin hekim görevi gördüğü modern tedavi konseptine geçiĢ sağlanmalıdır. Burada 

da diĢ hekiminin görevi diĢ çürüğünü erken teĢhis edip ilerleme ve gerileme 

potansiyelini ölçmek, nedenlerini ortaya çıkarmak, minimal invaziv yaklaĢımlarla 

tedavisini yapmaktır (Pitts 2004a) 
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ġekil  2-1: ICDAS- FDI (2010 Eylül)’den 

 

 

ġekil  2-2: DiĢ çürüğü sınıflandırılması ve yönetim matriksinin grafiksel gösterimi- FDI 

(2010 Eylül)’den 

2.5. DiĢ Çürüğünün Tanısının Önemi 

Lezyonun tipi, prognozu, etyolojisi, patolojisi ve uygulanacak tedavilere göre 

elde edilen verilerin sınıflandırılma sürecidir. 3 nedenden dolayı diagnozun önemi 

büyüktür. 

 Tedavi kararının temelini oluĢturmaktadır. 

 DiĢ hekimlerinin hasta ve yakınlarını bilgilendirmesini ve onlara tavsiyelerde 

bulunmasını sağlamaktadır. 

 Nüfus genelinde sağlık politikasına yön vermektedir (Fejerskov ve Kidd 2003 

pp. 111-127). 
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2.5.1. DiĢ Çürüğünün AĢamaları 

 

 

ġekil  2-3: DiĢ çürüğünün aĢamalarının grafiksel gösterimi- Pitts (2004a)’dan 

 

Subklinik lezyonlar, hastalığın erken dönemlerinde remineralizasyon ve 

demineralizasyon dengesindeki lezyonlardır (Pitts 2001). Bu lezyonlar, diĢler 

çekildikten sonra histolojik olarak incelendiğinde görülebilmektedir. BaĢlangıç 

çürükleri, minedeki kavitesiz lezyonlardır. Bu lezyonların bir kısmı minede 

gözlenememektedir. Kavitesiz mine lezyonları diĢ çürüğünün hastalık öncesi dönemi 

değil hastalığın bir seviyesidir. Dentindeki lezyonların da bir kısmı klinik 

değerlendirmede gözden kaçabilmektedir. Ġleri seviyedeki dentin çürükleri ise klinikte 

belirgin olarak göze çarpan diĢ çürükleridir (Pitts 2004a) (ġekil 2-3). 

2.5.2. DiĢ Çürüklerinin Erken Safhalarda TeĢhisinin Önemi 

DiĢ çürüklerinin erken safhalarda tespit edilmesi, diĢ hastalıkları ve tedavisi 

konseptinde çok önemlidir (Ricketts ve ark. 1997). BaĢlangıç çürük lezyonları, beyaz 

opak lekeler olarak adlandırılan, mine dokusuyla sınırlı yüzeyel yapısı sağlıklı mineden 

daha poröz olmasına rağmen kavitasyonun olmadığı demineralize alanlardır. Erken 

belirlenen baĢlangıç çürükleri, geri dönüĢümlüdür ve koruyucu yöntemlerle tedavi 

edilebilmektedir. Hastanın ağız hijyeninin iyileĢtirilmesinin, diyetin düzenlenmesinin, 

antibakteriyel ajanların, floridli bileĢiklerin ve kalsiyum fosfopeptit içeren ürünlerin 
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kullanımının, lazer uygulamalarının baĢlangıç çürüklerinin durdurulması ve 

remineralizasyonunda etkili olduğu belirtilmiĢtir. Fakat bu uygulamaların hastaların 

motivasyonuna bağlı olarak değiĢmesi nedeniyle, mine yüzeylerine ıĢıkla sertleĢen 

reçinelerin infiltrasyonunun baĢlangıç çürüklerinin tedavisinde iyi bir alternatif olacağı 

düĢünülmektedir (Çelik ve ark. 2011).  

Ġyi bir diagnoz yöntemi, gerçek pozitif ve gerçek negatif sonuçları belirleyecek 

kadar hassas ve kesin olmalıdır. Diğer taraftan hatalı negatif ve pozitif sonuçları en aza 

indirecek kadar geçerli ve doğru olmalıdır. Sonuçların doğru yorumlanması diĢ 

hekimlerinin bilgi düzeyine bağlıdır. TeĢhis yöntemleri güvenilir ve tekrarlanabilir 

sonuçları verirken, diĢ hekimleri arasındaki varyasyonları en aza indirmelidir 

(Carounanidy ve Sathyanarayanan 2009b). 

DiĢ çürüğünün teĢhisinde altın standardın olmaması, lezyonların tanısının erken 

yapılamaması ve tanıdaki eksiklikler, bu lezyonların ihmaline, koruyucu önlemler ve 

giriĢimlerde bulunmamaya sebep olmaktadır. Bu hataları engellemek amacıyla diĢ 

çürüğünün teĢhisinde Ģu aĢamalara dikkat edilmelidir. 

1.Tedaviye karar vermeden önce uygun ve gerçekçi tanı yönteminin belirlenmesi 

2.En erken mineral kayıplarını belirleyen teknik araçların kullanımı 

3.DiĢ hekimleri arasındaki varyasyonların azaltılması 

4.TeĢhis yöntemlerinde numerik ölçeklerin kullanılması ve bu sayede lezyonun 

zaman içerisindeki durumunun belirlenebilmesi önemlidir (Carounanidy ve 

Sathyanarayanan 2009b). 

DiĢlerin muayenesi sırasında, demineralizasyon görüldüğü zaman diĢ çürüğünün 

hangi aĢamada olduğuna önem verilmeden, sadece „diĢ çürüğü‟ olarak genel tanımlama 

yapılmaktadır. Farklı tanı eĢiklerine önem verilmemesi, diĢ çürüğünün oluĢum sürecine 

ve sebeplerinin gözden kaçmasına neden olmaktadır (Carounanidy ve Sathyanarayanan 

2009b). 

2.6. Risk Değerlendirmesi 

Risk, bazı zararlı olayların gerçekleĢme olasılığıdır. Dolayısıyla diĢ çürüğü riski, 

çürük lezyonlarının geliĢme ve ilerleme olasılığıdır. Çürük riskinin değerlendirilmesi, 
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bir bireyde belirli bir zaman dilimi içerisinde çürük lezyonlarının ortaya çıkıp 

çıkmayacağının tahmin edilmesi için uygulanmaktadır (Brathall 2006 pp.61-72). 

DiĢ çürüğünün oluĢumunun bir süreç halinde geliĢtiğinin bilinmesiyle bireyleri 

riskli duruma getiren faktörlerin belirlenmesi uygulanacak tedavilerin etkinliği 

bakımından önemlidir. Bireylerin risk açısından değerlendirilmesiyle, kendilerine özgü 

tedavi seçenekleri uygulanabilmektedir (Kidd 1999). 

Risk değerlendirmesi 3 aĢamada yapılmaktadır. Ġlk aĢamada risk faktörleri 

belirlenerek oluĢabilecek zararlı sonuçlar ortaya koyulur. Ġkinci aĢama oluĢabilecek 

zararlı sonuçları hafifletmek için alınabilecek önlemleri kapsar. Üçüncü aĢama ise hasta 

ile riski oluĢturan faktörleri paylaĢmak ve gerekli bilgiyi hastaya vermektir. 

Risk değerlendirmesi diĢ çürüğü yönetiminin merkezini oluĢturur. Klinik olarak 

yapılan risk değerlendirmeleri ağız sağlığını iyileĢtiren kaynaklara ulaĢımı kolaylaĢtırır. 

Bu yüzden sağlık politikası ve diĢ hekimleri risk değerlendirmeleri yaparak tedavi 

seçeneklerini belirlemelidir. Hastaların ihtiyaçları belirlenerek hastaya gerekli tedavi 

seçenekleri sunulur. Ağız ve diĢ sağlığını iyileĢtirmeye yönelik kaynaklar en fazla 

ihtiyaç duyan bireye yöneltilerek, bireyin en fazla yararı elde etmesi kolaylaĢır. 

 Klinik risk değerlendirmesi ve risk yönetimi diĢ hekimliği pratiğinde önemlidir. 

 Geçerli ve güvenilir risk değerlendirme yöntemleri seçilmelidir. 

 Risk değerlendirmesiyle sağlık kaynaklarına ulaĢım kolaylaĢmaktadır. 

 Risk değerlendirmesinde bireylerin klinik ihtiyaçları ve tercihleri de göz önüne 

alınmalıdır (Graham 2009). 

2.6.1. Bireylerin Risk Açısından Değerlendirilmesi 

Bireylerin risk açısından değerlendirilmesiyle her bireye uygun tedavi 

seçenekleri etkili sekilde uygulanmaktadır (Fontana ve Zero 2006). Birey, risk 

değerlendirmesi sayesinde iyi olan ağız hijyenini korur veya iyi olmayan ağız hijyenini 

iyi hale getirir. Hastalığın ilerlemesini ve oluĢumunu engelleyen tedaviler bu 

değerlendirmeye göre yapıldığı için daha ekonomiktir. Risk değerlendirmesinin yararı 

geliĢen sağlık ve azalan ekonomik giderlerle ölçülmektedir. DiĢ hekiminin risk 

faktörlerini değerlendirmedeki sorumluluğu ve görevi çok önemlidir. Hastalarına 

gerekli tedavi önerilerini sunabilmek için bu konudaki bilgi düzeyini ve yeteneğini 

geliĢtirmelidir (Graham 2009). 
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DüĢük Seviyede DiĢ Çürüğü Riskine Sahip Bireyler 

Son 1 yıl içinde ağızlarında yeni diĢ çürüğü oluĢmamıĢ, uygun ağız hijyenine 

sahip, yeterli derecede fluoride maruz kalan, diĢ kontrollerini uygun sürelerde 

gerçekleĢtiren, ideal diĢ morfolojisine sahip bireylerdir. Tükürük akıĢ hızları 1 

ml/dk‟dan fazladır. Tükürük tamponlama kapasiteleri pH 5-7‟dir. M. streptokok sayıları 

10
5
 cfu/ml‟den ve laktobasil sayıları 10

4
 cfu/ml‟den azdır. Yılda bir defa ağız diĢ 

kontrollerini yaptırmaları, mevcut ağız hijyenlerinin sürdürülmesi, fluoridli diĢ 

macunlarının kullanımı önerilmektedir. Ayrıca her 24-36 ayda bir radyografik 

kontrolleri yapılmalıdır. 

Orta Seviyede DiĢ Çürüğü Riskine Sahip Bireyler 

Son bir yıl içinde ağızlarında bir adet diĢ çürüğü oluĢmuĢ, diĢlerinde derin fissür 

ve çukurcuklar mevcut olan, orta seviyede ağız hijyenine sahip, fluoride yeterli 

derecede maruz kalmayan, beyaz opak lekeli baĢlangıç çürükleri ve radyografik 

bulgularda aproksimal radyolusenslikler var olan, diĢ hekimi kontrolleri düzensiz veya 

ortodontik tedavi gören bireylerdir. Tükürük akıĢ hızları 0.7-1 ml/dk‟dır. Tükürük 

tamponlama kapasiteleri pH 4-5‟dir. Mutans streptokok sayıları 10
5
-10

6
 cfu/ml 

arasındadır. Laktobasil sayıları 10
4
-10

5
 cfu/ml arasındadır. 6 aylık kontrollerin ve 

eğitimsel koruyucu tedavilerin yapılması, diyet tavsiyeleri, diĢ hekimlerinin uyguladığı 

topikal fluoridlere ek olarak günlük fluoridli gargara ve jel uygulamaları, fissür örtücü 

uygulamaları, fluoridli diĢ macunlarıyla diĢlerini fırçalamaları önerilmektedir. 18-24 

ayda bir radyografik kontrolleri yapılmalıdır. 

Yüksek Seviyede DiĢ Çürüğü Riskine Sahip Bireyler 

Son bir yılda ağızlarında iki veya daha fazla yeni diĢ çürüğü oluĢmuĢ, düz yüzey 

çürükleri mevcut, zayıf ağız hijyenine sahip, karyojenik beslenen, ağız ve diĢ 

kontrollerini düzensiz yaptıran bireylerdir. Tükürük akıĢ hızları 0,7 ml/dk‟dan azdır. 

Tükürük tamponlama kapasiteleri pH 4‟den azdır. Mutans streptokok sayıları 10
6
 

cfu/ml‟den fazladır. Laktobasil sayıları ise 10
5
 cfu/ml‟den fazladır. Fissür örtücülerin 

uygulanması, fluoridli diĢ macunlarıyla diĢlerini fırçalamaları, günlük diĢ ipi ve fluoridli 

gargara kullanmaları, topikal fluorid jellerinin uygulanması, diyetlerinin düzenlenmesi 

ve antimikrobiyal ajanların kullanımı önerilmektedir. 6-12 aylık radyografik kontrolleri 

yapılmalıdır (Powell 1998; Riccelli ve Kelly 2006; Jenson ve ark. 2007). 



 18 

2.6.2. DiĢlerin Risk Açısından Değerlendirilmesi 

DiĢ Çürüğünün Aktivitesinin Değerlendirilmesi 

1959 yılında Miller tarafından diĢ çürükleri akut ve kronik olmak üzere 2 Ģekilde 

tanımlanmıĢtır (Nyvad ve Fejerskov 1997) (Tablo 2-1). Aktif lezyonların kronik 

lezyonlara dönüĢtürülmesinde plağın uzaklaĢtırılmasının ve fluorid uygulamalarının 

önemi büyüktür (Nyvad ve Fejeskov 1986). 

DiĢ çürüklerinin aktivitesi, klinik kontrollerde alınan ısırma radyografileriyle 

değerlendirilmektedir. Her kontrol seansında çekilen ısırma röntgenleri daha önceden 

var olanlarla kıyaslanır. Radyolusenslikte gerileme veya durma gözlenirse, lezyonun 

ilerlemesinin durduğu anlaĢılmaktadır. Radyolusensliğin ilerlemesi, diĢ çürüğünün akut 

olduğunu göstermektedir (Evans ve ark. 2008). 

 

Tablo  2-1: DiĢ çürüklerinin aktivitelerine göre tanımlanması- Nyvad ve Fejerskov 

(1997)’den 

Lezyonun özellikleri                                   Akut                                                         Kronik 

 

Yüzey tabakasının rengi                     Açık renkli                                                     Koyu renkli 

Yüzey tabakasının kıvamı           YumuĢak,mat ve pürüzlü yüzeyli                     Sert,parlak ve düz yüzeyli 

Ağrı 

 

YaĢ 

Genellikle ağrılı 

 

Çocuklarda sık 

Genellikle ağrısız 

 

EriĢkinlerde sık 

Ġlerleme hızı Hızlı ilerleme YavaĢ ilerleme 

Yüzey tabakasının altındaki dentin Ağrılı ve dekalsifiye dentin Ağrısız,sklerotik ve 

pigmente dentin 
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Tedavi kararlarının verilmesinde lezyonun lokalizasyonu, büyüklüğü, kavitasyon 

varlığı ve penetrasyon derinliği göz önünde bulundurulurken, diĢ çürüğünün aktivitesi 

de değerlendirilmelidir (Nyvad ve Fejerskov 1997). Gerekli tedaviler uygulanmadığında 

aktif lezyonların, kronik lezyonlara oranla ilerleme riski daha fazladır. Kronik 

lezyonların profesyonel tedaviye gereksinimi yokken, aktif lezyonların tedavisi 

yapılmalıdır. Aktif lezyonlar, plak kontrolünün zor olduğu kaviteli lezyonlar ise 

restorasyonları yapılmalıdır. Kavitesiz aktif lezyonlar ise koruyucu uygulamalarla 

tedavi edilebilmektedir (Nyvad 2004) (ġekil 2-4). 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil  2-4: DiĢlerin durumuna göre yapılan tedavi aĢamaları- Nyvad ve Fejerskov 

(1997)’den 

 

2.6.3. Risk Değerlendirmesiyle DiĢ Çürüğünün Tedavi YaklaĢımı 

DiĢ çürüğünün kompleks bir biofilm etkisiyle oluĢtuğunun anlaĢılmasıyla diĢ 

çürüklerinin oluĢumunu engelleyen, durdurulmasını sağlayan ve remineralizasyonu 

destekleyen kanıta dayalı bir tedavi modeli geliĢtirilmiĢtir. DiĢ çürüğü patolojik ve 

koruyucu faktörlerin etkisi altındadır. DiĢ çürüğünün denge modeli (ġekil 2-5), diĢ 

çürüklerinin multifaktöriyel doğasının göstergesidir (Young ve Featherstone 2010). 

  DiĢlerin Durumu 

     Sağlıklı        Lezyon  Restorasyon 

   Kronik 

(Ġlerlemeyen) 

 

   Aktif 

 (Ġlerleyen) 

 

Tedaviye ihtiyaç yok 

 

Koruyucu        

Tedavi 

Operatif 

Tedavi 

Defekt 

yok 

Defekt 

var 

Restorasyonun 

değiĢtirilmesi 

gereksiz 

Restorasyonun 

değiĢtirilmesi 

gerekli 
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Hastalardaki bu faktörler belirlendikten sonra diĢ hekimleri hastalarının gelecekte diĢ 

çürüğü oluĢturma riskini belirleyebilmektedirler (Young ve ark. 2007). 

DiĢ çürüğünün sadece restoratif olarak tedavi edilmesine dayanan geleneksel diĢ 

çürüğü tedavi konseptinin aksine, risk değerlendirmesine bağlı bu tedavi konsepti her 

bireyin diĢ çürüğü riski, diĢ çürüğünün etyolojik ve koruyucu faktörleri belirlenerek 

bireylere uygun hasta merkezli bir tedavi planı yapılmasını sağlamaktadır. Erken 

saptanan baĢlangıç lezyonlarının remineralizasyonunu sağlarken, kaviteli lezyonların da 

minimal invaziv tedavi konseptine uygun tedavi edilmesini desteklemektedir (Fontana 

ve ark. 2009). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    ġekil  2-5: DiĢ çürüğü dengesi- Young ve ark. (2007)’den 

 

2.7. DiĢ Hekimliğinde Koruma Düzeyleri 

Primer koruma: Hastalığın oluĢumunu engeller. Genel sağlığı destekleyen önlemlerin 

alınmasını ve sağlığın korunmasını kapsamaktadır. 

Sekonder koruma: Hastalığın oluĢumundan sonra, hastalığın yayılmasını engelleyici, 

ilerlemesini önleyen ve iyileĢmesini sağlayan koruma yöntemidir. Erken teĢhis veya 

erken önlem alma, oluĢabilecek büyük zararları engellemektedir. 

Tükürük,  

Fissür Örtücü 

Antimikrobiyaller

Fluorid ve Etkili 

Diyet   

Bakteriler, 

Tükürük Azlığı 

Kötü Diyet 

AlıĢkanlığı 

DiĢ Çürüğü 

Sağlıklı Durum 

Patolojik Faktörler 

Koruyucu Faktörler 
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Tersiyer koruma: Hastalık oluĢtuktan sonra seyrini izlerken rehabilitasyona yönelik 

korumadır. Ġleri derecedeki çürük diĢler tedavi edilmezse diĢ kayıpları oluĢmaktadır 

(Vargas ve Arevalo 2009). 

2.7.1. DiĢ Hekimlerinin Koruyucu DiĢ Hekimliğine BakıĢ Açısı 

1. DiĢ hekimleri koruyucu diĢ hekimliğinin etkili olduğuna inanmalıdır. Bu inancını 

hastalarına gösterebilmesi için koruyucu uygulamalarda Ģüpheli davranmamalıdır. 

2. DiĢ çürüğünün erken safhalarında operatif tedavilerden kaçınmalıdır. 

3. Koruyucu uygulamalar takım halinde sürdürülmelidir. 

4. Koruyucu uygulamalar uzun bir süreci kapsamalıdır. Hastalara ilk tedavi seansında 

gerekli bilgiler verildikten sonra onları eve göndermekle sonuçlanmamalıdır. 

5. DiĢ hekimleri koruyucu uygulamaların kompleks teknik aĢamalardan oluĢmadığına 

ikna olmalıdır. 

6. Koruyucu uygulamalar hasta ve diĢ hekimi için basit olmalıdır. 

7. Metot ve tekniklerin pahalı olduğu düĢüncesine inanılmamalıdır ve mazeret olarak 

gösterilmemelidir. 

8. Koruyucu diĢ hekimliğinin diĢ çürüğünden korunmak anlamına geldiğine 

inanılmalıdır. 

9. Koruyucu diĢ hekimliği hastalara katı kurallar koyup, gerekli koruyucu uygulamaları 

anlatarak onları uğurlamak değildir (Forrest 1976 pp. 5-7) 

2.7.2. Koruyucu DiĢ Hekimliğindeki Engeller 

Koruyucu diĢ hekimliğinin sağlanmasındaki engeller oldukça değiĢkendir. 

Bunun sebebi diĢ hekimliği mesleğinin farklı Ģekillerde icra edilmesi ve insan 

kültürlerinin değiĢkenlik göstermesidir. Bu nedenle ağız-diĢ hastalıkları için ihtiyaç 

değerlendirmeleri yapılmalı ve koruyucu diĢ hekimliğine ihtiyacı olan bireylerle diĢ 

hekimleri arasındaki engellerin büyüklüğü, sebebi ve çeĢitliliği araĢtırılmalıdır. 

Belgrat‟ta 1985 yılında yapılan genel FDI kongresinde engeller 3 kısımda 

toplanmıĢtır: 

Bireyleri kapsayan engeller: Sezilen ihtiyaçların azlığı, anksiyete veya korku, finansal 

durum, hizmetlere eriĢimin azlığı veya kısıtlılığı 
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DiĢ hekimlerini kapsayan engeller: Uygunsuz insan gücü kaynakları, engebeli 

coğrafik konum, ihtiyaç ve talepleri değiĢtirmek için gereksiz çalıĢmalar, hastanın 

ihtiyaçlarına karĢı yetersiz duyarlılık 

Toplum kaynaklı engeller: Sağlığa yönelik yetersiz toplum desteği ve eğilimi, yetersiz 

ağız-diĢ sağlığı tesisleri, yetersiz ağız sağlığı insan gücü planlaması, araĢtırmalar için 

yetersiz destek 

Bu engellere ayrıca toplumun, ağız diĢ sağlığına düĢük değer vermesi, 

profesyonel koruyucu yaklaĢımlarla ilgili uygun olmayan koĢullar, modern dünyada 

hayat tarzı değiĢimleri ve kültürel inanıĢlar eklenebilir (Cohen 1987). 

DiĢ hekimleri primer ve sekonder koruma yöntemleri, medikal yöntemler, diyet 

kontrolleri, ağız hijyen eğitimi, gargaralar, fissür örtücüler, cilalar ve flor 

uygulamalarıyla baĢlangıç çürüklerinin oluĢmasını engellerken oluĢmuĢ baĢlangıç 

çürüklerinin de remineralizasyonunu sağlamaktadır. Tersiyer koruma yöntemleri ise 

kavitasyon ve ağrı oluĢtuğunda semptomların giderilip tedavinin sağlanması amaçlıdır 

(Walsh 2000). 

2.8. Diyet AlıĢkanlıklarının DeğiĢtirilmesi Ve Plağın UzaklaĢtırılması 

Besinlerin nötralize edici özellikleri, Ģekersiz sakız çiğnenmesi ve Ģekerli 

yiyeceklerin ara öğünlerde değil de ana öğünlerde tüketilmesi diĢ çürüğü riskini 

azaltabilmektedir (Touger-Decker ve Loveren 2003). Bireylere diyet tavsiyelerinde 

bulunmadan önce diyet alıĢkanlıklarının belirlenmesi gereklidir. Genel diyet tavsiyesi 

olarak Ģekerin makul oranda tüketimi tavsiye edilmelidir (Maltz ve ark. 2010). 

Bireyleri plağın uzaklaĢtırılması için eğitmek ağız diĢ sağlığını teĢvik edici bir 

giriĢimdir. Bireylerde farkındalık yaratarak davranıĢ değiĢikliğine sebep olmak ağız 

hijyen eğitiminde amaçlanan hedeftir (Riccelli ve Kelly 2006). Özellikle günde en az 2 

defa plağın fluoridli diĢ macunuyla uzaklaĢtırılması önerilen yöntemdir (Page ve ark. 

2010). Plağın uzaklaĢtırılmasında bireyin uyum ve eğitimi etkili sonuçlar 

kazandırmaktadır (Maltz ve ark. 2010). Klorheksidinin plaktaki mevcut bakterilerin 

eliminasyonunda büyük etkisi vardır. %0,2‟lik jel veya %0,12‟lik konsantrasyonlu 

gargaraların bir dakika uygulanması sonucunda 24 saat tükürükteki etkinliğinin devam 

ettiği belirtilmiĢtir (Walsh 2000). 
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2.9. Remineralizasyon                    

Ağız ekolojik sistemi içerisinde diĢ sert dokularının inorganik ve organik 

bileĢenlerinin iyonizasyonuyla geliĢen demineralizasyon ile ortamda çözünmüĢ olarak 

bulunan bu iyonların daha sonra tükürüğün tamponlayıcı ve katalize edici etkileriyle 

yeniden diĢ sert dokularına tuz kompleksleri olarak çökelmesini ifade eden 

remineralizasyon arasında sağlıklı bireylerde belirli bir uyum söz konusudur (Elmas 

2007 p.8). 

DiĢ çürüğünün oluĢumunda remineralizasyon ve demineralizasyon 

kavramlarının açıklanmasıyla mekanik kaynaklı operatif tedaviden, biyolojik kaynaklı 

medikal tedaviye geçiĢ sağlanmıĢtır. Böylece tedavi konseptinde sadece görünene 

inanılır kavramı ile oluĢan kavitenin tedavi edilip hastalığın ve sebebinin 

düĢünülmemesi önemini kaybetmiĢtir. 

1.Remineralizasyonun tedavi konseptine uyarlanmasıyla baĢlangıç lezyonları, erken 

dönemlerde teĢhis ve tedavi edilebilmektedir. Erken dönemdeki lezyonların teĢhisine 

duyarlı olunmalıdır. 

2.Remineralizasyon konseptiyle diĢ çürüğüne bakıĢ açısı değiĢmiĢtir. 

3.Yeni perspektiflerle geleneksel sınıflandırmaları değiĢtirme ihtiyacı doğmuĢtur. 

4.Doğal diĢ dokusunun maksimum korunması ve minimum zarara uğramasına eğilim 

artmıĢtır. 

5.DiĢ çürüğüne karĢı immünizasyonla diĢ çürüğüne sahip olmayan jenerasyonlar 

oluĢturulması düĢünülmektedir (Carounanidy ve Sathyanarayanan 2009a). 

Remineralizayonun sağlanabilmesi için fluoridli ve kalsiyum fosfatlı preparatlar 

önerilmektedir. 

2.9.1. Fluoridin DiĢ Hekimliğinde Önemi 

DiĢ çürüklerinden korunmak için eser miktardaki flor iyonu, diĢlerin 

demineralizasyona karĢı direncini artırmaktadır (Roberson ve ark. 2006 p. 112). 

Fluoridin diĢ hekimliğinde kullanılmaya baĢlanmasıyla pekçok ülkede diĢ çürüklerinde 

azalma gözlenmiĢtir. Günümüzde fluoridin etkisinin daha çok topikal olduğu (diĢ ve 

plak arayüzeyinde remineralizasyon-demineralizasyon iyon dengesinde) gösterilmiĢtir. 

Plakta düĢük konsantrasyondaki flor iyonlarının bulunmasıyla demineralizasyon 
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önlenerek, remineralizasyon oluĢmaktadır. Plak sıvısında flor konsantrasyonu sabit 

tutulmaya çalıĢılmalı ve 0,04-0,1 ppm arasında olmalıdır. Bu konsantrasyonu elde 

edebilmek için düĢük konsantrasyonlu fluoridli preparatlar düzenli ve sık sık 

kullanılmalıdır. Yüksek konsantrasyonlu fluoridli preparatlar ise diĢ hekimleri 

tarafından seyrek uygulanmalıdır (O‟Mullane 1995). 

Fluoridin DiĢ Çürüklerine KarĢı 3 Mekanizması 

 Flor iyonları çözünen tuzlarla yer değiĢtirerek florapatitlerin oluĢmasını 

sağlamaktadır. Bu durumda diĢ yüzeyi asitlere karĢı daha dirençli hale 

gelmektedir.  

 BaĢlangıç çürüklerinin remineralizasyonunu sağlamaktadır. 

 Fluoridin antimikrobiyal etkisi de vardır. DüĢük konsantrasyondaki flor iyonları, 

glikozil transferaz enziminin oluĢumunu inhibe etmektedir. Glikoziltransferaz 

enzimi, glikozu esktraselülerpolisakkarit oluĢturması için teĢvik etmektedir. Bu 

da bakteriyal adezyonu artırarak oral biofilm tabakasının diĢe daha kuvvetli 

yapıĢmasını ve suda zor çözünmesini sağlamaktadır (Roberson 2006 p. 112; 

Jones ve ark. 2005). 

2.9.1.1. Toplumsal Kaynaklı Fluorid Uygulama Metotları 

Bu metotlar suların, tuzun ve sütün fluoridlenmesidir (Petersen ve ark. 2008). 

Suyun ilk defa fluoridlenmesiyle yapılan toplumsal uygulama 1945 yılında Grand 

Rapids Amerika‟da gerçekleĢtirilmiĢtir (Jones ve ark. 2005). Suyun fluoridlenmesinin 

en önemli özelliği tüm toplumun faydalanabilmesi ve ucuz olmasıdır. Ayrıca güvenli, 

etkili bir yöntemdir. Fluoridli sularda yetiĢen bitkileri tüketen fluoridsiz bölgelerde 

yaĢayan bireyler de fluoridin difüzyon etkisinden yararlanmaktadır (Kumar 2008). 

Sulardaki 0,7 ppm florun florozis riskini azaltırken, diĢ çürüklerine karĢı uygun 

koruma sağladığı belirtilmiĢtir. Kabul edilebilir maksimum konsantrasyonun 1,5 ppm 

olması gerektiği belirtilmiĢtir. Suyun fluoridlenmesiyla immunotoksisite, kanser, kemik 

kırığı, genotoksisite, nörotoksisite arasında iliĢki bulunamamıĢtır. DiĢlerdeki yan etkisi 

ise florozis geliĢmesidir (Rabb-Waytowich 2009). Ruan ve ark. (2005) Çin‟de yaptıkları 

bir çalıĢmada içme sularındaki fluorid konsantrasyonunun maksimum 0,6 ppm olması 

gerektiğini bildirmiĢlerdir. 
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Suların fluoridlenmesinin aksine tuzların fluoridlenmesiyle fluoridin kullanımı 

bireylere bırakılmıĢtır. Halbuki suların fluoridlenmesiyle tüm toplum bu giriĢimden 

faydalanmaktadır. Tuzun fazla tüketimi tansiyon sorunlarına yol açabilmektedir. 

Bireyler, fluorid alımını artırmak için tuz tüketimini artırmamalıdır (Jones ve ark. 

2005). Sütün fluoridlenmesi de yüksek diĢ çürüğü riskine sahip çocuklarda diĢ 

çürüklerinden korunmada etkili ve güvenilir bir yöntemdir (Petersen ve ark. 2008). 

2.9.1.2. DiĢ Hekimi Kaynaklı Fluorid Uygulama Metotları 

Bu materyaller sadece diĢ hekimlerinin uygulayabildiği yüksek konsantrasyonlu 

jeller, cilalar, solüsyonlar, gargaralar, köpükler ve fluorid salınımı yapan dental 

restorasyon materyalleridir. Yüksek konsantrasyonlu bu materyaller, diĢ yüzeyine 

uygulandığında diĢ yüzeyi ile materyaldeki çözünen fluorid arasında reaksiyon baĢlar. 

Bu reaksiyon sonucu kalsiyum florid benzeri materyaller ve florapatit diĢ yüzeyine 

çökelir. Florapatitler çözünmezken, kalsiyum florür benzeri çökeltiler yavaĢ yavaĢ 

çözelip ağız ortamına flor iyonlarının salınımını sağlar. Profesyonel uygulanan 

fluoridlerin mekanizması bu Ģekilde gerçekleĢmektedir (Tenuta ve Cury 2010). 

DiĢ hekimlerinin uyguladığı topikal fluorid ajanları düz yüzey çürüklerinde 

fissür ve çukur çürüklerinden daha etkilidir. Uygulama endikasyonları: 

 Düz yüzey çürükleri ve kök çürükleri için yüksek riskli bireyler 

 Ortodontik tedavi gören bireyler 

 BaĢ-boyun radyoterapisi gören bireyler 

 AzalmıĢ tükürük akıĢ hızına sahip olan bireyler 

 Sürekli molar diĢlerine fissür örtücü uygulanması gerekip 

uygulanamayan bireylerde endikedir. 

Fluoridli cilalar 1960‟lı yıllarda keĢfedildikten sonra Avrupa‟da sık sık 

kullanılmaya baĢlanmıĢtır. En sık kullanılan sodyum florürlü cila çeĢitleri Duraphat 

(2,2% F) ve Flor Protector (0,1% F)‟dur. Cilaların en önemli avantajı diĢ yüzeyine uzun 

süre penetre olup minenin flor alımını artırmaktır. 

DiĢ hekimlerinin klinikte uyguladıkları 2 aĢamalı gargara (kalay florür ve 

asidüle fosfoflorürden oluĢan) ve köpükler de bulunmaktadır fakat etkinlikleri klinik 

olarak test edilmemiĢtir. Topikal florür uygulamaları yapılmadan diĢ yüzeylerinin 
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temizlenmesine veya profilaksi yapılmasına gerek görülmemektedir (Hawkins ve ark. 

2003). 

2.9.1.3. Bireylerin Topikal Fluorid Uygulama Metotları 

Bireylerin uyguladıkları topikal fluorid uygulama metotları arasında en 

yaygınları florürlü diĢ macunları, gargaralar, diĢ ipleridir (Ercan ve ark. 2010). DiĢ 

macunlarının etkinliği pek çok faktöre bağlıdır: 

 Macunların fluorid konsantrasyonu, 

 Macunların kullanım sıklığı, 

 Kullanılan macun miktarı ve  

 DiĢlerin fırçalanmasından sonra çalkalama davranıĢı 

Küçük çocuklarda oluĢabilecek florozis riski nedeniyle çocuklar ebeveynlerinin 

eĢliğinde ve bezelye büyüklüğündeki macunlarla diĢlerini fırçalamalıdırlar. EriĢkinlerde 

diĢlerin fırçalanması günde en az 2 defa olmalıdır ve özellikle gece yatmadan önce 

fırçalamaya özen gösterilmelidir. DiĢler fırçalandıktan sonra su ile fazla 

çalkalanmamalıdır (Davies ve ark. 2003). 

Fluoridli diĢ macunlarında, amin florür, kalay florür, sodyum florür ve sodyum 

monoflorofosfat gibi farklı florür çeĢitleri bulunmaktadır. DiĢ macunlarındaki kalsiyum 

karbonat sodyum florürü bağlayıp diĢ çürüklerine karĢı etkinliğini azaltırken sodyum 

monoflorofosfata etki etmemektedir (Davies ve ark. 2010). 

Flor konsantrasyonu bakımından gargaralar %0.05‟lik (225 ppm) düĢük 

konsantrasyonlu sodyumflorür içeren ve %0,2‟lik (900 ppm) yüksek konsantrasyonlu 

sodyumflorür içeren gargaralar olarak iki gruba ayrılmaktadır (Tablo 2-2). DüĢük 

konsantrasyonlu olanlar günlük, yüksek konsantrasyonlu olanlar ise haftalık 

uygulamalar için kullanıma uygundur (Roberson 2006 p. 113). 

Çocuk ve yetiĢkinlerde sıkça görülen arayüz çürüklerinin azaltılması için diĢ 

fırçalama ile birlikte diĢ ipi kullanılması önerilmektedir. Sodyum florür, kalay florür ve 

asidüle fosfat florür ile doyurulmuĢ diĢ ipleri sadece mineye fluoridi kazandırarak değil, 

aynı zamanda ara yüzeylerde mutans kolonizasyonunu azaltarak da diĢ çürüğünü 

önleyebilmektedirler (Ercan ve ark. 2010). 
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Tablo  2-2: Bazı fluoridli preparatların uygulanma metodu, konsantrasyon ve etkinlikleri-

Roberson ve ark. (2006 p.113)’ den 

 

2.10. Tükürüğün DiĢ Çürüğünün Önlenmesindeki Etkisi 

Tükürük diĢ çürüğünden korunmada hayati rol oynamaktadır. Ġçeriğindeki 

kalsiyum ve fosfatın etkisiyle diĢlerin dıĢ yüzeyindeki demineralizasyon fazını inhibe 

ederek remineralizasyonu sağlamaktadır. Enzimatik özelliği ve tamponlama kapasitesi 

sayesinde plak asidinin nötralizasyonu sağlanmakta ve remineralizasyon artmaktadır. 

Bazı besinler ve Ģekersiz sakızlar tükürük akıĢ hızını uyararak yüksek bikarbonat 

konsantrasyonu sayesinde tamponlama kapasitesini artırmaktadır (Kandelman 1997). 

        Yöntem Uygulanma metodu Konsantrasyon (ppm) DiĢ çürüğünü azaltma         

etkinliği (%) 

    

         Sistemik Suların fluoridlenmesi                 1 50-60 

         Topikal Bireylerin uyguladığı 

yöntemler 

  

 DüĢük doz/ yüksek sıklıkta 

kullanılan gargaralar 

(0,05% NaF Günlük 

kullanım) 

 

               225 

 

30-40 

 Yüksek konsantrasyon/ 

düĢük sıklıkta 

kullanılan gargaralar 

(0,2% NaF Haftalık 

kullanım) 

 

                900 

 

30-40 (2 yıl 

uygulamadan     

sonra) 

 Fluoridli diĢ macunları 

(Günlük kullanım) 

               1000 20 

 Profesyonel uygulamalar 

 

  

 APF jeli (1,23%) Yıllık 

veya 6 ayda bir 

uygulama 

              12.300 40-50 

 NaF solüsyonu (%2)                20.000 40-50 

 SnF solüsyonu (%8)                                    80.000 40-50 
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Sodyum bikarbonatlı gargaralar, tükürüğü alkalileĢtirerek tamponlama kapasitesini 

artırmaktadır. Karyojenik bakterilerin büyümesini baskılamakta ve asitlerin 

nötralizasyonunu sağlayarak erozyonun oluĢmasını engellemektedir (Walsh 2000). 

Günde ortalama 1000-1500 ml tükürük salgılanmaktadır. Tükürüğün asiditesinin gün 

içerisinde değiĢiklik gösterebileceği ve 6,1-7,7 arasında olabileceği belirtilmiĢtir (Koray 

1981 p.23). Ağız kuruluğunun olduğu durumlarda ve uyku süresince tükürük akıĢ hızı 

azalmaktadır ve plak asitlerinin oral kleransı yavaĢlamaktadır. Bu nedenle yatmadan 

önce yemek yemek önerilmemektedir. Tükürük flor iyonları için rezervuar görevi 

görmektedir. DiĢ dokuları ve plakta flor iyonunun yavaĢ salınımına ve topikal etkisine 

izin vermektedir (Kandelman 1997). 

2.11. Kazein Fosfopeptit Amorfoz Kalsiyum Fosfatın (CPP- ACP) Kullanımı 

Süt ve süt ürünlerinden elde edilen fosfopeptitler, amorf kalsiyum fosfat ve 

amorf kalsiyum flor fosfat ile çökeltiler oluĢturarak antikaryojenik özelliklerini 

göstermektedir. Bu moleküllerin stabilizasyonunu sağlayarak tükürük ve plak sıvısında 

rezervuar oluĢturmakta ve asit ataklarına karĢı demineralizasyonu önlemektedir. 

Floridin koruyucu etkisini artırarak mineralizasyonu sağlamaktadır. Ayrıca 

streptokokların mineye adezyonunu baskılamakta ve dental plak mikroflorasını 

değiĢtirmektedir (Walsh 2000). Bu ürün sakızlara, diĢ macunlarına, pastillere, 

gargaralara ve spreylere ilave edilerek minede demineralizasyonun önlenmesine ve 

baĢlangıç çürük lezyonlarının remineralize edilmesine çalıĢılmaktadır (Lllena ve ark. 

2009; Walker ve ark. 2010). Reynolds (1999) yaptığı in vitro çalıĢmada kazein 

fosfopeptit amorfoz kalsiyum fosfatlı solüsyonların çekilmiĢ diĢlerin minesini 

remineralize etme potansiyalinin olduğunu belirtirken, Lijima ve ark. (2004) kazein 

fosfopeptit amorfoz kalsiyum fosfat içeren sakızların günde 4 defa 20 dk çiğnenmesiyle, 

Ģekersiz sakızlara oranla remineralizasyonu 2 kat arttırdığını, remineralize olan minenin 

de asit ataklarına daha dayanıklı olduğunu belirtmiĢlerdir. Llena ve ark. (2009) kazein 

fosfopeptitli diĢ macunlarını baĢlangıç lezyonlarının remineralizasyonunda etkin 

bulmuĢlardır. 

2.12. Fissür Örtücü Uygulamaları 

DiĢ çürüklerinin en sık oluĢtuğu yerler fissür ve çukurcuklardır. DiĢlerin 

fırçalanması, diĢ ipi kullanımı ara yüzlerden ve düz yüzeylerden besin artıklarının 
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uzaklaĢtırılmasını sağlasa da, fissür ve çukurcukların temizlenmesi daha zordur. DiĢ 

fırçalarının kılları, fissür ve çukurcukların tabanındaki bakterilere ulaĢamamaktadır. 

Fissür örtücülerin uygulanması oldukça kolaydır. DiĢler temizlenip asitlendikten 

sonra çiğneyici yüzeylere fissür örtücü uygulanmaktadır. Uygun Ģekilde uygulandıktan 

sonra devamlılığının sağlanması için diĢ hekimleri tarafından gerekli kontroller 

yapılmalıdır (Hassal ve Mellor 2001; Dental Sealants 2003). 

Fissür örtücülerin diĢ çürüklerindeki bakteri sayılarını ve bakterilerin üremesini 

azaltıcı etkisi vurgulanmaktadır. Fissür örtücülerin altında kalan bakteriler asit 

üretememektedir. Lezyonlar iyi Ģekilde örtüldüğünde, ilerlememektedirler. Ġyi 

kapatıcılık sağlandığında, fermente olan karbonhidratların kaviteye giriĢi engellenerek 

bakteriler karyojenik özelliklerini kaybetmektedir (Oong ve ark. 2008). 

Fissür örtücüler günümüzde koruyucu tedavinin yanısıra, baĢlangıç çürüklerinin 

tedavisinde de kullanılan minimal invaziv yöntemdir. Fissür örtücü endikasyonu 

bireylerin diĢ çürüğü riskine, lezyonun aktivitesine ve hastaların isteğine bağlıdır. Fissür 

örtücülerin klinik performansı randomize kontrollü çalıĢmalarla gösterilmiĢtir. Etkisi 

teknik hassasiyete, kullanılan materyale ve diĢ çürüğünün aktivitesine bağlı olarak 

değiĢmektedir. DiĢ çürüklerinden korunmada sürekli diĢlerde de etkilidir (Splieth ve 

ark. 2010). Reçine bazlı materyaller ve cam iyonomerler fissür örtücü olarak 

kullanılmaktadır. Renklerine göre saydam, opak ve renkli olarak üç kısma 

ayrılmaktadır. Florid salınımlarına göre ise salınım yapan ve yapmayan olarak iki 

çeĢittirler (Waggoner ve Siegal 1996). Reçine bazlı fissür örtücülerin uygulanmasında 

nem kontrolüne dikkat edilmelidir (Splieth ve ark. 2010). 

2.13. DiĢ Çürüğünün Tedavisinde Minimal Ġnvaziv YaklaĢım 

Yeni restoratif materyaller ve adeziv diĢ hekimliğindeki geliĢmeler, diĢ çürüğü 

oluĢum nedenlerinin iyi anlaĢılması ve remineralizasyon sürecinin diĢ çürüğü tedavi 

konseptine giriĢi sayesinde G.V.Black‟in koruma için geniĢletme tedavi prensibi yerini 

minimal invaziv diĢ hekimliğine bırakmıĢtır (Murdoch-Kinch ve McLean. 2003). 

Minimal invaziv diĢ hekimliği ; 

DiĢ çürüklerinin erken tanısını, 

DiĢ çürüklerinin radyografik kontrollerle değerlendirilmesini, 

Bireylerin diĢ çürüğü risklerinin belirlenmesini, 
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DiĢ yüzeylerindeki demineralizasyon ve kavitasyonları önlemeyi, 

Aktif lezyonların durdurulmasını, 

Kavitesiz ve durağan lezyonların kontrollerini ve remineralizasyonlarını, 

Minimal kavite dizaynı ile restorasyon yapımını  

Restorasyonların tümüyle yenilenmesi yerine onarımını amaçlamaktadır 

(Murdoch-Kinch ve McLean 2003). Ağız diĢ sağlığının devamlılığı için oluĢturulmuĢ 

bu yaklaĢımda amaç, canlı dokulara en az orandaki invaziv yöntemlerle minimum hasar 

vermektir (Ericson 2004). 

2.13.1. Restoratif Tedavi 

Yaygınlığı ve sonuçları açısından değerlendirildiğinde diğer pek çok sistemik 

enfeksiyon hastalığıyla kıyaslanamayacak kadar toplumda yaygın olan diĢ çürüğü, 

restorasyonu yapılmadığı takdirde tedavisi mümkün olmayan sonuçlara neden 

olmaktadır. Doku kaybının ileri düzeyde olduğu durumlarda protetik tedaviler çözüm 

olarak düĢünülse de, bu tip tedaviler vücut protezlerine benzer düĢünüldüğünde yalancı 

bir çözüm olarak algılanacaktır. Bu nedenle diĢ çürüğünün restorasyonu diğer bir 

ifadeyle kayıp dokunun yerine konması diĢ çürüğü için de öncelikli hale gelmektedir 

(Mjör 2001). Restoratif tedavi ile hedeflenen amaçlar; çürük lezyonunun ilerlemesini ve 

doku kaybını durdurmak, estetik ve fonksiyonu sağlamak, diĢlerin fonksiyonel 

kuvvetlere karĢı direnç oluĢturmasını sağlamak, normal oklüzyonu temin etmek, 

arayüzlerdeki kontakt noktalarını restore ederek korumaktır (Bral 1989). DiĢ 

çürüklerinin tedavisinde amaç diĢ dokularının korunması olduğu için restoratif tedavi 

uygulandığında, modern mikro restoratif tekniklerin ve adeziv materyallerin kullanımı 

yararlı olacaktır (Selwitz ve ark. 2007). 

DiĢ hekimleri restoratif tedavi kararlarını vermeden önce Ģu faktörleri göz 

önünde bulundurmalıdır: 

Erken diĢ çürüğü diagnozu için stratejiler 

Lezyonun durumunu belirten sınıflama ve uygun diagnoz yöntemleri 

DiĢ çürüğünün ilerlemesini engelleyen tedavi stratejileri 

Restorasyonların değiĢtirilmesinin yerine onarımının tercih edilmesi 
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Tedavi sonuçlarının uzun ve kısa dönemde değerlendirilmesi 

Hasta hakkında geniĢ bilgi edinilmesi 

Periyodik risk değerlendirmelerinin yapılması (Fejerskov ve Kidd 2003 pp. 111-

127). 

2.13.2. Restorasyonların Tamiri 

Kompozit restorasyonların %50‟sinin yaklaĢık 7 yıl, amalgam restorasyonların 

ise %60‟ının 10 yıllık süreden sonra değiĢtirildiği belirtilmektedir. Bu restorasyonların 

değiĢtirilmesinin ana nedeninin sekonder çürükler, marjinal defektler, kenar 

renkleĢmeleri, aĢınma ve anatomik form bozulması olduğu vurgulanmıĢtır (Mjör ve ark. 

2000). DiĢ hekimliği pratiğinde eski restorasyonların tümüyle değiĢtirilmesi diĢ 

dokularında madde kayıplarına neden olurken, zaman alıcı, kompleks ve pahalı 

iĢlemlerdir. DiĢ dokularının tamiri daha konservatiftir ve tek tedavi seansında 

gerçekleĢtirilmesi mümkündür (Moncada ve ark. 2009). Deligeorgi ve ark. (2001). 

Ġngiltere, Amerika ve Ġskandinav ülkelerinde yapılan dolgu tamirlerinin, diĢ çürüğü 

nedeniyle yapılan restorasyonlara göre çok daha fazla sayıda olduğunu, fakat tamir 

yapımına karar verilirken hastanın ağız-diĢ sağlığının, estetik beklentisinin, 

restorasyonun tipinin, kullanılan restoratif materyallerin, tedavinin klinik sonuçlarının 

ve yarar-zarar iliĢkisinin de düĢünülmesi gerektiğini vurgulamıĢlardır. 

2.14. Kanıta Dayalı DiĢ Hekimliği 

DiĢ hekimliği pratiği her geçen gün daha kompleks ve zorlu olmaktadır. 

Sosyodemografik özelliklerin değiĢimi, internetin kullanıma girmesi, hastaların daha 

bilinçli hale gelmesiyle hastalar güncel tedavilerden haberdar olmaktadır. DiĢ 

hekimlerinin mevcut bilgileri ise çeliĢkili ve kesin değildir. Mevcut bu durum kanıta 

dayalı diĢ hekimliği arayıĢını artırmıĢtır (Sutherland 2000). 

Kanıta dayalı diĢ hekimliği, diĢ hekimlerinin klinik deneyimleri, hastaların 

tedavi ihtiyaçları ve tercihleri ile iliĢkili uygun klinik kanıtların sistematik olarak 

değerlendirilme bütünlüğünü içeren ağız diĢ sağlığı yaklaĢımıdır (Ismail ve Bader 2004; 

Pitts 2004c). DiĢ hekimliği, bilim ve bu bilimin pratiğe uygulanması olarak iki önemli 

kısımdan oluĢmaktadır. Kanıta dayalı diĢ hekimliği hastaların tedavisi için gerekli olan 

en iyi yöntemlerin pratiğe aktarılmasını sağlamaktadır (Eduardo 2006). Temel olarak 2 

baĢlığı kapsamaktadır: 
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 AraĢtırmalar ile ilgili kanıta dayalı diĢ hekimliği 

Mümkün olan en objektif yolla mevcut olan kanıtların sentezine dayanır. 

Sistematik derlemelerde altın standart randomize kontrollü klinik çalıĢmalardır. 

 

 Pratik ile ilgili kanıta dayalı diĢ hekimliği 

DiĢ hekiminin kanıta dayalı diĢ hekimliğine klinik deneyim, bilgi ve tecrübesiyle 

katılımıdır. Kanıta dayalı diĢ hekimliğinin pratiği, diĢ hekiminin deneyimi ile 

araĢtırmalardan elde edilen bilimsel kanıtların bütünlüğüdür. DiĢ hekimlerinin 

araĢtırma verilerine daha kolay ve hızlı ulaĢabilmesi için bakıĢ açısını geliĢtirir. 

DiĢ hekimleri ve araĢtırmacılar arasındaki mesafeyi klinik sorunları 

cevaplayarak azaltmaktadır (Bader ve ark. 1999). 

2.14.1. Kanıta Dayalı DiĢ Hekimliğinde En Ġyi Kanıtın Belirlenmesi 

Yapılan tek bir çalıĢma klinikte karĢımıza çıkan sorunları yanıtlamak için yeterli 

değildir. Tıpta deneyimli kiĢilerin görüĢleri ve vaka çalıĢmalarından elde edilen bilgiler, 

karar verme aĢamasında yeterli derecede güçlü ve inanılır kanıtları oluĢturmamaktadır. 

Bütün çalıĢmalardan elde edilen mevcut en iyi kanıtların sistematik olarak 

değerlendirilmesi klinik kararların temelini oluĢturmalıdır (Ismail ve Bader 2004). En 

güçlü kanıtlar sırasıyla sistematik derlemeler ve meta analizlerden, randomize kontrollü 

klinik çalıĢmalardan, kohort çalıĢmalarından, vaka –kontrol çalıĢmalarından, vaka 

serileri ve vaka raporlarından, bilimsel kanıtların yokluğunda uzman görüĢlerinden elde 

edilmektedir (Wilson 2007 p. 5) (ġekil 2-6). DiĢ hekimliği mesleği, en iyi ve uygun 

kanıtın belirlenmesi, en yeni bilgilerin belirlenmesiyle yükselmelidir. Kanıta dayalı diĢ 

hekimliği sayesinde önyargılı kararların verilmesi önlenmektedir. 

Kanıta dayalı diĢ hekimliği ile ağız diĢ sağlığında geliĢmeler sağlansa da, 

bilimsel çalıĢmalardan elde edilen verilerin klinik pratiğe aktarılması oldukça yavaĢtır. 

(Örneğin diĢ çürüğünün teĢhisinde keskin uçlu sondların kullanılması bilimsel 

araĢtırmalar tarafından önerilmese de halen klinik pratikte kullanılmaktadır.) Bu örnek 

diĢ hekimlerinin halen geleneksel yöntemleri tercih ettiklerinin ve bilimsel verilerin diĢ 

hekimliği pratiğine yavaĢ geçiĢinin bir örneğidir (Ismail ve Bader 2004). 

Sistematik derlemeleri internette araĢtıran diĢ hekimleri uzun ve anlaĢılması güç 

derlemelerle karĢılaĢtıklarında zamanları olmadığı için ve kullanılan terimleri 

anlayamadıkları için okumamayı tercih etmektedir (Chiappelli ve ark. 2003). Ayrıca 
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kanıta dayalı diĢ hekimliğinin en büyük engeli diĢ hekimlerince yapılan araĢtırmaların 

sonuçlarına güvenilmemesidir (Sutherland 2000). 

Günümüz bilgi çağında, bilgi diĢ hekimlerinin kararlarını geliĢtiren bir araçtır. 

Sistematik derlemelerden elde edilen veriler çerçevesinde tedavi kararını veren hekim,  

hastasının ihtiyaçları ve tercihlerini de göz önüne alarak uygun tedavi yöntemini 

seçecektir. KiĢisel deneyimler önyargılara sebep olabileceği için, tek öğrenme kaynağı 

olmamalıdır. Deneyimlere dayanan tedavi modellerinden kanıta dayalı tedavi modeline 

geçiĢ tüm bireyler için yarar sağlamaktadır. Kanıta dayalı diĢ hekimliğinin avantajı, en 

az önyargı yaratan, en geçerli bilgiye ulaĢmayı sağlamasıdır (Ismail ve Bader 2004). 

 

ġekil  2-6: Kanıta dayalı diĢ hekimliğinde en iyi kanıtın belirlenme aĢamaları- Wilson 

(2007 p. 5)’den 

 

DiĢ hekimliği pratiğinde pek çok alanda bilimsel çalıĢmalar yapılmamıĢtır. 

Bilimsel çalıĢmaların yokluğuna rağmen, özellikle restoratif diĢ hekimliğinde yapılan 

tedavilerin baĢarılı olduğu düĢünülmektedir. Bu durumda, pratik-kaynaklı araĢtırmalar 

devreye girmektedir. Bu tip çalıĢmalarda diĢ hekimlerinin deneyimleri ve pratikte 

karĢılaĢılan sorunlara odaklanılmaktadır. Günümüzde tedavi kararını verirken kabul 

edilmiĢ kesin kriterler olmadığı için, pratik kaynaklı araĢtırmalar bu konuya da ıĢık 

tutacaktır (Major 2007). 
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2.15. Anket ÇalıĢmaları 

Anket çalıĢmaları, sağlık, sosyoloji, psikoloji, hukuk ve ekonomide olduğu gibi 

diĢ hekimliğinde de bireylerin davranıĢ ve fikirleri hakkında bilgi toplamak için 

kullanılan bilimsel bir yöntemdir. Bu tür çalıĢmaların yapılması ve yürütülmesi için titiz 

bir yaklaĢım gerekmektedir. Ayrıca çalıĢmadaki bireylerin istekli ve gayretli olması da 

çalıĢmayı kolaylaĢtırmaktadır. Anket çalıĢmasında belirli aĢamalar bulunmaktadır: 

1.ÇalıĢma sorularının ve anket yapılacak hedef kitlenin belirlenmesi 

2.Anketin nasıl uygulanacağına karar verilmesi 

3.Soruların formüle edilmesi 

4.Cevapların formüle edilmesi 

5.Pilot çalıĢmanın yapılması 

6.Anket çalıĢmasına baĢlanması 

7.Sonuçların analiz edilmesi (Burgess 2001) 

Anketin hazırlanması sırasında  

1.Basit bir dil kullanılmalıdır. 

2.AnlaĢılmaz kelimelerden uzak durulmalıdır. 

3.Sorular kısa ve açık olmalıdır. 

4.Belirsizliklerden kaçınılmalıdır. 

5.Uzun ve bağlaçlı cümlelerden kaçınılmalıdır. 

6.Negatif cümlelerden ve diĢ hekimlerinin cevaplarını  yönlendirecek  

sorulardan kaçınılmalıdır (Williams 2003). 

2.15.1. Anket Veri Toplama Teknikleri 

1.Posta Anketleri: En yaygın olarak kullanılan veri toplama tekniğidir. Diğer 

tekniklere göre veri toplamak daha çabuktur. Bireyler anketi tek baĢlarına 

cevaplandırdıkları için araĢtırmacının etkisi katılımcının üzerinde en aza indirgenmiĢtir. 

Katılımcının kimliği korunur fakat ankette anlayamadığı bir nokta olduğunda soru 

sorması imkansızdır. Posta anketlerinde açık uçlu soruların kullanımı fazla tavsiye 
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edilmez. Bu veri toplama tekniğinin diğer bir dezavantajı da düĢük katılım oranı elde 

edilmesidir. 

2.Yüzyüze GörüĢmeler: Posta anketlerine göre daha az sayıdaki soru yanıtsız bırakılır 

ve cevap oranı posta anketlerine göre daha fazladır. Pahalı bir tekniktir. GörüĢmeci 

soruları tarafsız bir biçimde sormalıdır ve katılımcının kimliğini gizleme olanağı yoktur. 

3.Telefon GörüĢmeleri: Yüzyüze görüĢmek için gerekli seyahat zorlukları ve 

görüĢmecilerin kolayca denetlenememeleri telefon görüĢmelerinin kullanılmasına yol 

açmıĢtır. Bu teknikle görüĢmeler daha çabuk tamamlanır. Fakat telefonla ayrıntılı bilgi 

elde edilemez. Katılımcılar yüzü olmayan bir sese olumsuz tepki verebilirler. 

4.Ġnternet: Son yıllarda kullanılmaya baĢlanmıĢtır. KiĢilerin elektronik posta 

adreslerine gönderilen soru formlarının cevaplandıktan sonra internet yoluyla 

araĢtırmacıya geri gönderilmesine dayanır. Hızlı ve ucuz bir tekniktir fakat genellikle 

cevaplayıcının kimliği açığa çıkmaktadır (Ünsal 2003 pp. 19-22). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Anket Sorularının OluĢturulması 

Anket soruları doktora tezinin konusu kapsamına giren literatürler taranarak, 

elde edilen verilerin analizi yapılarak oluĢturulmuĢtur (Espelid ve ark. 1985; Leach ve 

ark. 1989; Bader ve Shugars 1997; Smales ve Hawthorne 1997; Chestnutt ve ark. 1998; 

Moon ve ark. 1998; Mejare, Sundberg ve ark. 1999; Tveit ve ark. 1999; Farsi 2000; 

Frame ve ark. 2000; Sheiham ve Watt 2000; Sundberg ve ark. 2000; Al-Mobeeriek ve 

ark. 2001; Espelid ve Tveit 2001; Kambek 2001; Moynihan 2002; Yıldız 2002; Altinöz 

ve ark. 2003; Bader ve ark. 2003; Gimmestad ve ark. 2003; Gordan ve ark. 2003; 

Rikard-Bell ve ark. 2003; Eden ve Candan 2004; Rosenstiel ve ark. 2004; Tubert-

Jeannin ve ark. 2004; Vehkalahti ve Widström 2004; AvĢar ve Köprülü 2005; Amaechi 

ve Higham 2005; BaĢ ve ark. 2005; Gordon ve ark. 2006; Doméjean-Orliaguet ve ark. 

2006; Christensen 2007b; Ghasemi ve ark. 2007; Khami ve ark. 2007a; Khami ve ark. 

2007b; Yoder ve ark. 2007; Autio-Gold ve Tomar 2008; Evans ve ark. 2008; Ghasemi 

2008; Fontana ve ark. 2009; Sarmadi ve ark. 2009; Vrsalovic ve ark. 2009). Anket 

formu 15 sayfadan ve 4‟ü açık, diğerleri kapalı uçlu olmak üzere 63 sorudan 

oluĢmaktadır. 4. ve 11. soruların anlaĢılmasını kolaylaĢtırmak için Ģematik çizimlere yer 

verilmiĢtir. Anket formundaki sorular hazırlandıktan sonra Prof. Dr. Taner Yücel‟in diĢ 

hekimlerine hitaben yazdığı çalıĢma hakkında bilgi veren ön sayfa mektubu anket 

formuna eklenmiĢtir. 
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3.1.1. Anket Formunun Görünümü 

Sayın diĢ hekimi; 

Öncelikle anket çalıĢmasına katıldığınız için çok teĢekkür ederim. 

Referenti olduğum Dt. Kıvanç Dülger ülkemizin en önemli sorunlarından biri 

olan diĢ çürüğünün önlenmesi ve tedavisi konusunda diĢ hekimlerinin görüĢlerini 

yansıtacak anket çalıĢmasını esas alan doktora tezini yürütmektedir. Vereceğiniz 

cevaplar, doktora tezinin yazılmasında temel bilgileri oluĢturacağı için çok önemlidir. 

Etik değerlerden uzaklaĢılmayacağına ve ayırdığınız 30 dakikalık zamanınızın mesleki 

eğitime çok büyük katkılar sağlayacağına emin olunuz.  

Gösterdiğiniz duyarlılığa bir kere daha teĢekkür eder, çalıĢmalarınızda baĢarılar 

dilerim. 
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1. LÜTFEN AġAĞIDAKĠ SORULARI CEVAPLAYINIZ: 

1.1.  

 

1.2. Doğum - - - -

ve sonrası 

 

1.3. ÇalıĢtığınız yer:  ………………….(Lütfen ilçenin adını yazınız) 

 

1.4. Kaç yıldır diĢ hekimi olarak çalıĢmaktasınız? 

 

       - - - -40 yı  

 

1.5. Hangi üniversiteden hangi yıl mezun oldunuz ?..................................... 

 

1.6. Diğer yüksek eğitim dereceleriniz var mı? Varsa iĢaretleyiniz. 

       

       

       

       

       

 

1.7. ġu anda nerede çalıĢmaktasınız? (Size en uygun olan seçeneği iĢaretleyiniz) 

 

       

       

      Hastanede çalıĢan diĢ hekimi 

      ıĢan diĢ hekimi 

       

       

 

1.8. Eğer muayenehanede çalıĢıyorsanız, kira ödüyor musunuz? 

       

     de  çalıĢmıyorum. 
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1.9. ÇalıĢtığınız süre içerisinde tedavi iĢlemlerine haftada kaç saat ayırıyorsunuz? 

       

        - -  

 

1.10. ĠĢyerinizde tedavilerin uygulanması sırasında kimse size yardım ediyor mu? 

 

       Yüksek okul diplomalı diĢ hekimi yardımcısı 

       DiĢ hekimi + HemĢire(tıp) 

       

       DiĢ hekimi tarafından eğitilmiĢ vasıfsız (ilk,orta veya lise mezunu) 

yardımcı personel 

       

        

1.11. Genellikle aĢağıdaki hangi dergileri takip edersiniz? (Birden fazla Ģık 

iĢaretlenebilir) 

       

       

       

       

      liği fakültelerinin yayınladığı bilimsel diĢ hekimliği dergileri 

       

       

 

1.12. Mezuniyet sonrası eğitim kapsamındaki diĢ çürüğünden korunmaya  yönelik kurs 

ve seminerlere  en son ne zaman katıldınız? 

 

-
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2.ˈˈKoruyucu diĢ hekimliğiˈˈ konusundaki fikrinizi lütfen belirtiniz: (Koruyucu diĢ 

hekimliğinin diĢ hekimleri için zararlı olduğunu düĢünüyorsanız 1‟i iĢaretleyiniz, diĢ 

hekimleri için tamamen yararlı olduğunu düĢünüyorsanız 7‟yi iĢaretleyiniz. Eğer 

düĢünceniz ikisi arasındaysa 2-6 arasındaki sayıları iĢaretleyebiliriniz.) 

 

Bilimsel değil                           1 2 3 4 5 6 7 Bilimsel 

DiĢ hekimliğinde etkili değil    1 2 3 4 5 6 7 DiĢ hekimliğinde etkili 

DiĢ hekimleri için zor               1 2 3 4 5 6 7 DiĢ hekimleri için kolay 

DiĢ hekimleri için cazip değil   1 2 3 4 5 6 7 DiĢ hekimleri için cazip 

DiĢ hekimleri için zararlı          1 2 3 4 5 6 7 DiĢ hekimleri için yararlı 

DiĢ hekimleri için itibarsız       1 2 3 4 5 6 7 DiĢ hekimleri için itibarlı 

Toplum için faydasız                1 2 3 4 5 6 7 Toplum için faydalı 

Toplum için değersiz                1 2 3 4 5 6 7 Toplum için değerli 

Toplum için gerekli değil         1 2 3 4 5 6 7 Toplum için gerekli 

 

3. Sizi en iyi ifade eden seçeneği lütfen iĢaretleyiniz: 

 

3.1. DiĢlerinizi  kaç kere fırçalarsınız? 

 

     

     

    -3 defa 

     defa  

     

 

3.2.DiĢlerinizi fırçalarken fluoridli diĢ macunu kullanır mısınız? 
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3.3. Ne kadar sıklıkta diĢ ipi kullanırsınız? 

 

       

       

      -3 defa  

       

       

3.4. ġeker içeren yiyecek ve içecekleri öğün aralarında ne kadar sıklıkta tüketirsiniz? 

 

       

       günde 2 defa  

       

       

       

 

3.5. Kendi diĢ kontrolleriniz için neler yaparsınız? 

 

       

       

       

 

3.6. Ağız-diĢ kontrollerinizi  en son  ne zaman yaptırdınız? 

 

       

      -2 yıl içinde  

      -5 yıl içinde 
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3.7. Sigara içen her hastanıza bırakmasını önerir misiniz? 

 

       

       

       

       

 

3.8. Sigara içiyor musunuz? 

 

      

      

      

     -3 paket 

     -3 paket 
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4. 

 Hasta A , 20 yaĢında;   nolu diĢleri restore edilmiĢtir.  nolu diĢleri 

çekilmiĢtir.  nolu diĢlerde proksimal diĢ çürükleri vardır. Oral hijyen zayıftır. 

Hasta B, 20 yaĢındadır.  . nolu diĢlerde basit oklüzal çürükler vardır. Proksimal 

çürük bulunmamaktadır. DiĢ hekimine devamlı gitmekte ve oral hijyene dikkat 

etmektedir. 

 

Yukarıda anlatılan özelliklere sahip hastalarda, aĢağıdaki alternatiflerin hangi 

aĢamasında restorasyon yerleĢtirmek üzere diĢte preparasyona baĢlarsınız? Sadece 

sağdaki tek bir sütuna × iĢareti koyarak seçiminizi yapınız. (Resimler çürük ilerleyiĢinin 

farklı seviyelerini göstermektedir. Örnekler üst ikinci premolar diĢin distal yüzeyine 

aittir.) 
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5. AĢağıda belirtilen maddelerden size uygun olanını iĢaretleyiniz. 

 

5.1. DüĢük fluorid seviyesine sahip olan bölgelerde içme suyunun floridlenmesi diĢ 

çürüklerinin korunması için etkili ve önemli bir yoldur. 

      

      

      

 

5.2. DiĢ çürüklerinin oluĢumunda Ģeker tüketim sıklığı, tüketilen toplam Ģeker 

miktarından daha önemlidir. 

      

      

      

 

5.3. Yeni süren molar diĢlerde fissür örtücü uygulanması, fissür ve çukur çürüklerinde 

etkili bir koruyucu yöntemdir. 

      

      

      

 

5.4. Dolgu yapılmıĢ bir diĢ, sağlam diĢe göre daha dayanıksızdır. 

      

      

      

 

5.5. DiĢ fırçaladıktan sonra ağzın suyla az çalkalanması, diĢ macunundaki fluoridin 

etkinliğini artıracaktır. 
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5.6. Yeni sürmüĢ bir diĢin sondla kuvvetle bastırarak muayene edilmesi, mine 

prizmalarına zarar verecek ve diĢi çürüğe eğilimli hale getirecektir. 

      

      

      

 

5.7. Fluoridli diĢ macunlarının kullanımı diĢ çürüklerinden korunmada fırçalama 

tekniğinden daha önemlidir. 

      

      

      

 

5.8. DiĢle ilgili problemler genel sağlık sorunlarına neden olabilir. 

      

      

      

5.9. Yeni doğan bireylere fluorid tabletleri verilmelidir. 

      

      

      

 

5.10. Hastalarınıza Ģekersiz sakız kullanımını önerir misiniz? 

       

 

5.11. Cevabınız evet ise; hangi süre ve sıklıkta önerirsiniz? 

.............................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

5.12. Asitli yiyecek ve içecekler sonrasında hastanıza öneriniz var mı?   
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5.13. Cevabınız evet ise ne/neler önerirsiniz? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 

5.14. Hastalarınıza diĢ fırçası / diĢ macunu önerir misiniz?    

 

                   

 

5.15. Cevabınız evet ise; önerilerinizde sizi etkileyen faktör/faktörler nelerdir? 

 

       

 

5.16. Ağız diĢ sağlığının sürdürülmesi için diĢ fırçası ve diĢ macunu dıĢında hastanıza 

önerdiğiniz ürünler var mı?       

 

        

 

5.17. Cevabınız evetse; bu ürünler  nelerdir? 
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6. DiĢ çürüklerine karĢı koruyucu önlemlerin uygulanması sırasında (topikal fluorid 

uygulanması, ağız-diĢ sağlık eğitimi, diyet tavsiyeleri, fissür örtücü uygulaması)  

aĢağıdaki faktörler size ne kadar engel olmaktadır? (BaĢka faktörlerin de etkili olduğunu 

düĢünüyorsanız lütfen ekleyiniz.) 

 

6.1. Hastanın çürük önleme konusundaki zayıf bilgisi. 

 

      

 

6.2. Hastanın koruyucu önlemler için ücret ödemek istememesi 

 

      

 

6.3. Hastanın diĢ hekiminin önerdiği kontrolleri reddetmesi 

 

      

 

6.4. Hastanın ağız sağlığının zayıf olması 

 

      

 

6.5. DiĢ hekimliğine ait koruyucu önlemleri içermeyen sigorta sisteminin bu tedavileri 

engellemesi 

 

           

 

6.6. Koruyucu önlemlerden diĢ hekimi yardımcılarının sorumlu olması 

 

       

 

6.7. Koruyucu önlemlerin diĢ hekimine saygınlık kazandırmaması 
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6.8. Koruyucu önlemlerin diĢ hekimleri için karlı olmaması 

 

       

 

6.9. Koruyucu diĢ hekimliğinin diĢ hekimliği eğitiminde öneminin  az olması 

 

       

   

6.10. Koruyucu diĢ hekimliği için gerekli materyallerin kolay bulunmaması 

 

         

   

6.11. Ağız-diĢ sağlık eğitimi için  basılmıĢ kaynakların sınırlılığı 

 

         

 

6.12. Geleneksel diĢ hekimliğinin tedavi kaynaklı olup, koruyucu önlemlere 

güvenmemesi 

 

        

 

Sizin eklemek istedikleriniz: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………… 
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7. AĢağıdaki vakalarda size göre bireylerin en uygun koruyucu tedavileri alması için 

uygun olanı iĢaretleyiniz. 

7.1. Hasta 18 yaĢında erkek, sistemik veya mental problemi bulunmamaktadır.  

nolu diĢleri geçen sene restore edilmiĢtir.  nolu diĢlerde radyografide 

gözlenebilen dentin çürükleri bulunmaktadır. DiĢlerin yüzeylerinde plak mevcuttur. 

Babası fabrika iĢçisidir.  nolu diĢinde soğuk su içerken geçici ağrı olmaktadır. 

DiĢlerini düzenli olarak fırçalamadığını ifade etmiĢtir. Bu hasta ile ilgili olarak aĢağıda 

önerilen her ifadeyi ne derecede kabul ettiğinizi 1(kabul etmiyorum) ile 5 (kabul 

ediyorum) arasında yer alan rakamlardan uygun olanını iĢaretleyerek yanıtlayınız. 

 

1. Fırçalama zamanı, uygun yöntem ve önemi konusunda ağız-diĢ sağlığı eğitimi verilir. 

Kabul etmiyorum       1       2         3         4         5          Kabul ediyorum 

2. Fluoridli diĢ macunu kullanımı önerilir. 

Kabul etmiyorum       1       2         3         4         5          Kabul ediyorum 

3. DiĢ ipi kullanımı öğretilir. (önemi ve metodu) 

Kabul etmiyorum       1       2         3         4         5          Kabul ediyorum 

4. Haftada bir defa %0.2lik NaF li gargara kullanımı önerilir. 

Kabul etmiyorum       1       2         3         4         5          Kabul ediyorum 

5. Yılda 2 defa diĢhekimi tarafından fluoridli jel uygulanır. 

Kabul etmiyorum       1       2         3         4         5          Kabul ediyorum 

6. DiĢlerin profesyonel temizliği yapılır. 

Kabul etmiyorum       1       2         3         4         5          Kabul ediyorum 

7. Diet alıĢkanlıklarının değiĢtirilmesi sağlanır. 

Kabul etmiyorum       1       2         3         4         5          Kabul ediyorum 

8. 3-6 aylık aralıklarla kontroller yapılır. 

Kabul etmiyorum       1       2         3         4         5          Kabul ediyorum 
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7.2. Hasta 22 yaĢında kadın, sistemik ve mental problemi bulunmamaktadır.  nolu 

diĢi 5 yıl önce restore edilmiĢtir.  nolu diĢi çürüktür. Radyografide ve muayene 

sırasında baĢka çürüğe rastlanmamıĢtır. Tıp öğrencisidir ve düzenli olarak diĢlerini 

fırçaladığını ifade etmiĢtir. Önemli sorunu  nolu diĢinin çürümesidir. Bu hasta ile 

ilgili olarak aĢağıda önerilen her ifadeyi ne derecede kabul ettiğinizi 1(kabul 

etmiyorum) ile 5 (kabul ediyorum) arasında yer alan rakamlardan uygun olanını 

iĢaretleyerek yanıtlayınız. 

 

1. Fırçalama zamanı,uygum metot ve önemi konusunda oral sağlık eğitimi verilir. 

Kabul etmiyorum       1       2         3         4         5          Kabul ediyorum 

2. Fluoridli diĢ macunu kullanımı önerilir. 

Kabul etmiyorum       1       2         3         4         5          Kabul ediyorum 

3. DiĢ ipi kullanımı öğretilir.(önemi ve metodu) 

Kabul etmiyorum       1       2         3         4         5          Kabul ediyorum 

4. Haftada bir defa %0.2lik NaF li gargara kullanımı önerilir. 

Kabul etmiyorum       1       2         3         4         5          Kabul ediyorum 

5. Yılda 2 defa diĢhekimi tarafından fluoridli jel uygulanır. 

Kabul etmiyorum       1       2         3         4         5          Kabul ediyorum 

6. DiĢlerin profesyonel temizliği yapılır. 

Kabul etmiyorum       1       2         3         4         5          Kabul ediyorum 

7. Diet alıĢkanlıklarının değiĢtirilmesi sağlanır. 

Kabul etmiyorum       1       2         3         4         5          Kabul ediyorum 

8. 9-12 aylık aralıklarla kontroller yapılır. 

Kabul etmiyorum       1       2         3         4         5          Kabul ediyorum 

 

8. Bir adeziv restorasyonun yapımı sırasında yapılacak anestezinin restorasyonun 

bağlanmasında etkisinin olacağını düĢünür müsünüz? 
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9. Dentin bondinglerle çalıĢrken yapılan asitleme sırasında ; 

 

      

     i daha kısa süre asitlerim. 

      

      

 

10. Proksimal çürüklerin radyolojik görünüĢleri klinik gözlemlere göre sizce nasıldır? 

    ahmin edilenden daha az  

    erçek 

    ahmin edilenden daha fazla derinlik gösterir. 

 

11. Alt 6 nolu diĢte, 2 tüberkülün kırılmasıyla mezio-bukkal tüberkül kalmıĢtır. Çürük 

bulunmadığını varsaydığınızda, restore etmeden önce tüm  restorasyonu kaldırır 

mıydınız? 

 

                       distal 

        

                          Mezial 

 

11.1. Cevap evetse, restorasyon yapmadan önce diĢe kanal tedavisi yapar mıydınız?  
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11.2. Cevap h rım. 

                                                 estorasyonu kaldırmadan bırakarak kuron yaparım. 

 

 

12. Dolgularda defekt olduğunda tamir yapıyor musunuz? 

 

       

 

13. Hastalarınızda dolguları yenileme nedenlerinizi öncelik sırasına göre1‟den 5‟e 

doğru sıralayınız. 

 

       

       

 

14. Ġnley-onley yapıyor musunuz?  

 

     ır 

 

15. Cevabınız evet ise; hangi materyali tercih ediyorsunuz? 
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3.2.  Pilot ÇalıĢmanın Yapılması 

Anket sorularının cevaplandırılması sırasında geçen sürenin, soruların anlaĢılır 

olup olmadığının belirlenmesi ve sorularda gerekli olan düzenlemelerin yapılabilmesi 

için 22-27 Haziran 2009 tarihinde TDB‟nin Ġstanbul‟da düzenlediği 16. Uluslararası DiĢ 

Hekimliği Kongresi‟nde rastgele olarak seçilen 18 adet gönüllü diĢ hekimine yüz yüze 

anket uygulanarak pilot çalıĢma gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu pilot çalıĢmadan sonra 

sorularda gerekli düzenlemeler yapılıp ana çalıĢmaya geçilmiĢtir. 

3.3. Örneklemin OluĢturulması 

Bir grup kiĢinin bir konu hakkında ne düĢündüğünü bulmak için, bütün bu 

grupta yer alan kiĢilerden tek tek o konu hakkında bilgi toplanması çok sayıda bireyi 

kapsayan araĢtırmalar için pahalı ve pratik olmayan bir yöntemdir. Grubun tümünden 

bilgi elde etmek yerine o grubun düĢüncelerini doğru biçimde yansıtabilecek, gruptaki 

bazı kiĢilerden cevap elde edilmeye çalıĢılır (Ünsal 2003 pp. 63-72). 

Bu amaçla ana çalıĢmaya geçilmeden önce farklı sosyoekonomik seviyedeki 4 

ilçeden 50 adet diĢ hekimi cinsiyetlerine göre tabakalı örnekleme yöntemi ile 

belirlenmiĢtir.  

Her ilçede çalıĢan diĢ hekimlerinin örneklem çerçevesi elde edildikten sonra 

katılımcılar cinsiyet tabaka değiĢkenine göre tekrar düzenlenerek 2 gruba ayrılmıĢ ve 

numaralandırılmıĢtır. 2 gruptaki diĢ hekimlerinden eĢit sayılarda kadın ve erkek 

katılımcıların seçilebilmesi için örnekleme oranı belirlenip bu orana göre seçim 

yapılmıĢtır.  

3.4. Anket Sorularının Tanımlanması 

3.4.1. DiĢ Hekimlerini Tanımlamaya Yönelik Sorular (1.1-1.12 Numaralı Sorular) 

Anket formunun ilk bölümünde diĢ hekimlerine, kendilerini tanımlamaları için 

sorular yöneltilmiĢtir. DiĢ hekimlerine cinsiyetleri kapalı uçlu olarak sorulup, doğum 

tarihleri 1940-1950, 1951-1960, 1961-1970, 1971-1980, 1981 ve sonrası olarak 5 

kategoriye ayrılmıĢtır. ÇalıĢtıkları ilçenin adı sorulduktan sonra kaç yıldır diĢ hekimi 

olarak çalıĢtıkları 5 Ģık altında yıllara bölünerek sorgulanmıĢtır. Mezun oldukları 

üniversiteleri belirtmeleri istenip, yüksek eğitim derecelerinin olup olmadığı da ayrıca 

sorulmuĢtur. ġu anda nerede çalıĢmakta oldukları özel muayenehanede, klinikte, 

hastanede, yardım derneğinde, devlete bağlı kamu kliniğinde, diĢ hekimliği fakültesinde 
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olmak üzere 6 cevap Ģıkkına ayrılmıĢtır. Muayenehanede çalıĢıyorlarsa kira ödeyip 

ödemedikleri, tedavi iĢlemlerine bir haftada ayırdıkları zaman ve tedavi sırasında 

yardımcılarının olup olmadığı da diĢ hekimlerini tanımlamak için sorulmuĢtur. 

Mezuniyet sonrası eğitim kapsamında hangi dergileri takip ettikleri, diĢ çürüğünden 

korunmaya yönelik kurs ve seminerlere en son ne zaman katıldıkları da bu grup 

dahilinde sorgulanan diğer konuları oluĢturmaktadır. 

3.4.2. DiĢ Hekimlerinin Koruyucu DiĢ Hekimliğine BakıĢ Açısını Belirleyen 

Sorular (2, 5.10-5.17 Numaralı Sorular) 

2. bölümdeki sorular ile diĢ hekimlerinin koruyucu diĢ hekimliğine bakıĢ açıları 

değerlendirilmektedir. DiĢ hekimleri tarafından koruyucu diĢ hekimliğinin 

bilimselliğinin, etkisinin, kolaylığının, cazipliğinin, yararının, itibarının, faydasının, 

değerinin ve gerekliliğinin sorgulandığı bu ölçekte sorular 1 ile 7 arasında 

derecelendirilmiĢtir. Verilen cevaplardan elde edilen skorların toplamına göre her diĢ 

hekiminin koruyucu diĢ hekimliğine bakıĢ açısı düĢük, orta ve yüksek olmak üzere 3 

grupta değerlendirilmiĢtir. DiĢ hekimlerinin verdikleri cevapların ortalama puanlarına 

ve cevap oranlarına göre toplam puanları 21-55 arasında olan diĢ hekimleri düĢük, 56-

61 arasında olan diĢ hekimleri orta, 62 ve 63 olan diĢ hekimleri de yüksek gruba dahil 

edilmiĢtir. DiĢ hekimlerinin koruyucu diĢ hekimliğine bakıĢ açısı puanları; hizmet 

verdikleri ilçelere, cinsiyetlerine, doğum tarihlerine, mezuniyet sonrası kurs ve 

seminerlere katılımlarına ve varsa takip ettikleri dergilere göre değerlendirilmiĢtir.  

5.10‟dan 5.17‟ye kadar numaralandırılmıĢ sorular, diĢ hekimlerinin hastalarına 

Ģekersiz sakız kullanımını önerip önermediklerini, asitli yiyeceklerden sonraki 

önerilerini, ağız diĢ sağlığının devamı için önerdikleri diğer ürünlerin sorgulandığı 

sorular olup cevapları yüzdelik oranlar halinde belirtilmiĢtir.  

3.4.3. DiĢ Hekimlerinin Kendi Ağız ve DiĢ Sağlıklarına Verdikleri Önemi 

Belirleyen Sorular (3.1-3.8 Numaralı Sorular) 

DiĢ hekimlerine diĢlerini günde kaç kere fırçaladıkları, fluoridli diĢ macununu ve 

diĢ ipini hangi sıklıkta kullandıkları, Ģekerli yiyecekleri öğün aralarında tüketme 

sıklıkları, kendi diĢ kontrollerini yaptırdıkları zaman ve bu kontrollerin kimin tarafından 

yapıldığı, sigara içip içmedikleri ve diĢ hekimlerinin hastalarına sigarayı bırakmalarının 

önerilmesine yaklaĢımları anketin 3. bölümünde sorgulanmıĢtır. DiĢ hekimlerinin kendi 

ağız diĢ sağlıklarına verdikleri önemi belirten soruların cevap oranları genel bir yüzde 
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ile belirtildikten sonra; diĢlerini fırçalama, fluoridli diĢ macunu ve diĢ ipi kullanma 

sıklıkları ile ilgili elde edilen oranlar, diĢ hekimlerinin cinsiyetleri, koruyucu diĢ 

hekimliğine bakıĢ açıları ve hizmet verdikleri ilçeler ile iliĢkili olarak 

değerlendirilmiĢtir. DiĢ hekimlerinin sigara içen hastalarına bu alıĢkanlığı terketmelerini 

hangi sıklıkta tavsiye ettikleri yüzdelik oranlarla belirtildikten sonra, sigarayı bırakmayı 

öneren diĢ hekimlerinin profilleri; doğum tarihlerine, hizmet verdikleri ilçelere, 

cinsiyelerine ve sigara kullanımlarına göre değerlendirilmiĢtir.  

3.4.4. DiĢ Hekimlerinin Restoratif Tedavi Eğilimlerini Belirleyen Sorular (4, 11-15 

Numaralı Sorular) 

DiĢ hekimlerinin, diĢ çürüğünün oluĢumunda farklı risk gruplarına dahil olan 

bireylerdeki arayüz çürüklerinde tedaviye hangi aĢamada baĢlayacakları, madde kaybı 

fazla olan diĢleri hangi yöntemler ve hangi materyallerle restore edecekleri, defektli 

restorasyonların tamirinde yaklaĢımları, restorasyonları yenileme nedenleri anketin 4, 

11, 11.1, 11.2, 12, 13, 14, 15 numaralı soruları ile sorgulanıp elde edilen verilerin 

oranları genel bir yüzde ile belirlenmiĢtir. 4, 12, 13, 14, 15 numaraları sorulardan elde 

edilen veriler diĢ hekimlerinin cinsiyetleri ve hizmet verdikleri ilçelerle iliĢkili olarak 

ayrıca değerlendirilmiĢtir. 

3.4.5. DiĢ Hekimlerinin Koruyucu DiĢ Hekimliği Bilgi Düzeyini Belirleyen Sorular 

(5.1-5.9 ve 8-10 Numaralı Sorular) 

Anketteki 12 adet soru diĢ hekimlerinin mesleki bilgi düzeylerini 

değerlendirmek üzere hazırlanmıĢtır. Bu sorular anketteki 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 

5.8, 5.9, 8, 9 ve 10 numaralı sorulardır. Bu sorularla koruyucu diĢ hekimliğinde 

fluoridin su, diĢ macunu ve tablet yoluyla kullanımı, diĢ çürüğü-Ģeker iliĢkisi, diĢ 

sağlığı-genel sağlık bağlantısı, fissür örtücülerin diĢ çürüğünden korunmadaki rolü, yeni 

sürmüĢ diĢlerin sondla muayenesi ile diĢ çürüğü geliĢebilmesi arasındaki iliĢki; adeziv 

restorasyonların yapımı sırasında anestezi ve asit uygulanması ile arayüz çürüklerinin 

radyolojik bulgularına ait klinik değerlendirmeler hakkında katılımcıların bilgileri 

sorgulanmaktadır. 5.1‟den 5.9‟a kadar olan sorular diĢ hekimlerinin diĢ çürüğü 

etyolojisine ve koruyucu önlemlere yönelik bilgi düzeylerini belirtirken, 8, 9 ve 10 

numaralı sorular restoratif tedavi ile ilgili bilgi düzeyi soruları olarak ayrılmıĢtır. DiĢ 

hekimlerinin doğru ve yanlıĢ cevap oranları genel bir yüzdeyle ifade edildikten sonra, 

ankete katılan diĢ hekimlerinin doğru cevaplarına (1), yanlıĢ cevaplarına (0) puan 
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verilerek elde edilen bilgi düzeyi puanları cinsiyetleri ve hizmet verdikleri ilçelere göre 

değerlendirilmiĢtir. 

3.4.6. DiĢ Hekimlerinin DiĢ Çürüğü Riskine Bağlı Koruyucu Tedavi 

Uygulamalarını Belirleyen Sorular (7.1-7.2 Numaralı Sorular) 

Katılımcılara 7. bölümde hastaların diĢ çürüğü risklerine göre uygun gördükleri 

tedavi seçeneklerinin belirlendiği sorular sunularak belirtilen ifadeleri ne derecede kabul 

ettiklerini ( hiç kabul etmiyorum (1) ve çok fazla kabul ediyorum (5) ) 

derecelendirmeleri istenmiĢtir. Saptanan bu derecelendirmeler daha sonra 0 ile 4 

arasında kodlanmıĢ; elde edilen puanlara göre katılımcılar düĢük, orta ve yüksek olmak 

üzere 3 gruba ayrılmıĢtır. Katılımcılardan puanlarının toplamı ≤ 21 olanlar düĢük, 22-28 

olanlar orta ve 29-32 olanlar ise yüksek olarak belirlenen gruplara dahil edilmiĢlerdir. 

Daha sonra veriler katılımcıların cinsiyetleri ve hizmet verdikleri ilçelerle iliĢkili olarak 

değerlendirilmiĢtir. 

3.4.7. DiĢ Hekimlerinin Koruyucu DiĢ Hekimliği Uygulamaları Sırasında 

KarĢılaĢtıkları Engelleri Belirleyen Sorular (6.1-6.12 Numaralı Sorular) 

DiĢ hekimlerinin koruyucu uygulamalarda algıladıkları engellere yönelik sorular 

anket formunun 6. bölümünde yer alıp hasta kaynaklı, pratik kaynaklı ve diĢ hekimi 

kaynaklı olmak üzere 3 bölümde değerlendirilmiĢtir. 6.1- 6.4 arasındaki sorular hasta 

kaynaklı, 6.6- 6.9 arasındaki sorular diĢ hekimi kaynaklı, 6.5 ve 6.10-6.12 arasındaki 

sorular ise pratik kaynaklı engelleri belirten soruları kapsamaktadır.  

Engellerin ifade edildiği bu bölüm sorularındaki çok fazla, fazla, biraz, az, hiç 

Ģıkları zayıf, orta ve kuvvetli engelleri belirtmekte olduğundan 0 ile 4 arasında 

derecelendirilmiĢtir. Skorların toplamına göre engellerin ne kadar kuvvetli olduğu 

belirlenmiĢtir. DiĢ hekimlerinin cevaplarından elde edilen toplam puanlar ve verdikleri 

cevapların oranlarına göre 0-7 arasında puan alan diĢ hekimleri zayıf, 8-13 arasında 

puan alan diĢ hekimleri orta ve 14-16 puan alan diĢ hekimleri ise güçlü engelleri ifade 

edenler olarak ayrılmıĢtır. Sorulardan elde edilen veriler, diĢ hekimlerinin cinsiyetleri ve 

hizmet verdikleri ilçelerle iliĢkili olarak değerlendirilmiĢtir. 

3.5. Ana ÇalıĢmada Verilerin Toplanması 

Bu anket çalıĢması, Ġstanbul‟daki farklı sosyoekonomik gelir düzeyine sahip 4 

ilçeden (Güngören, Fatih, Kadıköy, ġiĢli) tabakalı örneklem yöntemine göre seçilen 
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toplam 200 adet diĢ hekimine yüz yüze uygulanmıĢtır. GörüĢme sırasında görüĢmeci 

kendisini tanıttıktan sonra neden görüĢme yapıldığına dair bilgi vermiĢtir. GörüĢmeye 

gidildiğinde çalıĢmaya katılmak için müsait olmayan diĢ hekimlerinden tekrar ziyaret 

edilmek üzere randevu alınmıĢtır.  

3.6. Verilerin Değerlendirilmesi 

200 adet anket tamamlandıktan sonra veriler Microsoft Office Excel 2007 

programında kodlanmıĢtır. 

ÇalıĢmada elde edilen bulguların istatistiksel analizi  NCSS 2007& PASS 2008 

istatistiksel yazılım (Utah, USA) programı kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢma 

verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodların (ortalama, standart sapma, 

frekans) yanısıra, niceliksel verilerin karĢılaĢtırılmasında normal dağılım göstermeyen 

parametrelerin gruplar arası karĢılaĢtırmalarında Kruskal Wallis testi ve farklılığa neden 

olan grubun tespitinde Mann Whitney U testi, normal dağılım göstermeyen 

parametrelerin iki grup arası karĢılaĢtırmalarında Mann Whitney U testi kullanılmıĢtır. 

Niteliksel verilerin karĢılaĢtırılmasında ise Ki-Kare testi kullanılmıĢ olup, ölçeklerin 

geçerlilik, güvenilirlik değerlendirmelerinde Cronbach alfa katsayısı hesaplanmıĢtır. 

Anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirilmiĢtir 
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4. BULGULAR 

4.1. DiĢ Hekimlerini Tanımlamaya Yönelik Bulgular 

 

Tablo  4-1: DiĢ hekimlerini tanımlayıcı değerler ve yüzdelik dağılımları 

 

 

Cinsiyet 

 

 

 

 

Doğum tarihi 

 

 

 

 

 

Hizmet verilen 

ilçeler 

 

 

 

ÇalıĢma 

sektörleri 

 

 

 

Mesleği icra  

süresi 

 

 

 

 

 N % 

Erkek 99 49,5 

Kadın 101 50,5 

1940-1950 26 13,0 

1951-1960 

 

1961-1970 

 

1971-1980 

58 29,0 

49 24,5 

 

45 

 

22 

 

22,5 

1981 ve sonra 11,0 

Güngören                                       

Fatih 

Kadıköy 

ġiĢli 

50 

50 

50 

50 

25 

25 

25 

25 

Kamu  6 3,0 

Özel sektör 191 95,5 

Kamu ve özel sektör birlikte 3 1,5 

0-10 yıl 51 25,5 

10-20 yıl 51 25,5 

20-30 yıl 61 30,5 

30-40 yıl 29 
14,5 

 

4,0 
40 yıldan fazla 8 
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Mezun olunan    

üniversite 

 N % 

Atatürk  3                                                            1,5 

Dicle 1 0,5 

Ege 

Gazi 

3 1,5 

4 2,0 

Hacettepe 6 3,0 

Ġstanbul 117 58,5 

Kırım 1 0,5 

Konya 2 1,0 

Marmara 63 31,5 

Mezuniyet yılı 

1974 ve öncesi 27 13,5 

1975-1984 56 28,0 

1985-1994 48 24,0 

1995-2004 49 24,5 

2005 ve sonrası 20 10,0 

Mezuniyet 

sonrası eğitim 

Master 5 2,5 

Doktora 11 5,5 

Hiçbiri 183 91,5 

Master ve doktora birlikte 1 0,5 

ġu anda çalıĢılan 

yer 

Özel muayenehanede 

serbest  
162 81,0 

Klinikte serbest 26 13,0 

Hastanede  4 2,0 

DiĢ hekimliği fakültesinde  5 2,5 

Özel muayenehanede ve 

 diĢ hekimliği fakültesinde 
  1 0,5 

Özel muayenehanede ve  

devlete bağlı kamu 

kliniğinde  

   2 1,0 
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Muayenehanede 

çalıĢanların kira 

ödemesi 

 

Tedavi iĢlemlerine 

ayrılan haftalık 

süre 

 

 

ĠĢlemleri 

gerçekleĢtirirken 

yardımcı olan 

kimse 

 

 

 

 

 

Evet 81 40,5 

Hayır 84 42,0 

Muayenehanede çalıĢmıyor 35 17,5 

0-10 saat 91 45,5 

10-20 saat 75 37,5 

20 saatten fazla 34 17,0 

DiĢ hekimi ve yüksekokul 

diplomalı diĢ hekimi 

yardımcısı 

4 2,0 

DiĢ hekimi ve hemĢire (Tıp) 5 2,5 

DiĢ hekimi ve sekreter 18 9,0 

DiĢ hekimi ve diĢ hekimi 

tarafından eğitilmiĢ vasıfsız 

yardımcı personel 

57 28,5 

Hiç kimse 116 58,0 
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Tablo  4-2: DiĢ hekimlerinin mezuniyet sonrası eğitimine yönelik bilgiler 

Takip edilen dergiler 

 

 
n                                                                              % 

 

Meslek odası dergisi 
187 93,5 

Meslek birliği dergisi 93 46,5 

Dernek ve özel kuruluĢ dergileri 95 47,5 

Meslek birliği bilimsel dergisi 45 22,5 

Fakültelerin yayınladığı bilimsel 

dergiler 
33 16,5 

Yabancı bilimsel diĢ hekimliği 

dergileri 
35 17,5 

Hiçbiri 2 1,0 

Mezuniyet sonrası eğitim 

kapsamında diĢ çürüğünden 

korunmaya yönelik kurs ve 

seminerlere katılım zamanı 

Son bir yıl içinde 54 27,0 

Son 2-5 yıl içinde 45 22,5 

5 yıldan daha önce 16 8,0 

Hiç katılmadım 71 35,5 

Hatırlamıyorum 14 7,0 
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4.2. DiĢ Hekimlerinin Koruyucu DiĢ Hekimliğine BakıĢ Açılarına Ait Bulgular 

Tablo  4-3: DiĢ hekimlerinin koruyucu diĢ hekimliğine bakıĢ açılarının yüzdelik dağılımları 

 

 

 

 

Bilimsellik 

 

DiĢ hekimliğinde etkili 

olması 

DiĢ hekimleri için 

kolaylığı 

 

DiĢ hekimleri için 

cazipliği  

DiĢ hekimleri için 

yararlılığı 

 

DiĢ hekimleri için itibarı 

 

Toplum için faydası 

 

Toplum için değeri 

 

 

Toplum için gerekliliği 

Hiç 

(1) 

Çok az 

(2) 

Az 

(3) 

Orta 

(4) 

Fazla 

(5) 

Daha 

Fazla(6) 

En Fazla 

(7) 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

2  

(%1) 

2  

(%1) 

6 

 (%3) 

9  

(%4,5) 

26  

(%13) 

25 

(%12,5) 

130 

(%65) 

3 

 (%1,5) 

7 

 (%3,5) 

11 

(%5,5) 

13 

 (%6,5) 

13 

(%6,5) 

40 

 (%20) 

113 

(%56,5) 

7  

(%3,5) 

7  

(%3,5) 

9  

(%4,5)  

14 

 (%7) 

18 

 (%9) 

33 

(%16,5) 

112 

(%56) 

9  

(%4,5) 

10  

(%5) 

10 

 (%5) 

27 

(%13,5) 

17 

(%8,5) 

36 

 (%18) 

91 

(%45,5) 

11 

(%5,5) 

8 

 (%4) 

4 

 (%2) 

15  

(%7,5) 

14 

 (%7) 

29 

(%14,5) 

119 

(%59,5) 

6 

 (%3) 

4 

 (%2) 

7  

(%3,5) 

7 

 (%3,5) 

14  

(%7) 

29 

(%14,5) 

133 

(%66,5) 

1  

(%0,5) 

1 

 (%0,5) 

0  

(%0) 

2 

 (%1) 

2 

 (%1) 

2 

 (%1) 

192 

(%96) 

3 

 (%1,5) 

3  

(%1,5) 

0 

 (%0) 

2  

(%1) 

4  

(%2) 

6  

(%3) 

182 

(%91) 

1  

(%0,5) 

0 

 (%0) 

0 

 (%0) 

1  

(%0,5) 

2 

 (%1) 

1 

 (%0,5) 

195 

(%97,5) 

DiĢ hekimlerinin koruyucu diĢ hekimliğine bakıĢ açıları 1 ile 7 arasında 

derecelendirilip verilen cevaplardan elde edilen skorların toplamına göre hekimlerin 

koruyucu diĢ hekimliği toplam puanları 21 ile 63 arasında değiĢmekte olup, ortalama 

puan 56.27± 7.28‟dir. Koruyucu diĢ hekimliğine ait toplam tüm soruların Cronbach alfa 

katsayısı 0.763 olarak saptanmıĢ ve bu bölümdeki soruların iyi düzeyde geçerlilik ve 

güvenilirlik katsayısına sahip olduğu belirlenmiĢtir. 
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Tablo  4-4: DiĢ hekimlerinin koruyucu diĢ hekimliğine bakıĢ açılarından elde edilen 

puanların dağılımı 

DiĢ hekimlerinin koruyucu diĢ 

hekimliğine bakıĢ açısı 

puanları 

 N % 

DüĢük 74 37,0 

Orta 60 30,0 

Yüksek 66 33,0 

 

Hekimlerin %37‟sinin koruyucu tedaviye bakıĢ açısı puanları düĢük bulunurken, 

%30‟unun orta, %33‟ünün puanı yüksek olarak tespit edilmiĢtir. 

 

Tablo  4-5: DiĢ hekimlerinin koruyucu diĢ hekimliğine bakıĢ açılarından elde edilen 

puanların cinsiyetlere göre değerlendirilmesi 

Koruyucu diĢ 

hekimliğine bakıĢ açısı 

puanları 

 

DüĢük 

Erkek Kadın 

p 

n (%) n (%) 

46 (%46,5) 28(%27,7) 

0,023* 
Orta 25 (%25,3)   35(%34,7) 

Yüksek 28 (%28,3)    38 (%37,6) 

Ki-kare testi kullanıldı. 

                

Cinsiyetlere göre koruyucu tedavi puanlarının dağılımı arasında yapılan ki-kare 

testi ile istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu bulunmuĢ olup (p<0.05), kadın diĢ 

hekimlerinin puanlarının, erkek diĢ hekimlerinden anlamlı düzeyde yüksek olduğu 

belirlenmiĢtir. 
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Tablo  4-6: DiĢ hekimlerinin koruyucu diĢ hekimliğine bakıĢ açısı puanlarının diĢ 

hekimlerinin hizmet verdikleri ilçelere göre değerlendirilmesi 

Koruyucu diĢ 

hekimliğine bakıĢ açısı 

puanları 

 

DüĢük 

Güngören Fatih Kadıköy ġiĢli 

p 

 

 

0,731 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

21 (%42) 15(%30) 19(%38) 19(%38) 

Orta 13(%26) 20(%40) 14 (%28) 13(%26) 

Yüksek 16 (%32) 15 (%30) 17 (%34) 18 (%36) 

Ki-kare testi kullanıldı. 

           

DiĢ hekimlerinin hizmet verdikleri ilçelere göre koruyucu diĢ hekimliği 

puanlarının dağılımları arasında kullanılan ki-kare testi ile istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamıĢtır (p>0.05). 
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Tablo  4-7:  DiĢ hekimlerinin koruyucu diĢ hekimliğine bakıĢ açıları ile doğum yılları, takip 

ettikleri dergiler ve mezuniyet sonrası kurs ve seminerlere katılım zamanları 

arasındaki iliĢki 

  

Koruyucu diĢ hekimliğine bakıĢ açısı 

 

DüĢük Orta Yüksek         p 

n (%) n (%) n (%) 

   Doğum yılı 

1940-1950 14 14 (%18,9) 4 (%6,7) 8 (%12,1) 

1951-1960 21 (%28,4) 23 (%38,3) 14 (%21,2)       

1961-1970 20 (%27,0) 13 (%21,7) 16 (%24,2)   0,018 

1971-1980 13 (%17,6) 9 (%15,0) 23 (%34,8) 

1981 ve sonra 6 (%8,1) 11 (%18,3) 5 (%7,6) 

  Takip edilen 

dergiler 

Meslek odası dergisi 70 (%94,6) 55 (%91,7) 62 (%93,9)   0,779 

Meslek birliği dergisi 36 (%48,6) 28 (%46,7) 29 (%43,9)  0,856 

Dernek ve özel kuruluĢ 

dergileri 
32 (%43,2) 33 (%55,0) 30 (%45,5)   0,368 

Meslek birliği bilimsel 

dergisi 
18 (%24,3) 17 (%28,3) 10 (%15,2)  0,187 

Fakültelerin 

yayınladığı bilimsel 

dergiler 

7 (%9,5) 15 (%25,0) 11 (%16,7)  0,055 

Yabancı bilimsel diĢ 

hekimliği dergileri 
10 (%13,5) 13 (%21,7) 12 (%18,2)  0,459 

Mezuniyet 

sonrası kurs ve 

seminerlere en 

son katılma 

zamanı 

Son bir yıl içinde 10 (%13,5) 22 (%36,7) 22 (%33,3) 

Son 2-5 yıl içinde 18 (%24,3) 14 (%23,3) 13 (%19,7) 

5 yıldan daha önce 7 (%9,5) 2 (%3,3) 7 (%10,6)    0,060 

Hiç katılmadım 31 (%41,9) 20 (%33,3) 20 (%30,3) 

Hatırlamıyorum 8 (%10,8) 2 (%3,3) 4 (%6,1) 

Ki-kare testi kullanıldı. * p<0.05 

 

 

 



 66 

DiĢ hekimlerinin doğum yılları ile koruyucu diĢ hekimliğine karĢı bakıĢ açıları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki bulunduğu (p<0.05), özellikle koruyucu diĢ 

hekimliğine karĢı eğilimi yüksek olanların 1971-1980 yılları arasında doğmuĢ olan diĢ 

hekimleri olduğu saptanmıĢtır. 

Takip edilen dergiler ile koruyucu diĢ hekimliğine karĢı eğilim arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki bulunmazken (p>0.05), mezuniyet sonrası eğitim 

kapsamındaki diĢ çürüğünden korunmaya yönelik kurs ve seminerlere katılma zamanı 

ile koruyucu diĢ hekimliğine karĢı eğilim arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir 

iliĢki saptanmamıĢtır (p>0.05). 
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Tablo  4-8: DiĢ hekimlerinin hastalarına koruyucu tedavi önerilerinin değerlendirilmesi 

  n % 

Hastalarına Ģekersiz sakız 

kullanımını önerme 

Evet 145 72,5 

Hayır 55 27,5 

ġekersiz sakız kullanımını 

önerme süresine verilen 

cevaplar (n=145) 

Doğru öneri 17 11,7 

YanlıĢ öneri 83 57,2 

Hastanın tercihine bırakma 45 31,0 

   

Asitli yiyeceklerden sonra 

hastalara öneride bulunma 

Evet 171 85,5 

Hayır 29 14,5 

Öneriler (n=171) 

DiĢlerin fırçalanması 27 15,8 

Su ile çalkalama ve su içmeyi 

önerme 
60 35,1 

DiĢlerin hemen fırçalanmamasını 

önerme 
18 10,5 

Asitli içecekleri pipetle içmeyi 

önerme 
3 1,8 

Fırçalamayı ve suyla çalkalamayı 

önerme 
48 28,1 

Nötralize edici yiyeceklerin 

tüketilmesini önerme 
6 3,5 

Asitli içecekleri az içmelerini 

önerme 
9 5,3 

Hastalara diĢ fırçası/diĢ 

macunu önerme 

Evet 179 89,5 

Hayır 21 10,5 

Önerileri etkileyen faktörler  

Fiyatı 34  19,0 

Firma tanıtımı 30 16,8 

Tecrübe 110 61,5 

Reklam 5 2,8 

Ġçeriği 94 52,5 

Ağız diĢ sağlığı için önerilen 

baĢka ürünler var mı? 

Evet 189 94,5 

Hayır 11 5,5 

Önerilen diğer ürünler 

DiĢ ipi 175 92,6 

ġekersiz sakız 75 39,7 

Gargara 136 72,0 

Ara yüz fırçası 107 56,6 

Kürdan 6 3,2 

Diğer 15 7,9 
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4.3. DiĢ Hekimlerinin Kendi Ağız DiĢ Sağlıklarına Verdikleri Önemin 

Değerlendirilmesine Ait Bulgular 

Tablo  4-9: DiĢ hekimlerinin diĢlerini fırçalama, fluoridli diĢ macunu kullanımına 

yaklaĢımları ile diĢ ipi kullanım ve Ģekerli yiyecekleri tüketim sıklıkları 

DiĢlerin fırçalanma 

sıklığı 

 

 

 

Fluoridli diĢ macunu 

kullanımına yaklaĢımı 

 

 

 

 

 

DiĢ ipi Kullanım 

sıklığı 

 

 

 

 

ġekerli yiyeceklerin 

tüketilme sıklığı  

 N % 

Haftada 2-3 defa 4 2,0 

Günde 1 defa 37 18,5 

Günde 1 defadan fazla 159 79,5 

Her zaman 155 77,5 

Oldukça 34 17,0 

Nadiren 

Hiçbir surette 

9 4,5 

2 1,0 

Hiçbir surette 27 13,5 

Nadiren 59 29,5 

Haftada 2-3 defa 55 27,5 

Günde 1 defa 51 25,5 

Günde 1 defadan daha fazla 8 4,0 

YaklaĢık günde 3 defa veya fazla 22 11,0 

YaklaĢık günde 2 defa 38 19,0 

YaklaĢık günde 1 defa 56 28,0 

Her gün değil, nadiren 62 31,0 

Öğün arasında yemek yemem 22 11,0 

 

DiĢ hekimlerinin %59.5‟i diĢ kontrollerini diğer bir diĢ hekimine yaptirmaktadir. 

%29.5‟i diĢ kontrolleri kendi yaparken, %9‟u hem kendi kontrollerini yapmakta hem de 

diĢ hekimine gitmektedir. DiĢ hekimlerinin %2‟si ise kontrollere ihtiyaç duymadığını 

belirtmiĢtir.  

DiĢ kontrollerini son 6 ay içinde yaptıranların oranı %71, son 1-2 yıl içerisinde 

yaptıranların oranı %19.5, 2-5 yıl içerisinde yaptıranların oranı %5.5‟tir. 5 yıldan daha 

önce yaptıranlar %2 oranındayken, hiç yaptırmayanların oranı %1.5, diĢ kontrollerini ne 

zaman yaptırdıklarını hatırlamayanların oranı ise %0.5‟tir. 

ÇalıĢmaya katılan diĢ hekimlerinin %52.5‟i hiç sigara içmezken, %16.5‟i 

sigarayı bırakmıĢtır. Sigara içtiğini belirten diĢ hekimlerinin ise %7‟si ayda bir paket 
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veya daha az sigara içerken, %4‟ü ayda 2-3 paket sigara içmektedir. Haftada 2-3 paket 

sigara içen diĢ hekimleri %14.5 oranında iken, günde bir paket veya daha fazla içen diĢ 

hekimlerinin oranı %5.5‟tir. 

Tablo  4-10: DiĢ hekimlerinin hastalarına sigarayı bırakmalarının önerilmesine 

yaklaĢımlarının dağılımı 

 

                                                                                                                            n                 % 

DiĢ hekimlerinin hastalarına  

sigarayı bırakmalarının 

önerilmesine yönelik yaklaĢımı 

Mutlaka önerme 113 56,5 

Ara sıra önerme 63 31,5 

Nadiren önerme 11 5,5 

Hiçbir zaman 13 6,5 

 

Tablo  4-11: Hastalarına sigarayı bırakmalarını öneren diĢ hekimlerinin cinsiyetlerine, 

doğum tarihlerine, çalıĢtıkları ilçelere ve kendilerinin sigara alıĢkanlıklarına 

bağlı olarak dağılımları 

  

Hastalarına sigarayı bırakmalarını öneren diĢ 

hekimlerinin özellikleri 

p 
Mutlaka Ara Sıra Nadiren 

Hiçbir 

Zaman 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

Cinsiyet 
Erkek 56 (%49,6) 28 (%44,4) 7 (%63,6) 8 (%61,5) 

0,517 
Kadın 57 (%50,4) 35 (%55,6) 4 (%36,4) 5 (%38,5) 

Doğum tarihi 

1940-1950 12 (%10,6) 7 (%11,1) 0 (%0) 7 (%53,8) 

0,001** 

1951-1960 38 (%33,6) 14 (%22,2) 3 (%27,3) 3 (%23,1) 

1961-1970 28 (%24,8) 15 (%23,8) 5 (%45,5) 1 (%7,7) 

1971-1980 23 (%20,4) 17 (%27,0) 3 (%27,3) 2 (%15,4) 

1981 ve sonra 12 (%10,6) 10 (%15,9) 0 (%0) 0 (%0) 

DiĢ hekimlerinin 

hizmet verdikleri 

ilçeler 

Güngören 30 (%26,5) 14 (%22,2) 5 (%45,5) 1 (%7,7) 

0,187 
Fatih 30 (%26,5) 18 (%28,6) 1 (%9,1) 1 (%7,7) 

ġiĢli 29 (%25,7) 14 (%22,2) 3 (%27,3) 4 (%30,8) 

Kadıköy 24 (%21,2) 17 (%27,0) 2 (%18,2) 7 (%53,8) 

DiĢ hekimlerinin 

sigara kullanımı 

Evet 21 (%18,6) 22 (%34,9) 9 (%81,8) 10 (%76,9) 

0,001** Hayır 67 (%59,3) 35 (%55,6) 1 (%9,1) 2 (%15,4) 

BırakmıĢ 25 (%22,1) 6 (%9,5) 1 (%9,1) 1 (%7,7) 
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DiĢ hekimlerinin hastalara sigarayı bırakmalarını önermeleri ile cinsiyetleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki bulunmamaktadır (p>0.05). 

DiĢ hekimlerinin hastalara sigarayı bırakmalarını önermeleri ile yaĢları arasında 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir iliĢki bulunmaktadır (p<0.01). Hiçbir zaman 

önermem diyen diĢ hekimlerinin 1940-1950 doğumlu olma oranları yüksekken; mutlaka 

öneririm diyen diĢ hekimlerinin 1951-1960 doğumlu olma oranları yüksektir. 

DiĢ hekimlerinin hastalara sigarayı bırakmalarını önermeleri ile hizmet 

verdikleri ilçeler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki bulunmamaktadır 

(p>0.05). 

DiĢ hekimlerinin hastalara sigarayı bırakmalarını önermeleri ile her birinin 

sigara kullanma alıĢkanlıkları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir iliĢki 

bulunmaktadır (p<0.01). Mutlaka öneririm diyenlerin sigara kullanmama oranları 

yüksekken (%59,3), hiçbir zaman önermem diyenlerin sigara kullanma oranları 

yüksektir (%76,9). 

 

Tablo  4-12: DiĢ hekimlerinin ağız-diĢ sağlıklarına verdikleri önem ile hizmet verdikleri 

ilçeler arasındaki dağılım 

 

Güngören Fatih Kadıköy ġiĢli 

p 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

DiĢlerin 

fırçalanma   

sıklığı 

 

 

Fluoridli diĢ  

macunu 

kullanımına 

yaklaĢım 

 

 

 

DiĢ ipi kullanım  

sıklığı 

 

Haftada 2-3 defa 10 (%20) 9 (%18) 9 (%18) 13 (%26) 

0,725 
Günde 1 veya 1 

defadan fazla 
40 (%80) 41 (%82) 41 (%82) 37 (%74) 

Her zaman 40 (%80) 38 (%76) 37 (%74) 40 (%80) 

0,870 
Oldukça 9 (%18) 8 (%16) 10 (%20) 7 (%14) 

Nadiren/ Hiçbir 

surette 
1 (%2) 4 (%8) 3 (%6) 3 (%6) 

Hiçbir surette 4 (%8) 7 (%14) 9 (%18) 7 (%14) 

0,066 

Nadiren 16 (%32) 9 (%18) 11 (%22) 23 (%46) 

Haftada 2-3 defa 14 (%28) 16 (%32) 12 (%24) 13 (%26) 

Günde 1 defa 

veya daha fazla 
16 (%32) 18 (%36) 18 (%36) 7 (%14) 

Ki kare testi kullanıldı 
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Ġlçelere göre diĢ hekimlerinin diĢlerini fırçalama sıklıkları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

Ġlçelere göre diĢ hekimlerinin fluoridli diĢ macunu kullanmına yaklaĢımları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

Ġlçelere göre diĢ hekimlerinin diĢ ipi kullanma sıklıkları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

 

Tablo  4-13: DiĢ hekimlerinin ağız-diĢ sağlıklarına verdikleri önem ile cinsiyetleri 

arasındaki iliĢki 

 

Erkek Kadın 

p 

n (%) n (%) 

DiĢlerin 

fırçalanma sıklığı 

 

 

Fluoridli diĢ 

macunu 

kullanımına 

yaklaĢım 

 

 

 

 

DiĢ ipi kullanım 

sıklığı 

Haftada 2-3 defa 29 (%29,3) 12 (%11,9) 

0,002** 
Günde 1 veya 1 

defadan fazla 
70 (%70,7) 89 (%88,1) 

Her zaman 74 (%74,7) 81 (%80,2) 

0,540 
Oldukça 18 (%18,2) 16 (%15,8) 

Nadiren/ Hiçbir 

surette 
7 (%7,1) 4 (%4) 

Hiçbir surette 22 (%22,2) 5 (%5) 

0,001** 

Nadiren 34 (%34,3) 25 (%24,8) 

Haftada 2-3 defa 18 (%18,2) 37 (%36,6) 

Günde 1 defa veya 

daha fazla 
25 (%25,3) 34 (%33,7) 

Ki-kare testi kullanıldı   ** p<0.01 

 

DiĢ hekimlerinin cinsiyetleri ile diĢlerini fırçalama sıklıkları arasında istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.01). Kadın diĢ hekimlerinin 

günde 1 veya 1 defadan daha fazla diĢlerini fırçalama oranları, erkek diĢ hekimlerinden 

istatistiksel olarak anlamlı Ģekilde yüksektir. 
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DiĢ hekimlerinin cinsiyetleri ile fluoridli diĢ macunu kullanımına yaklaĢımları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

DiĢ hekimlerinin cinsiyetleri ile diĢ ipi kullanma sıklıkları arasında istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.01). Kadın diĢ hekimlerinin 

diĢ ipi kullanma sıklıkları, erkek diĢ hekimlerinden anlamlı Ģekilde yüksektir. 

 

Tablo  4-14: DiĢ hekimlerinin kendi ağız diĢ sağlıklarına verdikleri önem ile koruyucu diĢ 

hekimliğine bakıĢ açıları arasındaki iliĢkinin değerlendirilmesi 

  

Koruyucu diĢ hekimliğine bakıĢ açıları 

 

DüĢük Orta Yüksek            p 

n (%) n (%) n (%) 

DiĢ fırçalama 

sıklığı 

Günde 1 veya daha az 18 (%24,3) 8 (%13,3) 15 (%22,7)    0,252 

Günde 1 defadan fazla 56 (%75,7) 52 (%86,7) 51 (%77,3) 

Fluoridli diĢ 

macunu 

kullanımına 

yaklaĢım 

Her zaman 53 (%71,6) 51 (%85,0) 51 (%77,3) 

Oldukça sık 16 (%21,6) 9 (%15,0) 9 (%13,6)      0,119 

Nadiren/Hiçbir zaman 5 (%6,8) 0 (%0) 6 (%9,1) 

DiĢ ipi kullanım 

sıklığı 

Hiçbir surette 12 (%16,2) 7 (%11,7) 8 (%12,1) 

Nadiren 24 (%32,4) 17 (%28,3) 18 (%27,3)    0,943 

Haftada 2-3 defa 19 (%25,7) 17 (%28,3) 19 (%28,8) 

Günde 1 veya daha fazla 19 (%25,7) 19 (%31,7) 21 (%31,8) 

Ki-kare testi kullanıldı. 

             

           Koruyucu diĢ hekimliğine karĢı eğilim ile diĢ hekimlerinin diĢ fırçalama 

sıklıkları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki bulunmamaktadır (p>0.05). 

 Koruyucu diĢ hekimliğine karĢı eğilim ile fluoridli diĢ macunu kullanım sıklığı 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki bulunmamaktadır (p>0.05). 

Koruyucu diĢ hekimliğine karĢı eğilim ile diĢ hekimlerinin diĢ ipi kullanma 

sıklıkları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki bulunmamaktadır (p>0.05). 
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4.4. DiĢ hekimlerinin Restoratif Tedavi Eğilimlerine Ait Bulgular 

 

Tablo  4-15: DiĢ hekimlerinin farklı diĢ çürüğü risk gruplarında radyografik bulgu 

değerlendirmesine bağlı olarak restoratif tedavi endikasyonu koyma sıklığı 

DiĢ çürüğü riski yüksek olan 

hastada restorasyon düzeyi 

 

 

 

 

 

 

DiĢ çürüğü riski düĢük olan 

hastada restorasyon düzeyi 

 N % 

Minenin dıĢ kısmıyla sınırlı 

radyolusenslik 
72 36,0 

Minenin iç kısmına kadar uzanan 

radyolusenslik 
89 44,5 

Dentinin dıĢ kısmıyla sınırlı 

radyolusenslik 
34 17,0 

Dentinin iç kısmına kadar uzanan 

radyolusenslik 
5 2,5 

Minenin dıĢ kısmıyla sınırlı 

radyolusenslik 
37 18,5 

Minenin iç kısmına kadar uzanan 

radyolusenslik 
78 39,0 

Dentinin dıĢ kısmıyla sınırlı 

radyolusenslik 
76 38,0 

Dentinin iç kısmına kadar uzanan 

radyolusenslik 
9 4,5 
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Tablo  4-16: DiĢ hekimlerinin farklı diĢ çürüğü risk gruplarında radyografik bulgu 

değerlendirmesine bağlı olarak restoratif tedavi endikasyonu koyma sıklığının diĢ 

hekimlerinin hizmet verdiği ilçelere göre dağılımı 

 

 Güngören Fatih Kadıköy ġiĢli 

           p 0,148 

n (%)           

 

 

 

 

n (%) n (%) n (%) 

DiĢ çürüğü 

riski yüksek 

olan hastada 

restorasyon 

düzeyi 

Minenin dıĢ 

kısmıyla sınırlı 

radyolusenslik 

19 (%38) 23 (%46) 19 (%38) 11 (%22) 

Minenin iç kısmına 

kadar uzanan 

radyolusenslik 

17 (%34) 19 (%38) 23 (%46) 30 (%60) 

Dentinin dıĢ 

kısmıyla sınırlı 

radyolusenslik 

12 (%24) 6 (%12) 7 (%14) 9 (%18) 

Dentinin iç kısmına 

kadar uzanan 

radyolusenslik 

2 (%4) 2 (%4) 1 (%2) 0 (%0) 

 

Güngören Fatih Kadıköy ġiĢli 

         p 0,012* 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

DiĢ çürüğü 

riski düĢük 

olan hastada 

restorasyon 

düzeyi 

Minenin dıĢ 

kısmıyla sınırlı 

radyolusenslik 

9 (%18) 16 (%32) 5 (%10) 7 (%14) 

Minenin iç kısmına 

kadar uzanan 

radyolusenslik 

13 (%26) 16 (%32) 25(%50) 24 (%48) 

Dentinin dıĢ 

kısmıyla sınırlı 

radyolusenslik 

23(%46) 15 (%30) 19(%38) 19 (%38) 

Dentinin iç kısmına 

kadar uzanan 

radyolusenslik 

5 (%10) 3 (%6) 1 (%2) 0 (%0) 

Ki-kare testi kullanıldı. 

          DiĢ çürüğü riski yüksek olan hastada mevcut radyografik bulgulara bağlı olarak 

verilen restoratif tedavi endikasyonları ile diĢ hekimlerinin hizmet verdiği ilçeler 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0.05). 
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DiĢ hekimlerinin hizmet verdiği ilçelere göre diĢ çürüğü riski düĢük olan 

hastanın restorasyon düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

bulunmaktadır (p<0.05). Güngören‟de hizmet veren diĢ hekimleri arasında dentinin dıĢ 

kısmıyla sınırlı radyolusenslik ve dentinin iç kısmına kadar uzanan radyolusenslikte 

restorasyon yapma eğilimi yüksek iken, Fatih‟te hizmet veren diĢ hekimleri arasında 

minenin dıĢ kısmıyla sınırlı radyolusenslikte restorasyon yapma eğilimi yüksektir. 

Kadıköy ve ġiĢli‟de hizmet veren diĢ hekimlerinin ise, minenin iç kısmına kadar uzanan 

radyolusenslikte restorasyon  yapma eğilimi anlamlı Ģekilde yüksektir. 

 

Tablo  4-17: DiĢ hekimlerinin cinsiyetlerinin farklı diĢ çürüğü risk gruplarındaki 

radyografik bulgulara bağlı olarak restoratif tedavi endikasyonu koyma sıklığı 

 

Erkek Kadın 

p 

n (%) n (%) 

DiĢ çürüğü riski 

yüksek olan 

hastada 

restorasyon 

düzeyi 

 

 

 

 

 

 

DiĢ çürüğü riski 

düĢük olan 

hastada 

restorasyon 

düzeyi 

Minenin dıĢ kısmıyla 

sınırlı radyolusenslik 
37 (%37,4) 35 (%34,7) 

0,300 

Minenin iç kısmına 

kadar uzanan 

radyolusenslik 

39 (%39,4) 50 (%49,5) 

Dentinin dıĢ kısmıyla 

sınırlı radyolusenslik 
19 (%19,2) 15 (%14,9) 

Dentinin iç kısmına 

kadar uzanan 

radyolusenslik 

4 (%4) 1 (%1) 

Minenin dıĢ kısmıyla 

sınırlı radyolusenslik 
24 (%24,2) 13 (%12,9) 

0,151 

Minenin iç kısmına 

kadar uzanan 

radyolusenslik 

38 (%38,4) 40 (%39,6) 

Dentinin dıĢ kısmıyla 

sınırlı radyolusenslik 
32 (%32,3) 44 (%43,6) 

Dentinin iç kısmına 

kadar uzanan 

radyolusenslik 

5 (%5,1) 4 (%4) 

Ki-kare testi kullanıldı. 

 

Gerek yüksek gerekse düĢük diĢ çürüğü risk grubundaki hastalarda radyografik 

bulgulara bağlı olarak restoratif tedavi endikasyonu konması ile diĢ hekimlerinin 

cinsiyetleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05). 
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Tablo  4-18: DiĢ hekimlerinin mevcut dolguları yenileme nedenlerinin öncelik sırasına göre 

dağılımları 

 

1 2 3 4 5 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Eski dolgudaki defekt 14 (%7) 47 (%23,5) 133 (%66,5) - 6 (%3) 

Sekonder çürük 45 (%22,5) 102 (%51) 34 (%17) 4 (%2) 15 (%7,5) 

DiĢte ağrı 101 (%50,5) 37 (%18,5) 20 (%10) 3 (%1,5) 39 (%19,5) 

Alerji 39 (%19,5) 14 (%7) 13 (%6,5) 15 (%7,5) 119 (%59,5) 

Estetik nedenler 1 (%0,5) - - 178 (%89) 21 (%10,5) 

 

ÇalıĢmaya katılan diĢ hekimlerinin %50,5‟i mevcut dolgularda baĢlıca 

yenilemenin en önemli nedeni olarak diĢte ağrıyı bildirirken, %22,5‟i sekonder çürüğü, 

%19,5‟i alerjiyi, %7‟si oluĢan defekt olduğunu bildirmiĢ; estetik nedenlerle yenileme 

%89 ile önem sıralaması içerisinde ancak 4. sırada yer almıĢtır. 

 

Tablo  4-19: DiĢ hekimlerinin hizmet verdikleri ilçelerde mevcut dolguları yenilemedeki 

nedenlerin istatistiksel değerlendirilmesi 

Dolguların yenilenme 

nedenleri 

Güngören Fatih Kadıköy ġiĢli                      p 

Ort±SS 

(Medyan) 

Ort±SS 

(Medyan) 

Ort±SS 

(Medyan) 

Ort±SS  

(Medyan) 

Eski dolgudaki defekt 2,78±0,73 (3) 2,52±0,68 (3) 2,72±0,76 (3) 2,72±0,75 (3)     0,369 

Sekonder çürük 2,12±1,04 (2) 2,32±1,09 (2) 2,14±1,07 (2) 2,26±1,02 (2)     0,593 

DiĢte ağrı 2,12±1,49 (1) 2,06±1,44 (1) 2,06±1,46 (1) 2,60±1,74 (1)      0,394 

Alerji 3,96±1,56 (5) 3,92±1,55 (5) 4,00±1,52 (5) 3,34±1,83 (5)     0,206 

Estetik nedenler 4,02±0,51 (4) 4,18±0,39 (4) 4,08±0,27 (4) 4,08±0,27 (4)     0,227 

Kruskal Wallis testi kullanıldı. 
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DiĢ hekimlerinin hizmet verdikleri ilçelerde mevcut dolguların yenilenme 

nedenleri önem sırasına göre incelendiğinde hizmet verilen tüm ilçelerde ağrının birinci 

sırada olduğu, bunu sekonder çürük varlığının, eski dolgudaki defektin, estetik 

nedenlerin ve alerjinin takip ettiği belirlenmiĢtir. Hizmet verilen ilçelerde, mevcut 

dolguların yenilenme nedenlerinin önem sırasına göre anlamlı farklılık 

bulunmamaktadır (p>0.05). 

      

Tablo  4-20: Mevcut dolguların yenilenme nedenlerinin diĢ hekimlerinin cinsiyetlerine göre 

dağılımının istatistiksel değerlendirilmesi 

 

Dolguların yenilenme 

nedenleri 

 

Eski dolgudaki defekt 

Erkek Kadın p 

 

 

0,147 

 

0,361 

0,096 

0,655 

 

0,335 

Ort±SS (Medyan) Ort±SS (Medyan) 

2,62±0,78 (3) 2,75±0,68 (3) 

Sekonder çürük 2,16±1,06 (2) 2,26±1,04 (2) 

DiĢte ağrı 2,35±1,53 (1) 2,07±1,55 (1) 

Alerji 3,77±1,64 (5) 3,84±1,63 (5) 

Estetik nedenler 4,10±0,46 (4) 4,07±0,27 (4) 

Mann Whitney U testi kullanıldı. 

             

DiĢ hekimlerinin cinsiyetleri ile dolgu yenileme nedenleri arasında önem sırası 

bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). DiĢte 

ağrının dolgu yenileme nedeni olarak ilk sırada olduğu, bunu sekonder çürük varlığının, 

eski dolgudaki defektin, estetik nedenlerin ve alerjinin takip ettiği belirlenmiĢtir.  
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4.4.1.  DiĢ Hekimlerinin Restorasyon Yenilenmesi ve/veya Tamirine YaklaĢımının 

Belirlenmesine Yönelik Sorulara Verdikleri Cevapların Dağılımı 

 

Tablo  4-21: Soru 11, 11.1 ve 11.2’ye ait verilerin dağılımı 

Madde kaybı fazla olan diĢlerin mevcut 

restorasyonlarında defekt oluĢması halinde 

tüm restorasyonun kaldırılması 

 n % 

Evet 94 47 

Hayır 106 53 

Cevap evet ise, yeni restorasyon yapılması 

öncesinde diĢe kanal tedavisi yapmak 

Evet 22 23,4 

Hayır 72 76,6 

Cevap hayır ise, 

DiĢe retantif oluklar açıp, 

materyalle onarmak 
66 62,3 

Restorasyonu kaldırmadan 

bırakarak kuron yapmak 
40 37,7 

 

Tablo  4-22: Soru 12’ye ait verilerin yüzdelik dağılımı 

 

 

Madde kaybı fazla olmayan dolgularda 

defekt olduğunda tamir yapmak 

 n                    % 

 

    Evet 165                 82,5 

    Hayır 35                  17,5            

 

Tablo  4-23: Soru 14 ve 15’e ait verilerin yüzdelik dağılımı 

 

                                                                                                                    n               % 

 

Ġnley-onley yapmak 

 

 

Ġnley-onley yapımına cevap evet ise tercih 

edilen materyal 

 

 

 

Evet 80 40 

Hayır 120 60 

 

22,5 

 

Döküm metal 

 

18 

Seramik 52 65 

Kompozit 30 37,5 
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Tablo  4-24: Soru 12, 14 ve 15’e ait verilerin diĢ hekimlerinin hizmet verdikleri ilçelere 

göre değerlendirilmesi 

 

Güngören Fatih Kadıköy ġiĢli                    

 

n (%) n (%) n (%) n (%)           p 

Madde kaybı fazla 

olmayan dolgularda 

defekt olduğunda 

tamir yapma 

39  (%78) 44 (%88) 39 (%78) 43 (%86)     0,411 

Ġnley-onley yapma 19 (%38) 23 (%46) 17 (%34) 21 (%42)     0,644 

Ġnley-onley yapımına cevap evet ise, tercih edilen materyal (n=80) 

Döküm metal 3 (%15,8) 5 (%21,7) 6 (%35,3) 4 (%19,0)    0,525 

 Seramik 14 (%73,7) 16 (%69,6) 12 (%70,6) 10 (%47,6)  0,277 

Kompozit 6 (%31,6) 8 (%34,8) 6 (%35,3) 10 (%47,6)  0,727 

Ki-kare testi kullanıldı. 

           

          Hizmet verilen ilçelere göre diĢ hekimlerinin dolgularda defekt olduğunda tamir 

yapma oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır 

(p>0.05). Ayrıca hizmet verilen ilçelere göre diĢ hekimlerinin inley-onley yapma 

oranları ve tercih ettikleri materyaller (döküm metal, seramik, kompozit) bakımından 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 
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Tablo  4-25: Soru 12, 14 ve 15’e ait verilerin diĢ hekimlerinin cinsiyetlerine göre 

değerlendirilmesi 

 

Erkek Kadın 

p 

n (%) n (%) 

Madde kaybı fazla 

olmayan dolgularda 

defekt olduğunda 

tamir yapma 

Ġnley-onley yapma 

 

 

80  (%80,8) 

 

 

85 (%84,2) 

 

 

0,533 

45 (%45,5) 35 (%34,7) 0,119 

Cevap evet ise, tercih edilen materyal (n=80) 

Döküm metal 

Seramik 

                           

Kompozit  

16 (%35,6) 2 (%5,7) 0,002** 

26 (%57,8) 26 (%74,3) 0,125 

19 (%42,2) 11 (%31,4) 0,323 

Ki-kare testi kullanıldı.  ** p<0.01 

 

          DiĢ hekimlerinin cinsiyetlerine göre dolgularda defekt olduğunda tamir yapma 

oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

 DiĢ hekimlerinin cinsiyetlerine göre inley-onley yapma oranları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). DiĢ hekimlerinin 

cinsiyetlerine göre inley-onley yapımında seramik ve kompozit kullanma oranları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmazken (p>0.05), erkek diĢ 

hekimlerinin inley-onley yapımında materyal olarak döküm metal kullanma oranları, 

kadın diĢ hekimlerinden istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı derecede yüksektir 

(p<0.01). 
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4.5. DiĢ Hekimlerinin Koruyucu DiĢ Hekimliği Bilgi Düzeylerine Ait Bulgular 

 

Tablo  4-26: DiĢ hekimlerinin diĢ çürüğünün etyolojisi ve koruyucu önlemlere iliĢkin bilgi 

düzeylerini belirlemeye yönelik sorulara verilen cevapların (%) dağılımı 

 

 

 

 

●DüĢük fluorid seviyesine sahip olan bölgelerde içme suyunun 

fluoridlenmesi diĢ çürüklerinin korunması için etkili, önemli bir 

yoldur. 

●DiĢ çürüklerinin oluĢumunda Ģeker tüketim sıklığı, tüketilen 

toplam Ģeker miktarından daha önemlidir. 

●Yeni süren molar diĢlerde fissür örtücü uygulanması, fissür ve 

çukur çürüklerinde etkili bir koruyucu yöntemdir. 

●Dolgu yapılmıĢ bir diĢ, sağlam diĢe göre daha dayanıksızdır. 

●DiĢ fırçaladıktan sonra ağzın suyla az çalkalanması, diĢ 

macunundaki fluoridin etkinliğini arttıracaktır. 

●Yeni sürmüĢ bir diĢin sondla kuvvetle bastırarak muayene 

edilmesi, mine prizmalarına zarar verecek ve diĢi çürüğe eğimli hale 

getirecektir. 

●Fluoridli diĢ macunlarının kullanımı diĢ çürüklerinden korunmada 

fırçalama tekniğinden daha önemlidir. 

●DiĢle ilgili problemler genel sağlık sorunlarına neden olabilir. 

●Yeni doğan bireylere, fluorid tabletleri verilmelidir. 

Katılmıyorum Katılıyorum 

n (%) n (%) 

53 (%26,5) 147 (%73,5) 

21 (%10,5) 179 (%89,5) 

 

24 (%12) 

 

176 (%88) 

105 (%52,5) 95 (%47,5) 

131 (%65,5) 69 (%34,5) 

129 (%64,5) 71 (%35,5) 

169 (%84,5) 31 (%15,5) 

3 (%1,5) 197 (98,5) 

74 (%37) 126 (%63) 

 

DiĢ hekimlerine yöneltilen diĢ çürüğünün etyolojisi ve koruyucu önlemlere 

iliĢkin bilgi düzeylerini belirlemeye yönelik sorularda doğru olarak kabul ettiğimiz 

cevaplara (1) ve yanlıĢ olarak kabul ettiğimiz cevaplara (0) puan verilerek elde edilen 

diĢ hekimlerinin bilgi düzeyi toplam puanları 2 ile 9 arasında değiĢmekte olup, ortalama 

puan 5.88±1.27 olarak tespit edilmiĢtir. 
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Tablo  4-27: DiĢ hekimlerinin hizmet verdikleri ilçelere göre diĢ çürüğünün etyolojisi ve 

koruyucu önlemlere yönelik bilgi düzeyi puanlarının istatistiksel 

değerlendirilmesi 

ĠLÇELER  

DiĢ çürüğünün etyolojisi ve koruyucu 

önlemlere yönelik bilgi düzeyi puanları 

p 

 

 

0,190 

Ort±SS Medyan 

Güngören 

Fatih 

Kadıköy 

ġiĢli 

6,10±1,26 6 

5,94±1,42 6 

5,56±1,25 6 

5,94±1,13 6 

        Kruskal Wallis testi kullanıldı. 

 

DiĢ hekimlerinin hizmet verdikleri ilçelere göre diĢ çürüğünün etyolojisi ve 

koruyucu önlemlere yönelik bilgi düzeyi puanları kıyaslandığında, aralarında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadığı tespit edilmiĢtir (p>0.05). 

 

Tablo  4-28: DiĢ hekimlerinin cinsiyetlerine göre diĢ çürüğünün etyolojisi ve koruyucu 

önlemlere yönelik bilgi düzeyi puanlarının istatistiksel değerlendirilmesi 

 

 

 

             Erkek 

             Kadın 

DiĢ çürüğünün etyolojisi ve koruyucu 

önlemlere yönelik bilgi düzeyi puanları 
p 

Ort±SS Medyan 

5,70±1,14 6 

0,089 

6,07±1,37 6 

                 Mann Whitney U test kullanıldı. 
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DiĢ hekimlerinin cinsiyetlerine göre diĢ çürüğünün etyolojisi ve koruyucu 

önlemlere yönelik bilgi düzeyi puanları bakımından aralarında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmadığı belirlenmiĢtir (p>0.05). 

Tablo  4-29: DiĢ hekimlerinin restoratif tedavi uygulamalarındaki bilgi düzeyini 

sorgulayan sorularda cevapların (%) dağılımı 

 

Katılmıyorum Katılıyorum 

n (%) n (%) 

●Bir adeziv restorasyonun yapımı sırasında yapılacak anestezinin 

restorasyonun bağlanmasında etkisi vardır. 
177 (%88,5) 23 (%11,5) 

●Dentin bondinglerle çalıĢırken yapılan asitleme sırasında mineyi 

daha uzun, dentini daha kısa süre asitlerim. 
70 (%35) 130 (%65) 

●Proksimal çürüklerin radyolojik görünüĢleri klinik 

gözlemlere göre tahmin edilenden daha azdır. 
130 (%65) 70 (%35) 

 

Bir adeziv restorasyonun yapımı sırasında yapılacak anestezinin restorasyonun 

bağlanmasında etkisinin olacağını düĢünen diĢ hekimlerinin oranı %11,5‟tir. Dentin 

bondinglerle çalıĢırken yapılan asitleme sırasında „mineyi uzun, dentini kısa süre 

asitlerim‟ diyerek doğru cevabı veren diĢ hekimlerinin oranı %65‟tir. Proksimal 

çürüklerin radyolojik görünüĢlerinin, klinik gözlemlere göre tahmin edilenden daha az 

olduğunu belirten diĢ hekimlerinin oranı ise %35‟tir. DiĢ hekimlerinin bilgi düzeyi 

toplam puanları 0 ile 3 arasında değiĢmekte olup, ortalama puan 1.11±0.77‟dir.  

 

 

 

 

 

 

 



 84 

Tablo  4-30: DiĢ hekimlerinin hizmet verdikleri ilçelere göre restoratif tedavi 

uygulamalarındaki bilgi düzeyi puanlarının istatistiksel olarak değerlendirilmesi 

ĠLÇELER 

 

                Güngören 

                    Fatih 

                 Kadıköy 

                       ġiĢli 

Restoratif tedavi bilgi düzeyi puanları 

p   0,604 

Ort±SS            Medyan 

1,08±0,83 1 

1,16±0,84 1 

1,00±0,70 1 

1,22±0,71 1 

Kruskal Wallis testi kullanıldı. 

 

DiĢ hekimlerinin hizmet verdikleri ilçeler ile restoratif tedavi uygulamalarındaki 

bilgi düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır 

(p>0.05).  

 

Tablo  4-31: DiĢ hekimlerinin cinsiyetleri ile restoratif tedavi uygulamalarındaki bilgi 

düzeyleri puanları arasındaki istatistiksel değerlendirme 

 

 

 

Erkek 

Kadın 

Restoratif tedavi bilgi düzeyi 

puanları p 

 

0,604 

 

Ort±SS Medyan 

1,03±0,72 1 

1,20±0,81 1 

Mann Whitney U test kullanıldı. 

 

DiĢ hekimlerinin cinsiyetleri ile restoratif tedavi uygulaması sırasında kullanılan 

bilginin düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık iliĢkisi bulunmamaktadır 

(p>0.05). 
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4.6. DiĢ Hekimlerinin DiĢ Çürüğü Riskine Bağlı Koruyucu Tedavi Uygulamalarına 

Ait Bulgular 

 

Tablo  4-32: DiĢ çürüğü riski yüksek olan hastada koruyucu tedavi uygulama eğilimlerinin 

dağılımı  

 

Hiç (0) Az(1)  Biraz(2) Fazla(3) Çok fazla(4) 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Fırçalama zamanı, uygun 

yöntem ve önemi konusunda 

ağız-diĢ sağlığı eğitimi verilir 

1 (%0,5) 2 (%1) 11 (%5,5) 22 (%11) 164 (%82) 

Fluoridli diĢ macunu kullanımı 

önerilir 
5 (%2,5) 7 (%3,5) 22 (%11) 28 (%14) 138 (%69) 

DiĢ ipi kullanımı öğretilir 11 (%5,5) 14 (%7) 31 (%15,5) 22 (%11) 122 (%61) 

Haftada 1 defa %0.2’lik NaF’ 

lü gargara kullanımı önerilir 
20 (%10) 28 (%14) 50 (%25) 35 (%17,5) 67 (%33,5) 

Yılda 2 defa diĢ hekimi 

tarafından fluoridli jel 

uygulanır 

41 (%20,5) 32 (%16) 37 (%18,5) 32 (%16) 58 (%29) 

DiĢlerin profesyonel temizliği 

yapılır 
2 (%1) 4 (%2) 12 (%6) 21 (%10,5) 161 (%80,5) 

Diyet alıĢkanlıklarının 

değiĢtirilmesi sağlanır 
20 (%10) 18 (%9) 46 (%23) 29 (%14,5) 87 (%43,5) 

3-6 aylık araklıklarla 

kontroller yapılır 
5 (%2,5) 9 (%4,5) 22 (%11) 24 (%12) 140 (%70) 

 

DiĢ çürüğü riski yüksek olan hastada koruyucu tedavi uygulama eğilimlerinin 

dağılımı tabloda görülmektedir (Tablo 4-32). Bu bölümde diĢ hekimlerinin verdikleri 

cevaplara göre elde edilen puanlar 12 ile 32 arasında değiĢmekte olup, ortalama puan 

24.81±5.13‟tür. Cronbach alfa katsayısı 0,687‟dir. 
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Tablo  4-33: DiĢ çürüğü riski yüksek olan hastada koruyucu tedavi  puanlarının dağılımı 

  n % 

DiĢ çürüğü riski yüksek olan 

hastada tedavi eğilim puanları 

DüĢük 51 25,5 

Orta 96 48 

Yüksek 53 26,5 

 

 DiĢ hekimlerinin %25.5‟inin diĢ çürüğü riski yüksek hastadaki koruyucu tedavi 

uygulama eğilim puanları düĢükken, %48‟inin orta ve %26.5‟inin yüksektir. 

 

Tablo  4-34: DiĢ çürüğü riski düĢük olan hastada koruyucu tedavi eğilimlerinin dağılımları 

 
Hiç(0) Az(1)  Biraz(2) Fazla(3) Çok fazla(4) 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Fırçalama zamanı, uygun 

yöntem ve önemi 

konusunda ağız-diĢ sağlığı 

eğitimi verilir 

14 (%7) 21 (%10,5) 23 (%11,5) 17 (%8,5) 125 (%62,5) 

Fluoridli diĢ macunu 

kullanımı önerilir 
17 (%8,5) 20 (%10) 34 (%17) 16 (%8) 113 (%56,5) 

DiĢ ipi kullanımı öğretilir 12 (%6) 8 (%4) 19 (%9,5) 30 (%15) 131 (%65,5) 

Haftada 1 defa %0.2’lik 

NaF’lü  gargara kullanımı 

önerilir 

46 (%23) 27 (%13,5) 43 (%21,5) 18 (%9) 66 (%33) 

Yılda 2 defa diĢ hekimi 

tarafından fluoridli jel 

uygulanır 

47 (%23,5) 40 (%20) 37 (%18,5) 12 (%6) 64 (%32) 

DiĢlerin profesyonel 

temizliği yapılır 
17 (%8,5) 26 (%13) 25 (%12,5) 19 (%9,5) 113 (%56,5) 

Diyet alıĢkanlıklarının 

değiĢtirilmesi sağlanır 
46 (%23) 27 (%13,5) 38 (%19) 24 (%12) 65 (%32,5) 

9-12 aylık araklıklarla 

kontroller yapılır 
3 (%1,5) 10 (%5) 13 (%6,5) 29 (%14,5) 145 (%72,5) 
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DiĢ çürüğü riski düĢük olan hastada koruyucu tedavi uygulama eğilimlerinin 

dağılımı tabloda görülmektedir (Tablo 4-34). Bu bölümden elde edilen puanlar 4 ile 32 

arasında değiĢmekte olup, ortalama puan 22.13±7.25‟tir. Cronbach alfa katsayısı 

0,810‟dur. 

Tablo  4-35: DiĢ çürüğü riski düĢük olan hastada tedavi eğilimi puanlarının dağılımı 

  n % 

DiĢ çürüğü riski düĢük olan 

hastada tedavi eğilim puanları 

DüĢük 99 49,5 

Orta 53 26,5 

Yüksek 48 24,0 

 

 DiĢ hekimlerinin %49.5‟inin diĢ çürüğü riski düĢük olan hastada koruyucu 

tedavi eğilim puanları düĢükken, %26.5‟inin orta ve %24‟ünün yüksektir. 

 

Tablo  4-36: Yüksek ve düĢük diĢ çürük riskine sahip hastada koruyucu tedavi uygulama 

eğilim puanlarının diĢ hekimlerinin hizmet verdikleri ilçelere göre dağılımı 

 

Güngören Fatih Kadıköy ġiĢli 

 

n (%) n (%) n (%) n (%)            p 

DiĢ çürüğü riski yüksek 

olan hastada tedavi 

eğilim puanı 

DüĢük 11 (%22) 8 (%16) 19 (%38) 13 (%26) 

0,317 

 

 

 

0,881 

Orta 26 (%52) 26 (%52) 20 (%40) 24 (%48)  

Yüksek 13 (%26) 16 (%32) 11 (%22) 13 (%26) 

DiĢ çürüğü riski düĢük 

olan hastada tedavi 

eğilim  puanı 

DüĢük 23 (%46) 23 (%46) 27 (%54) 26 (%52) 

Orta 12 (%24) 14 (%28) 14 (%28) 13 (%26) 

Yüksek 15 (%30) 13 (%26) 9 (%18) 11 (%22) 

Ki-kare testi kullanıldı. 

           

           DiĢ hekimlerinin hizmet verdikleri ilçelere göre gerek diĢ çürüğü riski yüksek 

gerekse düĢük olan hastada koruyucu tedavi puan dağılımları bakımından istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 
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Tablo  4-37: DiĢ çürüğü riski yüksek ve düĢük olan hastada koruyucu tedavi uygulama 

eğilim puanlarının diĢ hekimlerinin cinsiyetlerine göre dağılımı 

 

Erkek Kadın        

 

n (%)  n (%)            p 

DiĢ çürüğü riski yüksek olan 

hastada tedavi eğilim puanı 

 

 

DüĢük 31 (%31,3) 20 (%19,8) 

Orta 48 (%48,5) 48 (%47,5)      0,063 

Yüksek 20 (%20,2) 33 (%32,7) 

DiĢ çürüğü riski düĢük olan 

hastada tedavi eğilim puanı 

DüĢük 48 (%48,5) 51 (%50,5) 

Orta 29 (%29,3) 24 (%23,8)       0,645 

Yüksek 22 (%22,2) 26 (%25,7) 

Ki-kare testi kullanıldı. 

 

          DiĢ çürüğü riski yüksek ve düĢük olan hastada koruyucu tedavi uygulama 

eğiliminin diĢ hekimlerinin cinsiyetlerine göre puan dağılımları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05).  

 

4.7. DiĢ Hekimlerinin Koruyucu DiĢ Hekimliği Uygulamaları Sırasında 

KarĢılaĢtıkları Engelleri Belirlemeye Ait Bulgular 

 

Tablo  4-38: Koruyucu diĢ hekimliği uygulamaları sırasında karĢılaĢılan engellerin 

dağılımı 

 

  Çok fazla 

        (4) 

Fazla 

(3) 

Biraz 

(2) 

Az 

(1) 

Hiç 

(0) 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Hastanın çürük önleme 

konusundaki zayıf bilgisi 
60 (%30) 53 (%26,5) 56 (%28) 12 (%6) 19 (%9,5) 
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Hastanın koruyucu önlemler 

için ücret ödemek istememesi 
54 (%27) 39 (%19,5) 50 (%25) 20 (%10) 37 (%18,5) 

Hastanın diĢ hekiminin 

önerdiği kontrolleri 

reddetmesi 

68 (%34) 60 (%30) 42 (%21)  16 (%8) 14 (%7) 

Hastanın ağız sağlığının zayıf 

olması 
56 (%28) 78 (%39) 41 (%20,5) 13 (%6,5) 12 (%6) 

DiĢ hekimliğine ait koruyucu 

önlemleri içermeyen sigorta 

sisteminin bu tedavileri 

engellemesi 

53 (%26,5) 51 (%25,5) 43 (%21,5) 22 (%11) 31 (%15,5) 

Koruyucu önlemlerden diĢ 

hekimi yardımcılarının 

sorumlu olması 

1 (%0,5) 3 (%1,5) 11 (%5,5) 20 (%10) 165 (%82,5) 

Koruyucu önlemlerin diĢ 

hekimine saygınlık 

kazandırmaması 

5 (%2,5) 15 (%7,5) 24 (%12) 20 (%10) 136 (%68) 

Koruyucu önlemlerin diĢ 

hekimi için karlı olmaması 
4 (%2) 3 (%1,5) 22 (%11) 28 (%14) 143 (%71,5) 

Koruyucu diĢ hekimliğinin diĢ 

hekimliği eğitiminde öneminin 

az olması 

13 (%6,5) 33 (%16,5) 43 (%21,5) 22 (%11) 89 (%44,5) 

Koruyucu diĢ hekimliği için 

gerekli materyallerin kolay 

bulunmaması 

6 (%3) 23 (%11,5) 34 (%17) 30 (%15) 107 (%53,5) 

Ağız-diĢ sağlık eğitimi için 

basılmıĢ kaynakların sınırlılığı 
11 (%5,5) 29 (%14,5) 54 (%27) 38 (%19) 68 (%34) 

Geleneksel diĢ hekimliğinin 

tedavi kaynaklı olup, 

koruyucu önlemlere 

güvenmemesi 

18 (%9) 34 (%17) 38 (%19) 31 (%15,5) 79 (%39,5) 
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      Bu bölümden elde edilen puanlar “hasta kaynaklı engeller”, “pratik kaynaklı 

engeller” ve “diĢ hekimi kaynaklı engeller” olmak üzere üç grup altında toplanmıĢtır. 

DiĢ hekimlerinin hasta kaynaklı engeller puanları 0 ile 16 arasında değiĢmekte olup, 

ortalaması 10.40±3.51‟dir. Pratik kaynaklı engeller puanları 0 ile 16 arasında 

değiĢmekte olup, ortalama puan 6.11±3.61‟dir. DiĢ hekimi kaynaklı engeller puanları 0 

ile 12 arasında değiĢmekte olup, ortalaması 2.72±2.83‟tür. Koruyucu diĢ hekimliği 

uygulamaları sırasında karĢılaĢılan engellere ait 12 sorunun Cronbach alfa katsayısı 

0.768 bulunmuĢ olup, bu bölüm sorularının iyi düzeyde geçerlilik ve güvenilirlik 

katsayısına sahip olduğu belirlenmiĢtir. 

 

Tablo  4-39: Koruyucu diĢ hekimliği uygulamaları sırasında karĢılaĢılan engellerin puan 

dağılımları 

  n % 

Hasta kaynaklı engeller  

Zayıf 33 16,5 

Orta 125 62,5 

Güçlü 42 21,0 

Pratik kaynaklı engeller 

Zayıf 128 64,0 

Orta 68 34,0 

Güçlü 4 2,0 

DiĢ hekimi kaynaklı engeller 

Zayıf 185 92,5 

Orta 15 7,5 

Güçlü - - 

 

 Hasta kaynaklı engellerde diĢ hekimlerinin %16.5‟inin puanı zayıf düzeyde iken, 

%62.5‟inin orta ve %21‟inin güçlüdür. 

Pratik kaynaklı engellerde diĢ hekimlerinin %64‟ünün puanı zayıf düzeyde iken, 

%34‟ünün orta ve %2‟sinin güçlüdür. 

DiĢ hekimi kaynaklı engellerde diĢ hekimlerinin %92.5‟inin puanı zayıf düzeyde 

iken, %7.5‟inin ortadır. 
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Tablo  4-40: DiĢ hekimlerinin hizmet verdikler ilçelere göre koruyucu diĢ hekimliği 

uygulamaları sırasında karĢılaĢtıkları engellerin puanlarının (%) dağılımı 

 

Güngören Fatih Kadıköy ġiĢli 

p 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

Hasta kaynaklı 

engeller  

Zayıf 4 (%8) 11 (%22) 8 (%16) 10 (%20) 

0,496 Orta 32 (%64) 29 (%58) 33 (%66) 31 (%62) 

Güçlü 14 (%28) 10 (%20) 9 (%18) 9 (%18) 

Pratik kaynaklı 

engeller 

Zayıf 32 (%64) 28 (%56) 31 (%62) 37 (%74) 

0,359 Orta 17 (%34) 21 (%42) 19 (%38) 11 (%22) 

Güçlü 1 (%2) 1 (%2) 0 (%0) 2 (%4) 

DiĢ hekimi kaynaklı 

engeller 

Zayıf 48 (%96) 40 (%80) 48 (%96) 49 (%98) 

0,002** Orta 2 (%4) 10 (%20) 2 (%4) 1 (%2) 

Güçlü - - - - 

Ki-kare testi kullanıldı    ** p<0.01 

 

 

DiĢ hekimlerinin hizmet verdikleri ilçelere göre koruyucu diĢ hekimliği 

uygulamaları sırasında karĢılaĢtıkları hasta kaynaklı engellerin puan dağılımları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). 

DiĢ hekimlerinin hizmet verdikleri ilçelere göre koruyucu diĢ hekimliği 

uygulamaları sırasında karĢılaĢtıkları pratik kaynaklı engellerin puan dağılımları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05).  

DiĢ hekimlerinin hizmet verdikleri ilçelere göre koruyucu diĢ hekimliği 

uygulamaları sırasında karĢılaĢtıkları diĢ hekimi kaynaklı engellerin puan dağılımları 

arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.01). 

Fatih‟teki diĢ hekimlerinin koruyucu diĢ hekimliği uygulamaları sırasında karĢılaĢtıkları 

orta düzeydeki diĢ hekimi kaynaklı engeller, Güngören, Kadıköy ve ġiĢli‟deki diĢ 

hekimlerinin aynı uygulamalar için karĢılaĢtıkları hekim kaynaklı engellerden anlamlı 

Ģekilde yüksektir. 
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Tablo  4-41: DiĢ hekimlerinin cinsiyetlerine göre koruyucu diĢ hekimliği uygulamaları 

sırasında karĢılaĢtıkları engellerin puan değerlendirmesi 

 

Erkek Kadın 

p 

n (%) n (%) 

Hasta kaynaklı 

engeller  

Zayıf 16 (%16,2) 17 (%16,8) 

0,945 Orta 63 (%63,6) 62 (%61,4) 

Güçlü 20 (%20,2) 22 (%21,8) 

Pratik kaynaklı 

engeller 

Zayıf 65 (%65,7) 63 (%62,4) 

0,884 Orta 32 (%32,3) 36 (%35,6) 

Güçlü 2 (%2) 2 (%2) 

DiĢ hekimi kaynaklı 

engeller 

Zayıf 89 (%89,9) 96 (%95,0) 

0,167 Orta 10 (%10,1) 5 (%5,0) 

Güçlü - - 

Ki-kare testi kullanıldı     

 

DiĢ hekimlerinin cinsiyetlerine göre koruyucu diĢ hekimliği uygulamaları 

sırasında karĢılaĢılan hasta, pratik ve diĢ hekimi kaynaklı engeller arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0.05).  
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5. TARTIġMA 

5.1. AraĢtırma Tekniği Hakkında TartıĢma 

DiĢ hekimlerinin koruyucu diĢ hekimliğine bakıĢ açılarını, kendi ağız diĢ 

sağlıklarına verdikleri önemi, restoratif tedavi eğilimlerini, diĢ çürüğünün etyolojisi- 

koruyucu önlemler ile restoratif tedavi bilgi düzeylerini, tedavilerin uygulanması 

sırasında karĢılaĢtıkları engelleri ve farklı diĢ çürüğü risk gruplarına dahil olan bireylere 

uyguladıkları koruyucu ve restoratif tedavi yaklaĢımlarını değerlendiren bir anket formu 

hazırlanmıĢtır. Konuyla ilgili literatürler (Espelid ve ark. 1985; Leach ve ark. 1989; 

Bader ve Shugars 1997; Smales ve Hawthorne 1997; Chestnutt ve ark. 1998; Moon ve 

ark. 1998; Mejare, Sundberg ve ark. 1999; Tveit ve ark. 1999; Farsi 2000; Frame ve ark. 

2000; Sheiham ve Watt 2000; Sundberg ve ark. 2000; Al-Mobeeriek ve ark. 2001; 

Espelid ve Tveit 2001; Kambek 2001; Moynihan 2002; Yıldız 2002; Altinöz ve ark. 

2003; Bader ve ark. 2003; Gimmestad ve ark. 2003; Gordan ve ark. 2003; Rikard-Bell 

ve ark. 2003; Eden ve Candan 2004; Rosenstiel ve ark. 2004; Tubert-Jeannin ve ark. 

2004; Vehkalahti ve Widström 2004; AvĢar ve Köprülü 2005; Amaechi ve Higham 

2005; BaĢ ve ark. 2005; Gordon ve ark. 2006; Doméjean-Orliaguet ve ark. 2006; 

Christensen 2007b; Ghasemi ve ark. 2007; Khami ve ark. 2007a; Khami ve ark. 2007b; 

Yoder ve ark. 2007; Autio-Gold ve Tomar 2008; Evans ve ark. 2008; Ghasemi 2008; 

Fontana ve ark. 2009; Sarmadi ve ark. 2009; Vrsalovic ve ark. 2009). taranarak amaca 

uygun sorular gözden geçirilmiĢ ve çalıĢmamızdaki anketin soruları düzenlenmiĢtir.      

Açık ve kapalı uçlu olarak hazırlanan soruların anlaĢılmasını kolaylaĢtırmak için 

bazı bölümlerde Ģematik çizimler kullanılmıĢtır. Tüm ön çalıĢmalar tamamlandıktan 

sonra formun ön sayfasına bu doktora tezinin referentliğini yapan Sayın Prof. Dr. Taner 

Yücel‟in çalıĢmaya katılan diĢ hekimlerine hitaben yazdığı ve çalıĢmanın konusu ile 

amacını açıklayan bilgilendirme yazısı eklenmiĢtir. TDB‟nin 16. Uluslararası DiĢ 

Hekimliği Kongresi‟nde farklı Ģehirlerden kongreye katılan diĢ hekimleriyle bir pilot 

çalıĢma yapılmıĢtır ve bu çalıĢma sonrasında diĢ hekimlerinin sorulara yaklaĢımı, 

soruların açık ve anlaĢılır olup olmadığı, soruları yanıtlamanın kaç dakika sürdüğü 

hesaplanarak hazırlanan anket formu tekrar gözden geçirilmiĢtir.  

ÇalıĢma baĢlatılmadan önce Ġstanbul‟da bulunan ve farklı sosyoekonomik 

düzeyleri temsil eden 4 ilçeden cinsiyet temel alınarak diĢ hekimleri arasından tabakalı 



 94 

örnekleme yapılmıĢtır. Tabakalı örnekleme, basit tesadüfi örnekleme ile sistematik 

örneklemenin ait oldukları ana kütleleri daha doğru Ģekilde temsil eden örneklemler 

elde etmek üzere tercih edilen geliĢtirilmiĢ bir örneklem Ģeklidir. Tabakalı örneklemler, 

örneklemdeki alt grupların anakütledeki alt gruplara benzer oranlarda yer almasına 

yardım ederler (Ünsal 2003 pp. 64-69). Daha önce tespit edilmiĢ olan 4 ilçeden 50‟Ģer 

adet diĢ hekimi seçilmiĢ ve daha sonra da Ġstanbul DiĢ Hekimleri Odası‟ndan (IDO) 

elektronik posta yoluyla çalıĢma hakkında bilgi verilerek ziyaret edilecekleri 

belirtilmiĢtir. ÇalıĢmaya katılmak istemediği belirlenen diĢ hekimleri yerine aynı 

koĢulları gerçekleĢtirecek diğer diĢ hekimleri seçilerek toplam 200 diĢ hekimi ile bu 

anket çalıĢması gerçekleĢtirilmiĢtir. Genellikle posta ve internet yoluyla verilerin 

toplandığı anket çalıĢmaları yaygın olarak yapılmakta ise de cevaplanma oranları 

çoğunlukla oldukça düĢüktür (Mejàre, Sundberg ve ark.. 1999; Tveit ve ark. 1999; 

Doméjean-Orliaguet ve ark. 2009; Vidnes-Kopperud ve ark. 2011). ÇalıĢmamızda diğer 

veri toplama tekniklerinin yeterlilik düzeyleri gözden geçirilmiĢ ve saptanan 

yeterlilikler nedeniyle yüz yüze görüĢmelerle anket verilerinin toplanmasına karar 

verilmiĢtir. Yüz yüze görüĢmeler anket verilerini toplamak için kullanıldığında 

katılımcılar genellikle bulundukları yerlerde ziyaret edilir. Bu görüĢmeler birçok 

yönden posta anketlerine göre daha açıklayıcıdır ve daha sağlıklı sonuçlar elde edilir. 

Çünkü katılımcılar belirli bir soruya açıklama getirilmesini isteyebilir. Bu veri toplama 

tekniğinde, katılımcıların daha az sayıda soruyu yanıtsız bıraktıkları ve daha az 

kararsızlık belirten yanıtlar verdikleri görülmüĢtür (Ünsal 2003 p. 21). Bu nedenle 

çalıĢmamızda, anket formundaki soruların doğru anlaĢılması kolaylaĢmıĢ; soruların 

cevapsız bırakılması önlenmiĢ ve soru cevaplama sırası kontrol edilmiĢtir. 

DiĢ hekimlerine yönelik yapılan anket çalıĢmalarının pek çoğunda (Mejàre, 

Sundberg ve ark. 1999; Tveit ve ark. 1999; Sundberg ve ark. 2000; Khami ve ark. 2010) 

katılımcıların sosyal olarak kabul gören ve hoĢa gidebilecek cevaplar verebildikleri 

belirtilse de, anket çalıĢmaları diĢ hekimlerinin gerek fakülte eğitimleri sırasında ve 

gerekse klinik çalıĢmalarında kazandıkları bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesine 

imkan sağlayan kuvvetli göstergelerdir (Tveit ve ark. 1999). 

Anket formunda mevcut olan çok sayıdaki soru nedeniyle, sorular analizleri 

sırasında kategorilere ayrılmıĢtır. Böylece soruların yorumlanması belli bir düzen içinde 

ve bölüm bölüm yapılmıĢtır. Bu bölümlerde diĢ hekimlerini tanımlayıcı veriler, diĢ 
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hekimlerinin koruyucu diĢ hekimliğine bakıĢ açıları, diĢ hekimlerinin kendi ağız-diĢ 

sağlıklarına verdikleri önem, farklı diĢ çürüğü risk grubundaki hastalara uygulanan 

restoratif tedavi aĢamaları, hekimlerin diĢ çürüğünün etyolojisi- koruyucu önlemler ile 

restoratif tedavi bilgi düzeyleri, farklı risk grubundaki hastalara verilen koruyucu diĢ 

tedavi önerileri ve koruyucu tedavilerin uygulanması sırasında karĢılaĢılan engeller 

olarak 7 grup oluĢturulmuĢtur. Likert tarzı ölçek içeren sorularda (2, 6 ve 7 numaralı 

sorular) Cronbach alfa katsayı değerleri hesaplanmıĢtır. Cronbach tarafından geliĢtirilen 

ve aynı adla anılan bu alfa katsayısı yöntemi, doğru yanlıĢ Ģeklinde puanlanmayıp, 1-3, 

1-4, 1-5 gibi puanlanan maddelerden oluĢan anket sorularının olması halinde 

kullanılması uygun olan bir iç tutarlılık tahmin yöntemidir (Ercan ve Kan, 2004). Genel 

olarak kullanılan alfa değerleri Ģöyledir: 

0.00≤alfa<0.40 arasındaki değerler ölçek güvenilir olmadığını, 

0.40≤alfa<0.60 arasındaki değerler ölçeğin düĢük güvenilirlikte olduğunu, 

0,60≤alfa<0,80 arasındaki değerler ölçeğin oldukça güvenilir olduğunu, 

0.80≤alfa<1,00 arasındaki değerler ise yüksek derecede güvenilir olduğunu 

ifade ederler (Baydur ve Eser 2006). ÇalıĢmamızda diĢ hekimlerinin koruyucu diĢ 

hekimliğine bakıĢ açıları ile koruyucu diĢ hekimliğinin uygulanması sırasında 

karĢılaĢtıkları engellerin, yüksek ve düĢük diĢ çürüğü riskine sahip bireylere 

uyguladıkları koruyucu diĢ tedavilerinin ne Ģekilde yapıldığı hakkındaki verilerin 

belirlendiği bölümlerdeki Cronbach alfa değerleri hesaplanarak ve sırasıyla 0,763; 

0,768; 0,687; 0,810 olduğu tespit edilmiĢtir. Cronbach alfa katsayı değerlerimizin bu 

bulgulara göre oldukça güvenilir olduğu belirlenmiĢtir. 

Anket çalıĢmamıza katılan diĢ hekimlerinin %13‟ü 1940-1950, %29‟u 1951-

1960, %24,5‟i 1961-1970, %22,5‟i 1971-1980 ve %11‟lik kısmı ise 1981 ve 

sonrasındaki yıllarda doğmuĢ olup %76‟sını 30-60 yaĢ arasındaki diĢ hekimleri 

oluĢturmaktadır (Tablo 4-1). Anket katılımcıları ĠDO‟ya kayıtlı üyeler arasından 

seçildiği için örneklemin %95,5‟ini özel sektörde çalıĢan diĢ hekimleri oluĢtururken, 

%3‟ünü kamuda çalıĢan hekimler, %1,5‟ini ise hem kamu ve hem de özel sektörde 

çalıĢan hekimler oluĢturmaktadır (Tablo 4-1). Meslek hizmet süresi 40 yıldan fazla olan 

diĢ hekimleri %4 ile anket katılımcıları arasında en küçük yüzdeyle yer alırken, 
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katılımcıların %14,5‟i 30-40 yıl, %30,5‟i 20-30 yıl, %25,5‟i 10-20 yıl ve %25,5‟i de 0-

10 yıl hizmet süresi olan hekimlerdir (Tablo 4-1). Anket çalıĢmamıza katılan diĢ 

hekimleri diĢ hekimliği mesleğini sağlıklı bir Ģekilde yürütebileceği yıllara homojen bir 

dağılım göstermekte olup, tek bir yaĢ grubunda toplanmamıĢtır. Katılımcıların %58,5‟i 

Ġstanbul Üniversitesi‟nden, %31,5‟i de Marmara Üniversitesi‟nden mezun olurken, 

bunları sırasıyla Hacettepe (%3), Gazi (%2), Atatürk (%1,5), Ege (%1,5), Konya (%1), 

Dicle (%0,5) ve Kırım Üniversitesi‟nden (%0,5) mezun olan diĢ hekimlerinin takip 

ettiği belirlenmiĢtir (Tablo 4-1). Ġstanbul ve Marmara Üniversitesi‟nden mezun olan diĢ 

hekimlerinin oranının fazla olmasının nedeni Ġstanbul‟da diĢ hekimliği eğitimi alanların 

ağırlıklı olarak Ġstanbul‟da kaldıklarını ve muayenehane açtıklarını göstermektedir. 

Wechsler ve ark. (1973) 1950-1965 yılları arasında New York‟taki diĢ hekimliği 

fakültelerinden mezun olan 2400 diĢ hekimi ile yaptıkları anket çalıĢmasında, New 

York‟ta yaĢayanların mezun olduktan sonra yine New York‟ta kalarak mesleklerini icra 

ettiklerini, ancak kırsal kesimden okumak için gelen bireylerin ise mezun olduktan 

sonra kendi memleketlerine döndüklerini belirtmiĢlerdir. Brukiene ve ark. (2005) ise 

Litvanya‟da yeni mezun olan diĢ hekimlerinin Ģehirlerde yaĢamayı tercih ettiklerini; 

finansal kaynakların, çalıĢma ve yaĢam koĢullarının daha iyi olmasının bu tercihleri 

etkilediğini belirtmiĢlerdir.  

Katılımcıların %91,5‟inin diĢ hekimliği fakültesi diplomasıyla hastalarına 

hizmet verdikleri, ancak %8,5‟inin master ve doktora eğitimi bulunmaktadır (Tablo 4-

1). Katılımcıların %81‟i özel muayenehanede serbest çalıĢırken %13‟ü bir klinikte, 

%2‟si hastanede, %2,5‟i diĢ hekimliği fakültesinde, %0,5‟i hem diĢ hekimliği 

fakültesinde hem de özel muayenehanede, %1‟i ise hem özel muayenehane hem de 

devlete bağlı kamu kliniğinde çalıĢmaktadır (Tablo 4-1). Katılımcıların %40,5‟i çalıĢtığı 

yer için kira ödemektedir. DiĢ hekimliği tedavi uygulamalarına haftada 10 saatten az 

zaman ayıran hekimler %45,5, 10-20 saat ayıranlar %37,5, 20 saaten fazla ayıranlar ise 

%17 gibi küçük bir oranda saptanmıĢtır (Tablo 4-1). DiĢ hekimlerinin ortalama olarak 

haftada 5 gün çalıĢtığını varsaydığımız taktirde %83‟ünün günde ortalama olarak 2 ile 4 

saat arasında restoratif tedavi iĢlemlerine zaman ayırdığı ortaya çıkmaktadır. Ancak 

%17‟lik bir oranı ise 4 saatten fazla bir zaman dilimini restoratif diĢ tedavisi 

hizmetlerine ayırmaktadır. Bu da incelediğimiz gruptaki diĢ hekimlerinin yaklaĢık 

1/5‟lik bir oranının dünyadaki diĢ hekimlerinin restoratif diĢ tedavisine ayırdığı zamana 

yakın bir zaman dilimi içerisinde hastalarını tedavi ettiklerini ortaya koymaktadır. 
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Tedavi iĢlemleri sırasında diĢ hekimlerinin yarısından fazlası (%58) yardımcısız 

çalıĢtıklarını belirtmiĢlerdir. Buna karĢılık %42‟si yardımcı personelle çalıĢtıklarını 

ifade etseler de, yardımcı personelin büyük kısmını (%28,5) konu ile ilgili bir eğitimi 

olmayan ve ancak diĢ hekimi tarafından eğitilmiĢ vasıfsız yardımcı personel 

oluĢturmaktadır. Ayrıca %9 oranındaki bölümünü sekreterler, %2,5‟ini tıp hemĢiresi ve 

%2‟sini yüksek okul diplomalı diĢ hekimi yardımcısı oluĢturmaktadır (Tablo 4-1). Bu 

durum diĢ hekimliğinin ergonomik olarak uygulanmasını sağlayan dört el çalıĢma 

sisteminin muayenehanelerde pek yer bulamadığını, diĢ hekimlerinin genel olarak 

yardımcısız çalıĢtıklarını, eğer yardımcıları varsa çalıĢılan yardımcı personellerin ise 

vasıfsız yardımcı personeller olduğunu ortaya koyması bakımından ilginç bir olgu 

olarak tespit edilmiĢtir. Bu bulgu, ülkemizde diĢ hekimliği meslek uygulamalarında 

karĢı karĢıya kalınan yetersizliği çok açık olarak gösterdiği gibi, yardımcı personel 

eğitiminin de tam olarak çözülemediğini belirtmektedir. DiĢ hekimlerinin hastalarına 

daha iyi hizmet verebilmeleri için yardımcı personel konusunun mutlaka ciddi ve ülke 

ihtiyaçları göz önüne alınacak bir yaklaĢım içerisinde ele alınmasının gerektiği 

görülmektedir. Modern diĢ hekimliği muayenehanelerinde diĢ hekimlerinin yardımcı 

personeller olmadan çalıĢması düĢünülemez. Muayenehaneler hem operatif hem de 

koruyucu uygulamaların yapıldığı alanlar olarak ciddi bir ekip çalıĢmasının yürütüldüğü 

hizmet alanlarıdır. DiĢ hekimi, hekim yardımcısı ve teknisyeniyle birlikte takım 

çalıĢmasını yürüten lider olarak fonksiyon görmektedir. Brown ve Lazar (1998) 

Amerika‟daki diĢ hekimlerinin 1986-1995 yılları arasındaki çalıĢma durumlarını 

incelemiĢler ve diĢ hekimlerinin %30‟unun muayenehanelerinde birden fazla hekim 

olarak çalıĢtıklarını, koruyucu tedavilere daha fazla, restoratif tedavilere ise daha az 

zaman ayırdıklarını belirtmiĢlerdir. Baltutis ve Morgan (1998) Avustralya‟da yardımcı 

personelin büyük kısmını hijyenistlerin, terapistlerin, hemĢire ve teknisyenlerin 

oluĢturduğunu; terapistlerin okul çağındaki çocuklara restoratif ve koruyucu tedavileri 

uygularken, hijyenistlerin genellikle koruyucu tedavilerden sorumlu olduklarını 

belirtmiĢlerdir. Eaton ve ark. (2003) yılında en fazla hijyenistin Amerika‟da çalıĢtığını, 

bunu Japonya ve Kanada‟nın takip ettiğini, Avrupa Birliği ülkelerinde ise 245.169 diĢ 

hekiminin ve 13.295 hijyenistin hizmet verdiğini belirtmiĢlerdir. Pourat (2009) 

Californiya‟da hekimlerin bireysel tercihlerinin, gelir düzeylerinin ve hasta talebinin 

hijyenistleri iĢe almada etkili olduğunu, tam gün çalıĢan ve ekonomik olarak daha iyi 

düzeyde olan diĢ hekimlerinin hijyenistlerle çalıĢtıklarını belirtmiĢtir.  
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Mezuniyet sonrası eğitim, diĢ hekimlerinin bilgi, beceri ve bakıĢ açılarını 

geliĢtirmek için mesleki yaĢantıları boyunca sürdürmeleri gereken eğitim sürecidir 

(Weaver 2009). Hızlı geliĢen bir bilim olan diĢ hekimliğini icra eden diĢ hekimleri, 

mesleklerini daha iyi uygulayabilmek için yeni teknoloji ve bilimsel geliĢmeleri takip 

etmek ve öğrenmek durumundadır. Mezuniyet sonrası eğitim kapsamında diĢ 

hekimlerinin bilgi ve becerilerini geliĢtirip güncelleyebilmeleri için kurs- konferanslara 

katılım, dergi- kitap gibi basılı medyanın takip edilmesi, uzaktan eğitimlere katılım ve 

diĢ hekimlerinin meslektaĢlarıyla iletiĢimi gibi pek çok yöntem vardır (Tseveenjav ve 

ark. 2003). Biz de çalıĢmamızda hekimlerin hangi bilimsel dergileri takip ettiklerini, 

profilaksi ve diĢ çürüğünün önlenmesine yönelik katıldıkları kurs ve seminerleri 

mezuniyet sonrası eğitim kapsamında sorguladık (Sorular 1.11-1.12). DiĢ hekimlerinin 

meslek yaĢantılarında okudukları dergileri esas alan sorumuza katılımcıların verdikleri 

cevaplar sırasıyla meslek odası dergisi (%93,5), dernek ve özel kuruluĢ dergileri 

(%47,5), meslek birliği dergisi (%46,5), meslek birliği bilimsel dergisi (%22,5), yabancı 

bilimsel diĢ hekimliği dergileri (%17,5) ve fakültelerin yayınladığı bilimsel dergiler 

(%16,5) dir. %1‟lik kesim ise hiçbir mesleki dergiyi takip etmemektedir (Tablo 4-2). 

DiĢ hekimlerinin çok yüksek oranda (%93,9) bulundukları ilin veya bölgenin odasının 

çıkardığı dergiyi takip etmeleri, oda dergilerinin içeriğinin iyi etüt edilmesi gerektiğini 

ve bu kanal yoluyla diĢ hekimlerine temel bilimsel konuların ve baĢta koruyucu diĢ 

hekimliği olmak üzere kanıta dayalı koruyucu diĢ hekimliği bilgilerinin verilebileceğini 

ortaya çıkarmaktadır. DiĢ hekimlerinin bilimsel dergileri takip etme oranları, mesleki ve 

sosyal amaçlı dergileri takip etme oranlarından daha düĢüktür. Meslek birliğinin ve diĢ 

hekimliği fakültelerinin yayınladığı bilimsel dergilerin diĢ hekimleri tarafından 

takibinin %15-20 seviyesinde kalması, diĢ hekimlerinin okuma alıĢkanlığının ne yazık 

ki toplumun diğer kesimlerinden pek farklı olmadığını göstermektedir.  

Mezuniyet sonrası eğitim kapsamında diĢ çürüğünden korunmaya yönelik kurs 

ve seminerlere hiç katılmayanlar (%35,5) en yüksek oranı oluĢtururken, bu kurslara son 

bir yılda katılanlar %27, son 2-5 yıl içinde katılanlar %22,5, 5 yıldan daha önce 

katılanlar %8 ve kurs ve seminerlere katıldığını hatırlamayanlar ise %7‟lik oranı 

oluĢturmaktadır (Tablo 4-2). Strother ve ark. (1986) yaptıkları çalıĢmada diĢ 

hekimlerinin en fazla yeni teknikler hakkında bilgilerini artırmak istediklerini ve bunu 

da genellikle meslektaĢlarına sorarak edindiklerini saptamıĢlardır. Bilgi edinmek için 

diĢ hekimliği üniversite kütüphanelerinin en az oranda baĢvurulan yerler olduğu 
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belirtilmiĢ ve diĢ hekimlerinin mezuniyet sonrası eğitim kapsamında bilgilerini 

artırırken baĢvurdukları kaynakların bilimselliğini ve kalitesini iyi araĢtırmaları 

gerektiği vurgulanmıĢtır. Ġngiltere‟de 1550 adet diĢ hekimine uygulanan anket 

çalıĢmasında diĢ hekimlerinin % 87,3‟ünün ayda birden fazla bilimsel dergiyi takip 

ettikleri, %55‟inin ise 5 günden daha fazla süren mezuniyet sonrası kurs ve seminerlere 

katıldıkları belirtilmiĢtir ki (Buck ve Newton 2002) bu oranlar ülkemizden çok daha 

yüksektir. Yine Ġngiltere‟de diĢ hekimlerinin mezuniyet sonrası eğitime katılımlarının 

değerlendirildiği anket çalıĢmasında hekimlerin %98‟inin son 1 yıl içerisinde bilimsel 

dergileri takip ettikleri ve %97‟sinin kurslara katıldıkları belirtilmiĢtir (Bullock ve ark. 

2003). Moğolistan‟da diĢ hekimlerinin %38‟i 2001 ve 2003 yılları arasında diĢ 

hekimliği klinik disiplinlerinin en az biriyle ilgili kurs ve seminerlere katıldıklarını 

belirtirken; restoratif diĢ hekimliği ile ilgili kurslara katılımın en fazla oranda ve 

bayanlar tarafından tercih edildiği, erkeklerin ise protez ve cerrahi ile ilgili kurslara ilgi 

gösterdikleri vurgulanmıĢtır (Tseveenjav ve ark. 2003). Bulgaristan‟da 842 diĢ hekimini 

kapsayan anket çalıĢmasında kadın diĢ hekimlerinin erkeklere oranla mezuniyet sonrası 

eğitime daha fazla ilgi gösterdikleri ve hekimlerin %35‟inin yıllık gelirlerinin %1-3‟ünü 

ve yılda en az 2 haftalarını mezuniyet sonrası eğitimleri için harcadıkları belirtilmiĢtir 

(Katrova 2004). Yoder ve ark. (2007) yılında yaptıkları çalıĢmada Hindistan‟da diĢ 

hekimlerinin %6‟sının son bir yıl içinde, %24‟ünün 2-5 yıl içinde, %50‟sinin 5 yıldan 

daha önce diĢ çürüğünden korunmaya yönelik kurs ve seminerlere katıldığını, %21‟inin 

ise hiç katılmadığını bildirmiĢlerdir. Avustralya‟da 2007 yılında 895 diĢ hekiminin 

katıldığı anket çalıĢmasında hekimlerin %92,9‟unun kurslara katıldığı, %85,1‟inin diĢ 

hekimliği ile ilgili bilimsel dergileri takip ettikleri, %68,7‟sinin meslektaĢlarıyla bilgi 

alıĢveriĢinde bulunduğu, %67,9‟unun konferanslara katıldığı belirlenmiĢtir. Restoratif 

diĢ hekimliği ve implantın en çok ilgi gösterilen konular olduğu ayrıca diĢ hekimlerinin 

de mezuniyet sonrası eğitimlere bilgilerini artırmak için katıldıkları tespit edilmiĢtir 

(Hopcraft ve ark. 2010). Ülkemizde diĢ hekimlerinin özellikle büyük oranda diĢ 

çürüğünden korunmaya yönelik kurs ve seminerlere katılmamalarının sebebinin 

koruyucu diĢ hekimliğine yeterince önem vermemelerinden, toplumun bu hizmet 

alanındaki olanakları fazla talep etmemesinden, hekimlerin bu konuda edindikleri bilgi 

ve deneyimlerine aĢırı güvenmelerinden kaynaklandığı söylenebilir ki çalıĢmamızın 

diğer bulguları da diĢ hekimlerinin bu konudaki bilgi yetersizliğini açık olarak ortaya 

koymuĢtur. 
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DiĢ hekimliği alanındaki bilimsel ve teknolojik geliĢmelerin izlenmesini ve 

topluma daha nitelikli diĢ hekimliği hizmeti verilmesini sağlamak amacıyla 18 ġubat 

1998 tarihinde Türk DiĢ Hekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu kararı ile Sürekli 

DiĢ Hekimliği Eğitimi (SDE) Yönergesi yürürlüğe girmiĢ ve SDE Programları 

baĢlatılmıĢtır. SDE Programı baĢladığı günden itibaren 10 yıl içerisinde 15.000‟i aĢkın 

diĢ hekimi bilimsel etkinliklere katılmıĢ, sertifikalı diĢ hekimi sayısı ise 4.370‟dir (TDB, 

Sürekli DiĢ Hekimliği Eğitimi 2011). TDB tarafından kredilendirilerek yürütülen 

sürekli eğitime baktığımızda, bu eğitim ağırlıklı olarak diĢ hekimleri odaları ve bilimsel 

dernekler tarafından yürütülmektedir ancak anket çalıĢmamızın bulguları sürekli eğitim 

konusunda yapısal değiĢikliklerin yapılması ve birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesinde 

olduğu gibi zorunlu hale getirilmesi gerektiğini ortaya çıkarmaktadır. 

5.2.  Koruyucu DiĢ Hekimliği Hakkında TartıĢma 

Uyguladığımız anket çalıĢmasındaki örneklemde diĢ hekimlerinin koruyucu diĢ 

hekimliğine bakıĢ açıları, koruyucu diĢ hekimliğinin bilimselliği, diĢ hekimliğinde etkili 

olması, diĢ hekimleri için kolaylığı, cazipliği, yararlılığı, itibarı ve toplum için faydası, 

değeri, gerekliliğini içeren sorular sorularak değerlendirilmiĢtir. Bu değerlendirme 

sırasında likert tarzı ölçek kullanılmıĢtır. Likert tarzı ölçekler, genel olarak bir tutum 

objesine karĢı bireyin tutumunun ne derece olumlu veya olumsuz olduğunu belirlemek 

için kullanılan bir çeĢit derecelendirme ölçeğidir (Ünsal 2003 p. 39). ÇalıĢmamızdaki 

ölçek derecelendirmesi 1 ile 7 arasında olup sayının değeri arttıkça katılımcıların da 

koruyucu diĢ hekimliğine bakıĢ açısı daha pozitif değer kazanmaktadır. Bu ölçekte 

verilen cevaplardan elde edilen oranlara göre diĢ hekimlerinin %65‟i koruyucu diĢ 

hekimliğini bilimsel, %56,5‟i etkili, %56‟sı kolay, %45,5‟i cazip, %59,5‟i yararlı, 

%66,5‟i itibarlı, %96‟sı topluma faydalı, %91‟i toplum için değerli ve %97,5‟i toplum 

için gerekli bulmuĢtur (Tablo 4-3). Soruların analizi yapılınca katılımcıların koruyucu 

diĢ hekimliğinin toplum için faydasına, değerine ve gerekliliğine daha çok pozitif değer 

yüklediklerinin saptandığı ortaya çıkmaktadır. DiĢ hekimleri ölçekteki her maddeyi 1 ile 

7 arasında derecelendirdikten sonra, her katılımcının ölçekten elde ettiği puanlar 

hesaplanmıĢ ve koruyucu diĢ hekimliği toplam puanlarının 21 ile 63 arasında değiĢtiği, 

ortalama toplam puanlarının 56,27±7,28 olduğu tespit edilmiĢtir. Puanlarının dağılımı 

ile ortalama puanları esas alınarak diĢ hekimlerinin %37‟si koruyucu diĢ hekimliği 

puanı bakımında düĢük, %30‟u orta ve %33‟ü de yüksek gruba dahil edilmiĢtir (Tablo 
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4-4). Bu sayede koruyucu diĢ hekimliğine bakıĢ açıları olumlu ve olumsuz olan diĢ 

hekimlerinin kıyaslanması kolaylaĢmıĢtır. DiĢ hekimlerin %37‟sinin koruyucu diĢ 

hekimliğine bakıĢ açıları olumsuzdur. DiĢ hekimliği pratiğinde diĢ hekimlerinin 

koruyucu diĢ hekimliğine bakıĢ açısı 3 Ģekilde değerlendirilmektedir: 

1. Tamamen koruyucu diĢ hekimliğine inanıp onu diĢ hekimliği pratiğinde 

uygulayan diĢ hekimleri 

2. Var olan diĢ çürüklerini sadece operatif olarak tedavi eden diĢ hekimleri ki bu 

grup diĢ hekimlerinin büyük bir kısmını oluĢturmaktadır. 

3. Günden güne artmakta olan bir kısım ise hem operatif hem de koruyucu diĢ 

hekimliğini bir arada yürüten diĢ hekimleri olup, hastalarını da bu yönde 

etkilemektedirler (Forrest 1976 p. 2).  

Ankete katılan diĢ hekimlerinin verdikleri cevaplarla sadece %33‟ünün 

koruyucu diĢ hekimliğine bakıĢ açılarının olumlu olduğu tespit edilmiĢtir. Bu verdikleri 

cevaplarla koruyucu diĢ hekimliği için ideal diĢ hekimi profili olduklarını ortaya 

koysalar da, anket çalıĢmamız için verilen olumlu cevapların pratik hayata ne kadar 

yansıtıldığı tartıĢma konusudur. Zira koruyucu diĢ hekimliği bakıĢ açısı olumlu 

olanların kendi diĢ fırçalama, fluoridli diĢ macunu ve diĢ ipi kullanımları arasında 

istatistiksel olarak bir iliĢki de bulunmamaktadır (Tablo 4-14). 

Ghasemi ve ark. (2007) yılında yaptıkları çalıĢmada Ġran‟daki diĢ hekimlerinin 

koruyucu diĢ hekimliğine bakıĢ açılarını düĢük, orta ve yüksek olmak üzere 3 gruba 

ayırmıĢ ve diĢ hekimlerinin %22‟sinin koruyucu diĢ hekimliğine bakıĢ açısının düĢük 

olduğunu belirtmiĢlerdir. ÇalıĢmamızda ise koruyucu diĢ hekimliği bakıĢ açısı düĢük 

olan hekimlerin oranı %37‟dir. Bu sonuç çalıĢmamızdaki bakıĢ açısı olumsuz olan 

hekimlerin oranının Ġran‟daki diĢ hekimlerden fazla olduğunu göstermektedir. 

Koruyucu diĢ hekimliğinin diĢ hekimliği pratiğinde oluĢmasının bazı sebepleri 

aĢağıda Ģu Ģekilde sıralanabilir: 

1. Restoratif tedavileri uygulayan diĢ hekimleri zamanla uygulanan 

materyallerde, restorasyonlarda kusurlar ve hastalarında diĢ çürüklerinin tekrar 

oluĢtuğunu gördüklerinde farklı tedavilerin uygulanması gerektiğini anlamıĢlardır. 

2. DiĢ hekimliği tedavileri pahalı olduğu için baĢlangıçta önlemler almanın 

yararlı olduğu anlaĢılmıĢtır. 
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3. Halkın günden güne koruyucu uygulamalara karĢı daha bilgili olması ve bunu 

diĢ hekimlerinden talep etmesi diĢ hekimlerini etkilemiĢtir. 

4. Koruyucu diĢ hekimliğine ilgi yeni mezun olan diĢ hekimlerinde daha fazladır 

ve günden güne artmaktadır (Forrest 1976 pp. 3-4 ). 

ÇalıĢmamızda ankete katılan diĢ hekimlerinin de yaĢları ile koruyucu diĢ 

hekimliğine bakıĢ açıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki bulunmaktadır. 

Koruyucu diĢ hekimliğine bakıĢ açısı pozitif olan hekimlerin 1940-1950 doğumlu olma 

oranları %12,1, 1951-1960 doğumlu olma oranları %21,2, 1961-1970 doğumlu olma 

oranları %24,2, 1971-1980 doğumlu olma oranları %34,8 ve 1981 sonrasında doğan 

hekimlerin oranı ise %7,6‟dır (Tablo 4-7). Koruyucu diĢ hekimliğine bakıĢ açısı pozitif 

olan hekimlerin 1971-1980 yılları arasında doğmuĢ olma oranları anlamlı Ģekilde 

yüksektir. ÇalıĢmamızda 30 yaĢın altında olan diĢ hekimlerinin koruyucu diĢ 

hekimliğine bakıĢ açılarının pozitif olma oranının %7,6 gibi düĢük seviye kalması 

Forrest (1976 pp. 3-4 )‟in görüĢüne uymasa da, son yıllarda ülkemizde özellikle diĢ 

hekimlerinin baĢta implant olmak üzere estetik ve restoratif tedavi uygulamalarına artan 

yoğun ilgilerinin bu bulgunun ortaya çıkmasında etkili olabileceğini düĢünmekteyiz. 

ÇalıĢmamızda diĢ hekimlerinin %5‟inin koruyucu diĢ hekimliğinin 

bilimselliğine, %10,5‟inin etkili olmasına, %11,5‟inin kolaylığına, %14,5‟inin 

cazipliğine, %11,5‟inin yararına, %8,5‟inin ise kendilerine itibar kazandırmasına bakıĢ 

açıları olumsuzdur. Her ne kadar toplum için faydası, değeri ve gerekliliğine daha 

pozitif bakıĢ açısı yükleseler de (Tablo 4-3) pratik hayatta bireysel profilaksi 

uygulamalarını ne oranda gerçekleĢtirdikleri sorgulanması gereken baĢka bir bulgudur. 

Bu bulgular koruyucu diĢ hekimliğinin azımsanmayacak bir grup diĢ hekimi tarafından 

yok sayıldığının ve bireysel profilaksi uygulamalarının kendileri açısından değersiz 

görüldüğünün ifadesidir. 

ÇalıĢmamızda diĢ hekimlerinin hizmet verdikleri farklı sosyoekonomik seviyeye 

sahip 4 ilçe arasında koruyucu diĢ hekimliği puanları bakımından istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık gözlenmemiĢtir. Güngören‟de hizmet veren diĢ hekimlerinin %42‟si 

düĢük, %26‟sı orta, %32‟si yüksek grupta iken, Fatih‟te hizmet veren hekimlerin %30‟u 

düĢük, %40‟ı orta, %30‟u yüksek grupta, Kadıköy‟de hizmet veren hekimlerin %38‟i 

düĢük, %28‟i orta, %34‟ü yüksek grupta yer almıĢlardır. ġiĢli‟de hizmet veren 

hekimlerin %38‟i düĢük, %26‟sı orta ve %36‟sı da yüksek gruptadır (Tablo 4-6). 
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Yüksek gruba dahil olan hekimlerin daha büyük kısmı ġiĢli ilçesinde hizmet verse de, 

ilçeler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Bu durum farklı 

sosyoekonomik düzeye sahip ilçelerde yaĢayan bireyler için olumlu bir sonuç olmasına 

rağmen koruyucu diĢ hekimliği puanı bakımından yüksek grupta yer alan %30-36 

oranındaki diĢ hekiminin hastalarına yönelik koruyucu uygulama giriĢimlerinin ne 

olduğu ve elde edilen baĢarı ayrıca araĢtırılmalıdır. Olaya tersinden baktığımızda diĢ 

hekimlerinin yaklaĢık üçte ikisinin koruyucu diĢ hekimliği puanları düĢük ve orta 

seviyededir. Bu sonucun, diĢ hekimliği mesleğinin önemli bileĢenlerinin baĢında gelen 

diĢ hekimliği fakültelerinin verdiği eğitim ile Sağlık Bakanlığı‟nın ağız-diĢ sağlığı 

politikaları açısından sorgulanması gereken bir durum olduğunu kabul ediyoruz. 

Ankete katılan diĢ hekimlerinin cinsiyetlerine göre koruyucu diĢ hekimliği 

puanlarının dağılımı arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır. Erkek 

diĢ hekimlerinin %46,5‟i koruyucu diĢ hekimliği puanlarına göre düĢük grupta, %25,3‟ü 

orta grupta, %28,3‟ü yüksek grupta yer alırken, kadın diĢ hekimlerinin %27,7‟si düĢük 

grupta, %34,7‟si orta ve %37,6‟sı da yüksek grupta yer almaktadır (Tablo 4-5). 

Ghasemi ve ark. (2007) çalıĢmalarında da kadın diĢ hekimlerinin koruyucu diĢ 

hekimliğine bakıĢ açılarını erkek diĢ hekimlerinden istatistiksel olarak anlamlı oranda 

daha olumlu bulmuĢlardır ve bu sonuç çalıĢmamızla uyum göstermektedir. 

Seçilen bölgelerde sosyoekonomik seviyelerinde farklılıkların olduğu bireylerin 

yaĢadığı var sayılan çalıĢmamızda, diĢ hekimlerinin koruyucu diĢ hekimliğine 

yaklaĢımlarının mı yoksa hastaların ağız-diĢ sistemi içerisindeki yetersizliklerinin mi bu 

bulgular üzerinde etkili olduğu asıl sorgulanması gereken diğer konulardır diye 

düĢünmekteyiz. Dolayısı ile birey tutumlarının ihtiyaçları belirlediği gerçeğinden yola 

çıkıldığında farklı ilçelerde hizmet veren diĢ hekimlerinin koruyucu diĢ hekimliği ile 

ilgili benzer tutum sergilemesinin nedeninin daha çok toplum bireylerinin yetersiz ağız-

diĢ sistemi seviyesinden kaynaklanabileceğini de düĢünmemiz gerekir kanısındayız. 

ÇalıĢmamızda hasta yaklaĢımı ve ihtiyaçları göz ardı edilerek sadece diĢ hekimlerinin 

bakıĢ açısı sorgulansa da, toplum bireylerinde ağız-diĢ sağlığı konusunda benzer 

bilinçsizliğin var oluĢu da irdelenmesi gereken diğer bir husustur. 

DiĢ hekimlerinin mezuniyet sonrası kurs ve seminerlere katılımı ve bilimsel 

dergileri takip etmeleri ile koruyucu diĢ hekimliğine bakıĢ açıları arasındaki iliĢkiyi de 

değerlendirdiğimiz çalıĢmamızda, koruyucu diĢ hekimliği puanları yüksek olan 
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hekimlerin %93,9‟u meslek odası dergisini, %43,9‟u meslek birliği dergisini, %45,5‟i 

dernek ve özel kuruluĢ dergilerini, %15,2‟si meslek birliği bilimsel dergisini, %16,7‟si 

fakültelerin yayınladığı bilimsel dergileri ve %18,2‟si de yabancı bilimsel diĢ hekimliği 

dergilerini takip etmektedir (Tablo 4-7). DiĢ hekimleri bilimsel dergilerden çok sosyal 

ve mesleki içerikli dergileri takip etmektedir. Mezuniyet sonrası kurs ve seminerlere son 

bir yıl içerisinde katılan diĢ hekimlerinin %33,3‟ü yüksek grupta iken, son 2-5 yıl 

içerisinde katılan hekimlerin %19,7‟si, 5 yıldan daha önce katılan hekimlerin %10,6‟sı, 

hiç katılmayan hekimlerin %30,3‟ü ve kurs ve seminerlere katıldığını hatırlamayan 

hekimlerin %6,1‟i de yüksek grupta bulunmaktadır (Tablo 4-7). Mezuniyet sonrası kurs 

ve seminerlere katılan ve bilimsel dergileri takip eden diĢ hekimleriyle katılmayanlar 

arasında koruyucu diĢ hekimliğine bakıĢ açıları bakımından istatistiksel olarak anlamlı 

fark bulunmamaktadır. Bullock ve ark. (1999) diĢ hekimlerinin mezuniyet sonrası 

eğitim kapsamında katıldıkları kurslarla en fazla oranda bilgi birikimlerini artırdıklarını, 

bakıĢ açılarında ve uygulamalarındaki değiĢikliklerin ise daha uzun süreli eğitimler 

sonucunda meydana gelebileceğini belirtmiĢlerdir. Bu sonuçlar, üniversitelerdeki lisans 

eğitiminin diĢ hekimlerinin koruyucu diĢ hekimliğine bakıĢ açılarını geliĢtirmek için 

daha etkili eğitim vermesi gerektiğini, mezuniyet sonrası alınan eğitimlerin koruyucu 

diĢ hekimliğine olumlu bakıĢ açısı kazandırmak için üniversitelerdeki eğitim kadar 

etkili olmadığını göstermektedir. Ayrıca yeni mezunların eski mezunlara göre koruyucu 

diĢ hekimliğine bakıĢ açılarının biraz daha olumlu olması, günümüzde koruyucu diĢ 

hekimliğinin öneminin artmakta olduğunu gösterse de, bunun yeterli olduğu konusunda 

anket çalıĢmamıza verilen cevaplar incelendiğinde kuĢkular oluĢmaktadır. 

ġekersiz sakız kullanımı, sakız çiğneme sırasında artan tükürükteki kalsiyum, 

fosfat iyon konsantrasyonlarının yükseliĢiyle ağızdaki remineralizasyona katkıda 

bulunmakta ve sakız çiğneme süre-sıklığına bağlı olarak bu etki değiĢmektedir. ġekersiz 

sakızların günde 4-5 defa ana ve ara öğünlerden sonra 15-20 dakika çiğnenmesinin 

koruyucu ve tedavi edici etkisinin olduğu vurgulanmaktadır (Leach ve ark. 1989). 

ÇalıĢmamızda 145 diĢ hekimi (%72,5) hastalarına Ģekersiz sakız kullanımını önerdiğini 

belirtirken bu önerilerin büyük kısmının hatalı ve eksik olduğu, sakız çiğneme süresi ve 

sıklığı konusunda sadece 17 diĢ hekiminin doğru öneriyi yaptığı belirlenmiĢtir (Tablo 4-

8). Riley ve ark. (2010) 564 diĢ hekiminin katıldığı anket çalıĢmalarında Ģekersiz 

sakızların hastalara muayenehanelerde uygulanan fluorid tedavisinden sonra en fazla 
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sıklıkta önerilen yardımcı koruyucu tedavi önerileri olduğunu belirtirlerken kullanım 

süre ve sıklığı konusunda diĢ hekimlerinin görüĢünü sorgulamamıĢlardır. 

Anket çalıĢmamızda sorguladığımız bir diğer konu da; diĢ hekimlerinin 

hastalarına asitli yiyecek ve içeceklerden sonra önerilerde bulunup bulunmadıkları, ağız 

diĢ sağlığının korunması için hastalarına diĢ fırçası, diĢ macunu gibi yardımcı ağız 

hijyen ürünlerini tavsiye edip etmedikleri ve bu tavsiyelerinde hekimleri etkileyen 

faktörlerin ne olduğudur. ÇalıĢmamıza katılan diĢ hekimlerinin %85,5‟i asitli yiyecek 

ve içeceklerden sonra hastalarına önerilerde bulunduğunu belirtirken, bu önerilerden en 

fazla oranı (%35,1) asitli yiyeceklerden sonra ağzın su ile çalkalanması ve su içme 

oluĢturmaktadır. Bunu sırasıyla diĢ fırçalama ve su ile çalkalamayı önerme (%28,1), 

diĢlerin fırçalanmasını önerme (%15,8), diĢlerin hemen fırçalanmamasını önerme 

(%10,5), asitli içeceklerin az içilmesini önerme (%5,3), nötralize edici yiyeceklerin 

tüketilmesini önerme (%3,5) ve asitli içeceklerin pipetle içilmesini önerme (%1,8) 

izlemektedir (Tablo 4-8). Asitli içeceklerden sonra diĢlerin fırçalanmasını öneren diĢ 

hekimlerinin oranı oldukça yüksektir ve hastalarına yanlıĢ önerilerde bulunmaktadırlar. 

Asitli yiyecek ve içeceklerden sonra diĢ yüzeylerinin aĢınma direncinin azalması 

nedeniyle diĢlerin hemen fırçalanması kesinlikle önerilmemektedir. En az 60 dk sonra 

diĢlerin fırçalanması, topikal fluoridli jel uygulanması ve peynir gibi nötralize edici 

diyet ürünlerinin tüketilmesi, asitli içeceklerin yatmadan önce tüketilmemesi ve tüketim 

sırasında pipet kullanılması yapılabilecek önerilerdendir (Amaechi ve Higham 2005). 

DiĢ hekimlerinin %89,5‟i hastalarına diĢ fırçası ve diĢ macunu önermekte ve önerilerini 

etkileyen faktörlerin sırasıyla tecrübeleri (%61,5), ürünün içeriği (%52,5), ürünün fiyatı 

(%19), firma tanıtımı (%16,8) ve reklamlar (%2,8) olduğunu ifade etmektedirler (Tablo 

4-8). DiĢ hekimlerinin büyük kısmı önerilerini yaparken tecrübelerine güvenmekte, 

firma tanıtımı ve reklamlar ise az sayıdaki diĢ hekiminin diĢ fırçası ve diĢ macunu 

önerilerini etkilemektedir. Hastalarına diĢ macunu önerirken içeriğini dikkate alanların 

oranının %52,5 olarak bulunması, diĢ hekimlerinin yaklaĢık yarısının hala diĢ 

macununun içeriğine önem vermediği Ģeklinde yorumlanabilir. Halbuki günümüzde diĢ 

macunlarının terapötik etkileri üzerinde çok ciddi olarak durulmakta, her hastanın ağız-

diĢ sağlığı özelliklerine göre farklı diĢ macunlarının önerilmesi istenmektedir. 

Anketimize katılan diĢ hekimlerinin yaklaĢık yarısının diĢ macunu önermede hastanın 

ağız-diĢ sağlığı özelliklerini dikkate alan bir yaklaĢım içerisinde olmadığı, bunun 

nedeninin de koruyucu diĢ hekimliğinin diĢ fırçası ile birlikte en baĢta gelen ürünü 
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konusunda yeterli temel bilgiye sahip olmadıklarını ortaya koyması bakımından ilginç 

ve düĢündürücü bir bulgu olarak yorumlamak mümkündür. 

DiĢ hekimlerinin %94,5‟i ağız diĢ sağlığının korunmasında diĢ fırçası ve diĢ 

macunu dıĢında baĢka ürünler de önerdiklerini belirtirken, önerilen diğer ürünler 

arasında en fazla oranı diĢ ipi (%92,6) oluĢturmaktadır. Bunu sırasıyla gargara (%72), 

arayüz fırçası (%56,6), Ģekersiz sakız(%39,7) ve diğer ürünler (%7,9) takip etmektedir. 

Kürdan (%3,2) ise en az oranda tavsiye edilmektedir (Tablo 4-8). ÇalıĢmamızda diĢ 

hekimlerine özellikle elektrikli diĢ fırçası önerip önermediklerini sorgulamasak da, 

Isparta ve Burdur‟da serbest olarak çalıĢan 100 diĢ hekiminin katıldığı bir anket 

çalıĢmasında hekimlerin elektrikli fırça kullanımını önermesi 1950-1980 dönemi 

mezunlarında %57,57 oranında iken, 1991-2000 mezunlarında %53,19 oranında 

bulunmuĢtur. Aynı çalıĢmada diĢ hekimlerinin %93‟ü plak kontrolü için hastalarına diĢ 

ipi, gargara ve arayüz fırçasını büyük oranda önermekte, diğer hijyen araçları arasında 

kürdan ise en az oranda tavsiye edilmekte ve bu sonuç çalıĢmamızla uyum 

göstermektedir (BaĢ ve ark. 2005). Develioğlu ve ark. (2001) 300 hastaya uyguladıkları 

anket çalıĢmalarında ise hastaların %62‟sinin kullandıkları diĢ macununun markasına 

önem verdiklerini, sahip oldukları ağız-diĢ sağlığı bilgisini en fazla oranda çevreden 

öğrendiklerini, bunu diĢ hekimi ve medyanın takip ettiğini, arayüz temizliğinde ise 

kürdanı çok sık kullandıklarını tespit etmiĢlerdir.  

5.3. DiĢ Hekimlerinin Kendi Ağız-DiĢ Sağlıkları Hakkında TartıĢma 

DiĢ hekimlerinin görevi, hastalarına güncel bilgileri aktararak onlara doğru 

davranıĢ biçimlerini kazandırmak ve hastalarının ağız-diĢ sağlıklarını iyileĢtirmektir. Bu 

davranıĢ biçiminin kazandırılmasından sorumlu olan diĢ hekimleri, hastalarına doğru 

bilgileri aktararak farkındalık yaratmakta ve doğru davranıĢların uygulanmasının 

alıĢkanlık haline getirilmesini sağlamaktadır. DiĢ hekimlerinin kendi ağız-diĢ 

sağlığındaki iyi seviyedeki farkındalığın, hastalarının ve toplumun farkındalığında 

direkt etkisinin bulunduğu vurgulanmaktadır (Dagli ve ark. 2008). Bu yüzden 

çalıĢmamızda diĢ hekimlerinin kendi ağız diĢ sağlıklarına verdikleri önem 

değerlendirilerek koruyucu diĢ hekimliğine bakıĢ açıları ile ağız diĢ sağlıkları arasındaki 

iliĢki belirlenmek istenmiĢtir. 

ÇalıĢmamızda diĢlerini günde bir defadan fazla fırçalayan diĢ hekimlerinin oranı 

%79,5, günde bir defa fırçalayan diĢ hekimlerinin oranı %18,5 ve haftada 2-3 defa 
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fırçalayan hekimlerin oranı ise %2‟dir. Fluoridli diĢ macununu her zaman kullanan 

hekimlerin oranı %77,5, oldukça sık kullananların oranı %17, nadiren kullananlar %4,5 

ve hiçbir surette kullanmadıklarını belirten hekimlerin oranı ise %1‟dir. DiĢ ipini günde 

bir defadan fazla kullananlar %4, günde bir defa kullananlar %25,5, haftada iki üç defa 

kullananlar %27,5, nadiren kullananlar %29,5 ve hiç kullanmayanların oranı ise 

%13,5‟tir (Tablo 4-9). Koruyucu ağız-diĢ sağlığı uygulamalarında en önde gelen diĢ 

fırçası ve fluoridli diĢ macunu kullanımı, diĢ hekimleri arasında beklendiği gibi çok 

yüksek bulunmuĢtur. DiĢ hekimleri tarafından diĢ ipi kullanım sıklığının, diĢlerin 

fırçalanması ve fluoridli diĢ macunu kullanım sıklığına göre oldukça az olması ilginç bir 

bulgu olarak değerlendirilmekte ve koruyucu ağız diĢ sağlığı uygulamalarında arayüz 

temizliğinin ne kadar önemli olduğu konusunda diĢ hekimlerinin yeterli duyarlılıkta 

olmadığını ortaya koymaktadır. 

DiĢ hekimlerinin %11‟i yaklaĢık günde üç defa veya daha fazla Ģekerli yiyecek 

tüketirken, %19‟u yaklaĢık günde iki defa, %28‟i günde bir defa, %31‟i nadiren ve 

%11‟i ise öğün aralarında yemek yemediklerini belirtmiĢlerdir (Tablo 4-9). DiĢ sert 

dokularının diĢ fırçası ile temizlenemeyen bölgelerinde biriken biofilm tabakası 

içerisinde yer alan mikroorganizmaların besin kaynağının büyük kısmını, yiyecek ve 

içecek maddelerinin içerisinde yer alan küçük moleküllü monosakkaritler olan Ģekerler 

oluĢturmaktadır. ġekerli yiyecek ve içeceklerin yemek aralarında günde 3 veya daha 

fazla tüketilmesi, diĢlerin üzerindeki biofilmin anaerob bölgelerinde sürekli olarak asit 

üretilmesine neden olacağından, sert dokuların demineralizasyonu kaçınılmaz 

olmaktadır. Bulgularımız, çalıĢmamıza katılan diĢ hekimlerinin %89‟unun bu prosesi 

bilerek hareket ettiklerini göstermektedir (Tablo 4-9). 

Tseveenjav ve ark. (2004) yılında Moğolistan‟da 250 diĢ hekiminin katılımıyla 

gerçekleĢtirdikleri anket çalıĢmasında diĢ hekimlerinin diĢ çürüklerinin oranının genel 

nüfusa kıyasla daha az bulunduğunu, dolgulu diĢlerinin oranının ise genel nüfusa göre 

daha fazla olduğunu belirtmiĢlerdir. DiĢ hekimlerinin %81‟i diĢlerini günde 2 veya daha 

fazla fırçaladıklarını, %62‟si fluoridli diĢ macunlarını hemen her zaman kullandıklarını 

belirtmiĢlerdir. DiĢ hekimlerinin %49‟u günde bir veya daha fazla Ģekerli yiyecek ve 

içecekleri tükettiklerini belirtirken, %75‟i son bir yıl içerisinde ağız diĢ kontrollerini 

yaptırdıklarını ifade etmiĢlerdir. DiĢ hekimlerinin konuyla ilgili eğitim almaları, 

beklendiği üzere daha iyi seviyede ağız-diĢ sağlığına sahip olmalarını sağlamaktadır.  
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YetiĢkinlerde bireylerin davranıĢlarını; bakıĢ açıları, değerler, inanıĢlar, görüĢler, 

baskı ve ebeveyn otoritesi gibi pek çok faktörün etkilediği bilinmektedir. Bireyin kendi 

ağız diĢ sağlığına verdiği değer, bireyin kendine verdiği değer ve sağlık politikaları ile 

de yakından iliĢkilidir. Yapılan pek çok çalıĢmada cinsiyet farkının ağız-diĢ sağlığı ile 

olan iliĢkisi araĢtırılmıĢtır. Kadınların erkeklere göre temizliğe daha dikkat ettikleri ve 

cinsiyetle hijyen belirleyici faktörler arasında iliĢki olduğu birçok araĢtırma tarafından 

vurgulanmıĢtır (Fukai ve ark. 1999; Farsi ve ark. 2004; Kırtıloğlu ve Yavuz 2006; 

Bertea ve ark. 2007; Dorri ve ark. 2010; Willershausen ve ark. 2010). 

Khami ve ark. (2007a) yılında yaptıkları anket çalıĢmasında Ġran‟da 7 diĢ 

hekimliği fakültesindeki 327 diĢ hekimliği öğrencisinin ağız diĢ sağlıklarını 

değerlendirmiĢler ve kadın öğrencilerin erkek öğrencilere oranla daha fazla sıklıkta 

diĢlerini fırçaladıklarını, fluoridli diĢ macunu ve diĢ ipi kullandıklarını tespit etmiĢlerdir. 

Zadik ve ark. (2008) yılında sağlık sektöründe çalıĢanların ve diĢ hekimlerinin 

ağız-diĢ sağlıklarını anket çalıĢması ile değerlendirerek diĢ fırçalama, diĢ ipi kullanımı, 

periyodik sağlık kontrolleri yaptırma bakımından diĢ hekimlerinin diğer sağlık 

çalıĢanlarına göre daha iyi seviyede olduklarını tespit etmiĢlerdir. Kadınların diĢ 

fırçalama ve diĢ ipi kullanımlarının erkeklere göre anlamlı derecede fazla sıklıkta 

olduğunu belirtmiĢlerdir. 

Filistin‟de 18-22 yaĢ aralığındaki diĢ hekimliği öğrencilerinin 260 tanesinin 

katıldığı anket çalıĢmasında, kadınların erkeklerden anlamlı oranda daha pozitif ağız diĢ 

sağlığı bakıĢ açıları ve davranıĢlarının olduğu vurgulanmıĢtır. Bu sonuç kadınların dıĢ 

görünüĢlerine daha çok önem vermeleri ile iliĢkilendirilmiĢtir (Kateeb 2010). 

ÇalıĢmamızda da kadınların diĢlerini fırçalama ve diĢ ipi kullanma sıklıkları 

erkeklerden istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı bulunmuĢtur (Tablo 4-13). 

Bulgularımız daha önce yapılan çalıĢmaları desteklemektedir. DiĢ hekimlerinin diĢlerini 

fırçalama, fluoridli diĢ macunu ve diĢ ipi kullanım sıklıklarının hizmet verdikleri 

ilçelere göre kıyaslanması sonucunda ise istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmamaktadır (Tablo 4-12). 

DiĢ hekimlerinin %59.5‟i ağız diĢ kontrollerini diĢ hekimine yaptirmaktadir. 

%29.5‟i kontrolleri kendisi yaparken, %9‟u hem kendi kontrollerini yapmakta hem de 

diĢ hekimine gitmektedir. DiĢ hekimlerinin %2‟si ise kontrollere ihtiyaç duymadiğini 

belirtmiĢtir. 
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DiĢ kontrollerini son 6 ay içinde yaptiranlarin oranı %71‟dir. Son 1-2 yıl 

içerisinde diĢ kontrollerini yaptıranların oranı %19.5 iken 2-5 yıl içerisinde yaptıranların 

oranı %5.5‟tir. 5 yıldan daha önce yaptiranlar %2 oranındayken, hiç yaptırmayanların 

oranı %1.5, diĢ kontrollerini ne zaman yaptirdiklarini hatırlamayanların oranı ise 

%0.5‟tir. DiĢ hekimlerinin ağız diĢ sağlığı hizmetlerine halka oranla daha kolay 

ulaĢmasına rağmen %29,5‟inin kontrolleri kendi kendisinin yaptığını belirtmeleri ilginç 

bir bulgudur. 

Hindistan‟da diĢ hekimliği öğrencilerine uygulanan anket çalıĢmasında 

öğrencilerin üçte biri diĢlerinde ağrı oluncaya kadar diĢ kontrollerini ertelediklerini 

belirtmiĢler ve bu öğrencilerin ağız diĢ sağlığı da diğer ülkelerdeki öğrencilerden daha 

zayıf bulunmuĢtur. DiĢ hekimlerinin aldıkları eğitim, kendi ağız-diĢ sağlıklarını 

etkilemektedir. Kendi ağız diĢ sağlığındaki iyi derecedeki farkındalığın, genel nüfus 

üzerinde farkındalık yaratmak için etkili olacağı belirtilse de (Dagli ve ark. 2008) 

çalıĢmamızda diĢ hekimlerinin koruyucu diĢ hekimliğine bakıĢ açıları ile ağız-diĢ 

sağlıklarına verdikleri önem arasında istatistiksel olarak anlamlı iliĢki bulunmamıĢtır. 

DiĢlerini fırçalama sıklığı günde bir defadan fazla olan hekimlerin %75,7‟si koruyucu 

diĢ hekimliği puanı bakımından düĢük, %86,7‟si orta ve %77,3‟ü de yüksek gruptadır. 

Fluoridli diĢ macununu her zaman kullanan hekimlerin %71,6‟sı düĢük, %85‟i orta ve 

%77,3‟ü de yüksek gruptadır. DiĢ ipi kullanımı günde bir veya daha fazla olan 

hekimlerin %25,7‟si koruyucu diĢ hekimliği puanı bakımından düĢük, %31,7‟si orta ve 

%31,8‟i de yüksek gruptadır (Tablo 4-14). Ġstatistiksel olarak anlamlı değerlere 

ulaĢılmamıĢ olsa da, diĢlerini günde bir defadan fazla fırçalayan diĢ hekimlerinin 

%75,7‟sinin ve fluoridli diĢ macununu her zaman kullanan diĢ hekimlerinin %71,6‟sının 

koruyucu diĢ hekimliğine yaklaĢımlarının düĢük seviyede ortaya çıkması, diĢ 

hekimlerinin kendi ağız-diĢ sağlıklarına verdikleri değeri aynı seviyede hastalarına 

yansıtmadıklarını göstermesi bakımından ilginç bir bulgu olarak saptanmıĢtır. 

Çocukluk yaĢlarından itibaren kazanılan davranıĢ biçimleri gelecekteki sağlığın 

temelini oluĢturmaktadır. DiĢlerin fırçalanması, diĢ ipi kullanımı gibi temel ağız-diĢ 

sağlığı davranıĢlarını da çocukluk çağında kazanan birey, gelecekte oluĢabilecek ağız-

diĢ kaynaklı hastalıklardan kendisini koruyabilecektir (Gardiner ve Armbruster 2006).  

ÇalıĢmamıza katılan diĢ hekimlerinden hiç sigara içmemiĢ olanların oranı 

%52.5‟tir. DiĢ hekimlerinin %16.5‟i sigarayi bırakmıĢtır. %7‟si ayda bir paket veya 
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daha az sigara içerken, ayda 2-3 paket sigara içen diĢ hekimlerinin oranı %4‟tür. 

Haftada 2-3 paket içen diĢ hekimleri %14.5 oranında, günde bir paket veya daha fazla 

içen diĢ hekimlerinin oranı ise %5.5‟tir. 

Peidro ve ark. (2008) yaptıkları çalıĢmada diĢ hekimlerinin %9,7‟si günde bir 

veya daha fazla sigara içerken, %12,5‟i arasıra içtiklerini, %28,8‟i sigarayı bıraktıklarını 

ve %49‟i de hiç sigara içmediklerini belirtmiĢtir. Hiç sigara içmeyen diĢ hekimi 

oranının birçok çalıĢmada olduğu gibi bizim çalıĢmamızda da yüksek olmasının, diĢ 

hekimlerinin sigaranın zararlı etkilerini bilmesinden ve hastalarındaki zararlı etkilerini 

görebilmelerinden kaynaklanabileceğini belirtmek mümkündür. 

Sigara kullanımı gibi zararlı davranıĢlardan kaçınma gelecekteki sağlıklı yaĢam 

açısından etkilidir (Gardiner ve Armbruster 2006). Sigara kullanımı, periodontal 

hastalıkların zararlarını ve prevalansını artırarak, yara iyileĢmesini geciktirerek ve 

kanser riskini arttırarak genel sağlığa ve ağız-diĢ sağlığına zarar vermektedir. DiĢ 

hekimleri hastalarına sigarayı bırakmalarını tavsiye ederek hastalarını sigaranın zararlı 

etkilerine karĢı koruyabilmektedirler (Clareboets ve ark. 2010). DiĢ hekimlerinin 

hastalarına sigarayı bıraktırmadaki etkisi kanıtlanmıĢ olmasına rağmen diĢ hekimlerinin 

hastalarına bu yönde yaptığı önerilere pratik hayatta seyrek rastlanılmaktadır. DiĢ 

hekimlerinin rutin olarak yapacağı sigarayı bıraktırma tavsiyeleri halk sağlığına oldukça 

yararlı etkiler kazandıracaktır (Gordon. ve ark. 2006). ÇalıĢmamızda diĢ hekimlerinin 

%56,5‟i hastalarına mutlaka sigarayı bırakmalarını önerdiklerini, %31,5‟i arasıra, 

%5,5‟i nadiren önerdiklerini ifade etmiĢlerdir. %6,5‟i hiçbir zaman sigarayı bırakma 

konusunda öneride bulunmadıklarını belirtmiĢtir (Tablo 4-10). Florida‟da (ABD) diĢ 

hekimlerine yönelik olarak yapılan diğer bir anket çalıĢmasında diĢ hekimlerinin 

%46‟sının hastalarına sigarayı bırakmalarını rutin olarak önerdikleri belirtilmiĢtir 

(Succar ve ark 2011). Bizim çalıĢmamızı destekler nitelikte olan bu sonuçlar, birçok 

ülkede olduğu gibi, ülkemizde de toplumun büyük kesiminde çok yaygın olarak 

kullanılan tütün ve ürünlerinden kurtulmada diĢ hekimlerinden faydalanmanın 

gerektiğini ve tıp hekimliğiyle koordineli çalıĢılarak, sigarayı bıraktırma konusunda 

baĢarılı çalıĢmalar yapılabileceğini ortaya koymaktadır. 

DiĢ hekimlerinin cinsiyetlerine ve hizmet verdikleri ilçelere göre hastalarına 

sigarayı bırakmalarını önerme yaklaĢımları arasında istatistiksel olarak iliĢki 

bulunmazken; yaĢları ve sigara kullanım durumları açısından istatistiksel olarak ileri 



 111 

düzeyde anlamlı iliĢki vardır. Hiçbir zaman önermem diyen hekimlerin 1940-1950 

doğumlu olma oranları yüksekken, mutlaka öneririm diyen hekimlerin 1951-1960 

doğumlu olma oranları yüksektir. Kendisi sigara kullanmayan hekim, hastasına sigarayı 

bırakmasını anlamlı oranda daha fazla tavsiye etmektedir (Tablo 4-11). Clareboets ve 

ark. (2010) yaptıkları çalıĢmada 181 diĢ hekimliği öğrencisinden %89‟unun anket 

sorularına cevap verdiğini, cevaplayanlar arasından üçte birinin hastalarına her zaman 

sigarayı bırakmalarını tavsiye ettiklerini belirtmiĢlerdir. Öneride bulunanların sigaranın 

bırakılmasına karĢı bakıĢ açıları diğer diĢ hekimlerine oranla daha pozitiftir. Bu çalıĢma 

da sigaraya karĢı diĢ hekimlerinin bakıĢ açıları ile hastalarına bıraktırma tavsiyeleri 

arasında çalıĢmamızdaki gibi anlamlı iliĢki olduğunu vurgulamaktadır. 

5.4. DiĢ Hekimlerinin DiĢ Çürüğüne Bağlı Restoratif Tedavi Eğilimleri Hakkında 

TartıĢma 

DiĢ çürüklerinin baĢlangıcı diĢ sert dokularının demineralizasyonu ile 

oluĢmaktadır. Proksimal yüzeylerdeki primer diĢ çürükleri genellikle klinikte ısırma 

radyografileriyle teĢhis edilebilirken, oklüzal primer lezyonların teĢhisi çok daha zordur. 

Primer diĢ çürükleri mine ve dentin lezyonları olarak sınıflandırılmaktadır.  Mine 

lezyonları iç ve dıĢ mine lezyonları olarak 2‟ye ayrılırken, diĢ çürükleri daha da 

ilerlediğinde dentine ulaĢmakta ve dentindeki lezyonlar da iç ve dıĢ dentin lezyonları 

olarak sınıflandırılmaktadır (Mjör ve ark. 2008). ÇalıĢmamızda da diĢ hekimlerinin 

farklı diĢ çürüğü riskine sahip bireylerde minenin dıĢ kısmıyla sınırlı, minenin iç 

kısmına kadar uzanan, dentinin dıĢ kısmıyla sınırlı ve dentinin iç kısmına kadar uzanan 

lezyonları hangi aĢamada restore edeceklerini öğrenmeye yönelik sorular sorarak 

değerlendirdik. Amacımız diĢ hekiminin remineralizasyon ve demineralizasyon 

kavramlarını klinik pratiğinde ne kadar içselleĢtirdiklerini ortaya çıkarmaktı; zira 

günümüzde mekanik esaslı operatif tedaviden biyolojik esaslı medikal tedaviye geçiĢ 

sağlanmıĢ ancak bunun diĢ hekimleri arasında uygulanmaya ne kadar yansıtıldığı 

konusunda yeterli bilgiye sahip değildik. DiĢ çürüklerinin tedavisinde önemli nokta 

restorasyonun hangi aĢamada yapılacağına karar vermektir (Mjör ve ark. 2008). 

Restoratif tedavide mine lezyonlarının erken safhalarda operatif olarak tedavi 

edilmemesi Norveç, Ġsveç ve Danimarka‟da yapılan bazı çalıĢmalarda belirtilmiĢtir 

(Heidmann ve ark. 1987; Tveit ve ark. 1999; Mejàre, Sundberg ve ark. 1999). ve bu 

yaklaĢım genel diĢ hekimliği pratiğine de girmiĢtir. 1983 ve 1995 yıllarında Norveç‟de 
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yapılan benzer çalıĢmaların sonuçlarına göre mine lezyonlarını erken safhalarda operatif 

olarak tedavi etmeyen hekimlerin oranı %66‟dan %82‟ye yükselmiĢtir. Restore edilen 

yüzey sayıları azalırken, diĢ çürüklerinde de azalma kaydedilmiĢtir. Yapılan restorasyon 

sayılarındaki azalma, gelecekte dolguların yenilenmesinin azalması ve diĢ dokularının 

da korunması demektir (Vidnes-Kopperud ve ark. 2011). 

DiĢ çürüklerinden korunurken ve hangi seviyede restorasyon yapılacağına karar 

verilirken fluoridin etkisi göz ardı edilmemelidir. Fluoridin sık kullanımı özellikle 

günlük fluoridli diĢ macunu kullanımı, diĢ hekimleri tarafından diĢ çürüklerinin 

ilerlemesinin kontrol edilmesi, oral hijyenin iyi düzeyde olması, restorasyonların yapım 

aĢamasının ertelenmesini sağlayabilmektedir. Bu faktörlere ilaveten, bireylerin iyi 

seviyede ağız-diĢ sağlığı eğitimine sahip olmalarının, diĢ hekimlerine sık kontroller için 

baĢvurabilmelerinin ve gelir düzeylerinin yüksek olmalarının da diĢ çürüğünden 

korunmada rolü vardır (Mjör ve ark. 2008). 

DiĢ hekimlerinin diĢ çürüğü tedavi kararlarını vermeleri sırasında hangi 

faktörlerden etkilendikleri hakkında çok az veri bulunmaktadır. Günümüz teknolojisi 

sayesinde pek çok teĢhis ve tedavi alternatifine sahip olan diĢ hekimlerinin, tedavi 

kararını anlamak ve bu kararları etkileyen faktörleri belirlemek zorunludur (Bader ve 

Shugars 1992). 

Aproksimal diĢ çürüklerinin radyografik yöntemle teĢhisinde ve bunların 

yorumlanmasında diĢ hekimleri arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. Arayüz 

çürükleri için standardize edilmiĢ kesin teĢhis yöntemlerinin olmaması hekimler 

arasındaki endikasyon varyasyonlarını artırmaktadır. Varyasyonlar karĢısında diĢ 

hekimleri, sağlam diĢ yüzeylerini restore etme ve çürük bir diĢi tedavi etmeden bırakma 

riskini iyi değerlendirmelidir. Hastalara tedavi önerileri yapılırken öncelikle hastanın 

klinik durumunun ve diĢ hekimlerinin tercihlerinin etkili olduğu, bunu hastaların 

ekonomik durumlarının izlediği belirtilmiĢtir (Espelid ve ark. 1985). 

Her diĢ hekiminin kendisine özgü, pekçok faktörden etkilenerek kavramsal 

olarak oluĢturduğu diĢ çürüğüne bağlı restoratif tedavi modeli bulunmaktadır. Bu tedavi 

modelinde, diĢ hekimlerinin tedavi kararlarını verirken hangi faktörlerden etkilendikleri 

diĢ hekimi ve hasta faktörleri olmak üzere 2 baĢlık altında incelenmiĢ ve restoratif 

tedavi değerlendirme süreci basamak halinde açıklanmıĢtır (Bader ve Shugars 1997) 

(ġekil 5-1). 
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DiĢ hekimlerinin kendi tedavi modellerini ne zaman ve nerede oluĢturmaya 

baĢladıkları bilinmemekle birlikte, bu sürecin preklinik eğitiminde doğal diĢler üzerinde 

eğitime baĢlanmasıyla ve klinik eğitimine devam edilmesiyle kazanılmaya baĢlandığına 

inanılmaktadır. Süreç sonunda elde edilen tüm bilgiler diĢ hekimlerinin kendi bireysel 

deneyimlerinin filtresinden geçmektedir (Bader ve Shugars 1997). 
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ġekil  5-1: DiĢ hekimlerinin tedavi kararlarını belirleyen model- Bader ve Shugars 

(1997)’den  

        

            ÇalıĢmamızda diĢ çürüğü riski yüksek bireyin arayüz çürüğünün operatif 

tedavisinde diĢ hekimlerinin % 36‟sının minenin dıĢ kısmıyla sınırlı radyolusenslikte, 

%44,5‟inin minenin iç kısmına kadar uzanan radyolusenslikte, %17‟sinin dentinin dıĢ 

DiĢ hekimi faktörleri: 

Bireysel Özellikler:                   Önyargı:                                       Muayenehane özelliği 

YaĢ/deneyim                          Restorasyonun kullanıĢlılığı         Yoğunluk 

Yetenek/çaba                          Tedavi seçimi                            ÇalıĢan personel 

Kesin olmayana karĢı tolerans      Diagnostik tekniklere güven          Tedavi sistem koĢulları  

Bilgi düzeyi                                                                          Kullanılan aletler 

Değerlendirme 
Tedavi etme kararı Tedavi seçimi 

Tedavi için görüĢme ve 

tedavinin yapılması 

Hasta Faktörleri: 

DiĢle ilgili faktörler                 Ağızla ilgili faktörler                Hasta ile ilgili faktörler 

Görsel ve taktil belirtiler          Hastanın oral hijyen durumu          Diyet 

DiĢte renkleĢme                      Tükürük akıĢ hızı/kıvamı             Fluoride maruz kalma 

Kontür bozulması                    Gingival çekilme                        Ġlaç kullanımı,hastalıklar 

                                                                                           Öz geçmiĢ-soy geçmiĢ 

                                                                                                     Hastanın davranıĢları, tercihleri 

                                                                                                    Sigorta sistemi, sosyoekonomik durum 
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kısmıyla sınırlı radyolusenslikte ve %2,5‟inin de dentinin iç kısmına kadar uzanan 

rasyolusenslikte restorasyon yapma eğiliminde oldukları belirlenmiĢtir. DiĢ çürüğü riski 

düĢük bireyin tedavisinde ise diĢ hekimlerinin %18,5‟i minenin dıĢ kısmıyla sınırlı 

radyolusenslikte ve %39‟u minenin iç kısmına kadar uzanan radyolusenslikte 

restorasyon yaparken, %38‟i dentinin dıĢ kısmıyla sınırlı radyolusenslik ve %4,5‟i de 

dentinin iç kısmına kadar uzanan radyolusenslikte restorasyon yapmayı tercih etmiĢtir 

(Tablo 4-15). 

Tveit ve ark. (1999) yılında Norveç‟de yaptıkları çalıĢmalarında diĢ hekimlerinin 

%19 oranındaki küçük bir kısmı düĢük diĢ çürüğü riskine sahip bireylerde lezyon 

minedeyken restorasyon yapacaklarını, %81 gibi büyük orandaki diĢ hekimleri ise 

lezyon dentine ulaĢana kadar bekleyeceklerini belirtmiĢtir. Bu çalıĢmanın sonucunda, 16 

yıl içerisinde diĢ hekimlerinin diĢ çürüğü riski düĢük olan bireylerde lezyonu 

minedeyken restore etme oranlarının azaldığı belirtilmiĢtir. Bizim ülkemizde ileriye 

dönük kapsamlı bir çalıĢma yoktur ancak çalıĢmamızın sonuçlarında diĢ çürüğü riski 

düĢük olan bireylerde lezyon minedeyken restorasyon yapan hekimlerin oranı %57,5 

gibi çok yüksek bir oranda bulunmuĢtur. Lezyon dentine ulaĢana kadar bekleyecek 

hekimlerin oranı ise %42,5 olarak ortaya çıkmıĢtır ki bu sonuçlar çalıĢmamıza katılan 

diĢ hekimlerinin diĢ çürüğü riski düĢük olan bireylerde daha erken tedavi yapma 

eğiliminde olduklarını ortaya çıkarmaktadır. 

Ġsveç‟te diĢ hekimlerinin restoratif tedavi eğilimlerinde bölgesel farkların 

istatistiksel olarak anlamlı bulunduğu belirtilmiĢtir. Malmö‟deki diĢ hekimlerinin, diĢ 

çürüğü riski düĢük olan bireylerde daha erken safhalarda restoratif tedavi uygulamaları, 

Stokholm ve Göteborg‟daki diĢ hekimlerine oranla anlamlı olarak faklıdır. Ayrıca özel 

sektördeki diĢ hekimlerinin kamu sektöründe çalıĢan diĢ hekimlerinden daha erken 

safhalarda restoratif tedavi uyguladıkları belirtilmiĢtir (Mejàre, Sundberg ve ark. 1999).     

ÇalıĢmamızda diĢ çürüğü riski yüksek bireyin arayüz çürüğünün operatif tedavisinde 

bölgesel farklar gözlenmezken, diĢ çürüğü riski düĢük bireyin tedavisinde diĢ 

hekimlerinin hizmet verdikleri ilçeler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar 

belirlenmiĢtir (Tablo 4-16). Fatih, Kadıköy ve ġiĢli‟de lezyon minede iken restorasyon 

yapma eğilimi Güngören‟den yüksekken, Güngören‟de lezyon dentin dokusunda iken 

restorasyon yapma eğilimi daha fazla bulunmuĢtur. Bu durumun Güngören‟den daha iyi 

sosyoekonomik seviyedeki ilçelerde hizmet veren diĢ hekimlerinin düĢük diĢ çürüğü 
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riskine sahip bireyi daha erken aĢamalarda tedavi etmelerinden veya Güngören‟de 

çalıĢan diĢ hekimlerinin minimal invaziv tedavi konsepti konusunda daha fazla bilgi 

sahibi olmalarından kaynaklanabileceği söylenebilir. ÇalıĢmamızda ayrıca kadın ve 

erkek diĢ hekimleri arasında diĢ çürüğü riski düĢük ve yüksek olan bireylerin operatif 

tedavi aĢamaları bakımından fark bulunmamaktadır. DiĢ çürüğü riski yüksek olan 

bireyde kadın diĢ hekimlerinin %34,7‟si; erkek diĢ hekimlerinin %37,4‟ü minenin dıĢ 

kısmıyla sınırlı radyolusenslikte, kadın diĢ hekimlerinin %49,5‟i erkek diĢ hekimlerinin 

%39,4‟ü minenin iç kısmına kadar uzanan radyolusenslikte, kadın diĢ hekimlerinin 

%14,9‟u ve erkek diĢ hekimlerinin %19,2‟si dentinin dıĢ kısmıyla sınırlı 

radyolusenslikte, kadın diĢ hekimlerinin %1‟i ve erkek diĢ hekimlerinin de %4‟ü 

dentinin iç kısmına kadar uzanan radyolusenslikte restorasyon yapma eğilimindedir 

(Tablo 4-17). DiĢ çürüğü riski düĢük olan bireyde ise minenin dıĢ kısmıyla sınırlı 

radyolusenslikte kadınların %12,9‟u erkeklerin %24,2‟si, minenin iç kısmına kadar 

uzanan radyolusenslikte kadınların %39,6‟sı erkeklerin %38,4‟ü, dentinin dıĢ kısmıyla 

sınırlı radyolusenslikte kadınların %43,6‟sı erkeklerin %32,3‟ü ve dentinin iç kısmına 

kadar uzanan radyolusenslikte ise kadınların %4‟ü ve erkeklerin %5,1‟i restorasyon 

yapma eğilimindedir (Tablo 4-17). Minenin dıĢ kısmıyla sınırlı radyolusenslikteki 

lezyonlarda kadın diĢ hekimlerinin erkek meslektaĢlarına oranla ancak yarısının 

restorasyon yapması, kadınların erkek diĢ hekimlerine oranla daha yüksek koruyucu diĢ 

hekimliği bakıĢ açısına sahip olduklarını ortaya koyan çalıĢma bulgularımız (Tablo 4-5) 

ile de örtüĢen bir durumdur. 

Ġsveç‟te diĢ hekimlerinin preparasyon teknikleri ve kullandıkları restoratif 

materyal kararlarını incelemek için yapılan diğer bir çalıĢmada primer aproksimal bir 

lezyonu restore etmek için diĢ hekimlerinin %48‟i tünel preparasyonunu seçerken, 

%32‟si çanak Ģeklindeki preparasyon tekniğini tercih etmektedir. Geleneksel sınıf 2 

kavite preparasyonunu seçen diĢ hekimlerinin oranı %20‟dir. Genç diĢ hekimlerinin ise 

daha minimal invaziv yöntemleri tercih ettikleri belirtilmiĢtir (Sundberg ve ark. 2000). 

Espelid ve ark.‟nın yaptığı çalıĢmada 240 diĢ hekimi tarafından çekilmiĢ 44 diĢ, 

oklüzal ve aproksimal yüzeylerdeki diĢ çürüğünün teĢhisi için incelenmiĢtir. 

Dentindeki aproksimal diĢ çürükleri için verilen hatalı pozitif yanıtların oranının, 

oklüzaldeki diĢ çürüklerinden daha fazla olduğu belirtilmiĢtir (Espelid ve Tveit 2001). 
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Koruyucu ağız-diĢ sağlığı hizmetlerinde en kapsamlı modeli oluĢturmuĢ olan 

Norveç‟de 18 yaĢına kadar diĢ tedavileri devlet tarafından ücretsiz karĢılanmaktadır. DiĢ 

tedavileri ağız-diĢ servislerinde sağlanmaktadır. Bireylerin 5, 12 ve 18 yaĢlarına ait 

DMF verileri diĢ hekimleri tarafından 1984‟den beri kaydedilmektedir. Bu servislerde 

diĢ çürüğü ancak dentine ulaĢtığında tedavisinin yapılması önerilmektedir. Bu yüzden 

diĢ hekimlerinin tedavi kararlarının ve restoratif tedavi kriterlerinin  DMF skorları 

üzerindeki etkisi vurgulanmıĢtır. 1979 yılından 1996 yılına kadar kontrolü yapılan 

diĢlerin sağlam yüzeylerinde %39 artıĢ varken, dolgulu diĢ yüzeylerinde %92 oranında 

azalma kaydedilmiĢtir. D4 skoru seviyesindeki diĢ çürüklerinde de artıĢ olmamıĢtır 

(Gimmestad ve ark. 2003). 

Hırvatistan‟da diĢ hekimlerinin tercihlerinin, tedavi eğilimlerinin, minimal 

invaziv tedavi yaklaĢımlarının ve koruyucu diĢ hekimliğine bakıĢ açılarının çok azı 

bilinmektedir. DiĢ hekimlerinin tedavi stratejilerini belirlemek için uygulanan anket 

çalıĢmasında hekimlerin %39‟u diĢ çürüğü riski düĢük olan bireylerde mine-sement 

sınırındaki bir lezyonu restore ederken, %39‟u lezyon dentindeyken restore 

etmemektedir. %22‟si ise lezyon minedeyken restore etmeyi tercih etmiĢtir (Vrsalovic 

ve ark. 2009). 

Baraba ve ark. (2010) yılında yaptıkları ve 307 kiĢinin cevapladığı anket 

çalıĢmasında diĢ çürüğü riski düĢük olan bireye ait arayüz çürüğünde diĢ hekimlerinin 

%42‟si lezyon minedeyken restorasyon yapmayı tercih ederken, %39‟u lezyon mine-

dentin sınırındayken restorasyon yapmayı tercih etmiĢtir. 45 yaĢından daha genç 

hekimler, yaĢlı meslektaĢlarına göre restorasyon safhasını ertelemiĢtir ve restorasyon 

için tünel preparasyonunu seçmiĢtir. ÇalıĢmamızda ise diĢ çürüğü riski düĢük olan 

bireyde lezyon minedeyken restorasyon yapan hekimlerin oranı %57,5‟tir (Tablo 4-15). 

Riley ve ark. (2011) 547 diĢ hekiminin klinik pratiğinde risk değerlendirmesini 

sorguladığı anket çalıĢmasında, hekimlerin %42‟sinin risk değerlendirmesini göz önüne 

almadığını, özellikle diĢ çürüğü riskini önemsemeyen hekimlerin diĢ çürüklerini daha 

erken safhalarda restore etme eğiliminde olduklarını, risk değerlendirmesinin her 

hastaya özel koruyucu tedavilerin uygulanmasını kolaylaĢtıracağını belirtmiĢlerdir. 

Yapılan çalıĢmalar arayüz mine lezyonlarının düĢünülenin aksine çok daha 

yavaĢ ilerlediğini göstermektedir (Anusavice 1995; Mejàre, Kallestal ve ark. 1999; 

Mejàre ve ark. 2004). DiĢ hekimlerinin özellikle diĢ çürüğü riski düĢük olan bireylerde 
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erken restorasyon yapma eğilimleri (çürük lezyonunun mine dokusunun iç ve dıĢ 

kısmıyla sınırlı radyolusenslik gösteren olgularında restorasyon yapan diĢ hekimi oranı 

(%57,5)(Tablo 4-15) arayüz çürüklerinin ilerleme süresi ve kavitesiz baĢlangıç 

çürüklerinin remineralize olabileceği hakkındaki bilgi eksikliklerinden 

kaynaklanabileceği gibi, kullandıkları materyal ve teknikler hakkında fazla bilgi sahibi 

olmamaları da (örn: minimal invaziv tedavi) bu sonuca neden olabilir. Bir diğer 

tartıĢılabilecek konu da diĢ hekimlerinin anket çalıĢmamızda çok açık olarak ortaya 

koydukları koruyucu uygulamalara yönelik yetersiz bilgi sahibi olmalarıdır.  

DiĢ hekimleri arasında diĢ çürüğünün diagnozunda, değerlendirilmesinde, 

restoratif tedavi kararlarının verilmesinde ve bu tedavilerin seçiminde pek çok 

varyasyonlar bulunmaktadır. DiĢ hekimlerinin tümü tedavi gerekliliğine aynı kararı 

vermemektedir (Tablo 4-21; Tablo 4-22; Tablo 4-23). Bütün bu farklılıklar lisans eğitim 

programlarındaki farklılıklara, bireysel seçim ve klinik deneyimlerdeki farklılıklara 

dayanmaktadır. DiĢlerin gereksiz restorasyonları ve bu restorasyonların yenilenmesi diĢ 

hekimlerinin zamanını alırken, sağlık harcamalarının da artmasına sebep olmaktadır. 

DiĢ çürüğünün tedavi ve teĢhisi konusundaki standartların yetersizliği, diĢ hekimleri 

arasındaki farklı yaklaĢımlar diĢlerin gereksiz yere restore edilmesine veya gerekenden 

daha az koruyucu tedavilerin yapılmasına sebep olmaktadır (Bader ve Shugars 1992). 

Amalgam restorasyonları ve kuron protezleri, geniĢ madde kayıplı diĢlerin 

tedavisinde kullanılan en yaygın iki tedavi prosedürüdür. Kuron protezleri ortalama 

olarak amalgam restorasyonlardan daha dayanıklı olsa da, tedavi masrafı amalgam 

restorasyonlarından çok daha fazladır (Kolker ve ark. 2006). Posterior diĢlerde büyük 

amalgam restorasyonların ve kuronların kıyaslandığı az sayıda çalıĢma yapılmıĢtır. Bu 

çalıĢmaların sonuçlarına göre kuron restorasyonlarının daha uzun süre ağızda kaldığı ve 

ortalama 15 yıllık ömrünün olduğu belirtilmiĢtir (Martin ve Bader 1997; Smales ve 

Hawthorne 1997). Reçine bazlı kompozit materyallerindeki geliĢmelere rağmen, halen 

kuron protezleri aĢırı harap ve tüberkül kırığı olan diĢlerde tercih edilmektedir ve diĢ 

hekimleri gelirlerinin büyük kısmını kuron protezlerinden  sağlamaktadır (Christensen 

2007a). ÇalıĢmamızda madde kaybı fazla olan diĢlerin mevcut restorasyonlarında defekt 

olması halinde diĢ hekimlerinin %47‟si restorasyonun altında çürük bulunmamasına 

rağmen tüm restorasyonu kaldıracaklarını ifade etmiĢlerdir. Tüm restorasyonu kaldıran 

diĢ hekimleri arasından %23,4‟ü de ayrıca diĢe kanal tedavisi yapacaklarını belirtmiĢtir 
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(Tablo 4-21). Anket çalıĢmamıza katılan hekimlerin yarısına yakın kısmının diĢ çürüğü 

olmadan tüm restorasyonu kaldırmasını ve bunların ¼‟ünün de kanal tedavisi 

yapacağını belirtmesini, diĢ hekimlerinin bu vakaya en baĢından itibaren kuron protezi 

yapma eğilimi içerisinde oldukları Ģeklinde yorumlamak mümkündür DiĢ hekimliği 

fakültelerinde hala protez ağırlıklı bir eğitim müfredatının bulunmasının yanısıra, 

ülkemizde sayıları 320‟ye varan Sağlık Bakanlığı‟na bağlı ağız diĢ sağlığı 

merkezlerinde çalıĢan diĢ hekimlerinin performans sistemi içerisinde hizmet vermek 

zorunda bırakılmaları ve muayenehanelerinde çalıĢan diĢ hekimlerinin ise daha 

dayanıklı bir iĢlem yaptıklarını düĢünmeleri, bu sonuçların ortaya çıkma nedenleri 

olarak ifade edilebilir. 

Bireylerin beklentilerinin artması, materyal ve tekniklerdeki geliĢmelere rağmen 

restorasyonların ortalama ömrünü kompozit restorasyonlarda 6-8 yıl, amalgam 

restorasyonlarda 8-15 ve indirekt seramik restorasyonlarda 8-12 yıl olarak vermek 

mümkündür (Burke ve ark. 1999; Fuzzi ve Rappelli 1999) Bireylerin ömrünün de 

uzamasıyla çok daha dayanıklı restorasyonlara ihtiyaç duyulmaktadır (Christensen 

2007b). Diğer taraftan diĢ sert dokularına adezyon kuvvetlerinin uygulanmasına imkan 

sağlayan adeziv diĢ hekimliğinin günümüz modern diĢ hekimliğinde yerini alması, 

uygulanmıĢ olan restorasyonların yapıldıktan sonra herhangi bir nedenle ortaya 

çıkabilecek tamiri ve yenilenme gereksinimi durumunda diĢ hekimleri için çok büyük 

olanakların geliĢmesine neden olmuĢtur. Bu durum restorasyonların yapıldıktan bir süre 

sonra tamirine ve sökülmeden yenilenmesine ihtiyacı artırmıĢ olduğu gibi imkan da 

sağlamıĢtır. ÇalıĢmamıza katılan diĢ hekimlerinin %50,5‟i dolguları yenilemenin en 

önemli nedeninin ağrı olduğunu bildirirken, %51‟i ikinci neden olarak sekonder 

çürüğün, %66,5‟i ise üçüncü neden olarak eski dolgudaki defektin etkili olduğunu 

belirtmiĢtir. Estetik nedenler dördüncü ve alerji de beĢinci sırada yer almaktadır (Tablo 

4-18). DiĢ hekimlerinin dolguları yenileme nedenleri diĢ hekimlerinin hizmet verdikleri 

ilçe ve cinsiyetlerine göre ele alındığında yine aynı sırayı takip etmekte ve ağrı ilk 

sırada yer almaktadır. Bunu sekonder çürük, eski dolgulardaki defekt, estetik nedenler 

ve alerji takip etmektedir (Tablo 4-19, Tablo 4-20). Bu durum sosyoekonomik seviyesi 

farklı ilçelerde çalıĢan hekimler arasında bile farklılık göstermemekte ve hastaların 

tedavilerini aksattığını, hekimlere çoğunlukla ağrı Ģikayeti ile baĢvurduğunu gösteren 

bir bulgudur. Ayrıca yapılan dolguların kalitesi de sorgulanması gereken bir diğer 

önemli noktadır. Brantley ve ark. (1995) dolguları yenilemenin baĢlıca iki nedeninin 
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sekonder çürük ve dolgulardaki defekt olduğunu belirtirlerken, amalgam ve kompozit 

restorasyonlarda sekonder çürüğün (Deligeorgi ve ark. 2001), cam iyonomer 

restorasyonlarda ise dolgulardaki defektlerin baĢlıca etken olduğu (Burke ve ark. 2001) 

bildirilmiĢtir. 

Restorasyonların tamiri, diĢ dokularının kaybını önlemekte ve tamamen 

yenilenmesi sırasında pulpaya gelebilecek zararı azaltmaktadır. Restorasyonların tamiri 

ile iyi sonuçlar elde edilse de diĢ hekimleri arasında tamir konseptine fazla önem 

verilmemekte, tamir yapmak yerine tüm restorasyonun kaldırılıp yenilenmesi tercih 

edilmektedir (Mjör ve ark. 2008). Madde kaybı fazla olmayan dolgulara sahip diĢlerde 

defekt oluĢtuğunda tamir yapmayan ve restorasyonu yenileyen hekimlerin oranı %17,5 

olarak bulunurken (Tablo 4-22), hekimlerin hizmet verdikleri ilçeler (Tablo 4-24) ve 

cinsiyetleri (Tablo 4-25) açısından tamir yapımı arasında istatistiksel anlamlı fark 

bulunmadığı belirlenmiĢtir. DiĢ hekimlerinin arka bölge diĢlere yönelik olarak restoratif 

tedavi eğilimlerini belirlemek için sorulan inley-onley yapıyor musunuz sorusuna 

ankete katılan hekimlerin %60‟ının yapmadıklarını belirtmeleri madde kaybı fazla olan 

diĢlerde tercih ettikleri tedavi seçeneğinin kuron olduğunu göstermektedir. Ġnley-onley 

restorasyonları tercih edenlerin %65‟inin seramik restorasyonları, %37,5‟inin kompozit 

restorasyonları tercih etmesi, diĢ hekimleri arasında özellikle estetik konseptin 

yaygınlaĢması ve teknolojik geliĢmeler sayesinde estetik materyallerin kullanım 

oranlarının artması ile açıklanabilir (Tablo 4-23). Hizmet verilen ilçelere göre diĢ 

hekimlerinin inley-onley yapma oranları ve tercih ettikleri materyaller (döküm metal, 

seramik, kompozit) bakımından anlamlı bir farklılık bulunmamakta (Tablo 4-24), fakat 

erkek diĢ hekimleri kadın meslektaĢlarına göre anlamlı oranda daha fazla döküm metal 

inley-onley yapmayı tercih etmektedir (Tablo 4-25) ki bu bulgu erkek diĢ hekimlerinin 

arka bölge diĢlerin restorasyonunda daha fazla mekanik dayanma özelliğine önem 

verdikleri Ģeklinde yorumlanabilir. Bunun yanısıra kompozit ve seramik materyal 

tercihlerinde kadın ve erkek diĢ hekimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

tespit edilmemiĢtir. 
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5.5.  DiĢ Hekimlerinin Koruyucu DiĢ Hekimliği Bilgi Düzeyleri Hakkında TartıĢma 

5.5.1. DiĢ Hekimlerinin DiĢ Çürüğünün Etyolojisi ve DiĢ Çürüğünden Korunmaya 

Yönelik Bilgi Düzeyleri Hakkında TartıĢma 

DiĢ hekimleri ağız diĢ sağlığının iyileĢtirilmesi için toplumu, hastalarını, aileleri 

bilgilendirerek eğitme sorumluluğunu üstlenmektedir. DiĢ çürüklerinden korunma ve 

diĢ çürüğünün etyolojisi hakkında doğru bilgiler, hekimlerin hastalarına uygun materyal 

ve yöntemleri önermeleri için gereklidir. Bu doğru bilgilerin edinilmesi diĢ hekimlerinin 

kendi eğitimleriyle sağlanmaktadır (Moon ve ark. 1998). ÇalıĢmamızda diĢ 

hekimlerinin bilgi düzeyleri, diĢ çürüğünün etyolojisi ve koruyucu önlemler 

konusundaki bilgi düzeyleri ile restoratif tedavi konusundaki bilgi düzeyleri olarak iki 

baĢlık altında değerlendirilmiĢtir. DiĢ çürüğünün etyolojisi ve koruyucu önlemler baĢlığı 

altında sorulan sorulardan olan içme suyunun fluoridlenmesi konusuna diĢ hekimlerinin 

%73,5‟i olumlu bakmakta; etkili ve önemli bir yol olduğuna inanmakta iken; diĢler 

fırçalandıktan sonra ağzın su ile az çalkalanmasının fluoridin etkinliğini arttıracağına 

inanmayanların (%65,5) ve yeni doğan bireylere fluorid tabletlerinin verilmesi 

gerektiğine katılan diĢ hekimlerinin oranı (%63) olarak bulunmuĢtur (Tablo 4-26). 

Ankete katılan diĢ hekimlerinin bu sorulara verdikleri cevaplardan içme suyunun 

fluoridlenmesine yüksek oranda olumlu bakmaları (%73,5), koruyucu diĢ hekimliğini 

%97,5 oranında toplum için gerekli bulmalarıyla örtüĢmektedir. Diğer taraftan koruyucu 

diĢ hekimliğini diĢ hekimlerinin ancak %56,5‟inin etkili ve %65‟inin de bilimsel 

bulması zaten diĢlerin fırçalanmasından sonra ağzın su ile az çalkalanması gerektiği 

konusunda %65,5 oranında olumsuz cevap vermeleri ile örtüĢmekte ve bilgi konusunda 

yetersizliklerinin olduğu noktasında bir görüĢ oluĢturmaya neden olmaktadır. Chestnutt 

ve ark. (1998); Al-Mulla ve ark. (2010) diĢler fırçalandıktan sonra ağzın suyla çok az 

çalkalanması gerektiğini böylece fluoridin ağızda daha fazla kalarak yararlı etkisinin 

artacağını belirtmiĢlerdir. Rozier ve ark. (2010) ise yeni doğan bireylere ilk 6 ay fluorid 

tabletlerinin verilmemesi gerektiğini vurgulamıĢlardır. Murthy ve Mohandas (2010) 

yılında Bangalor‟da yaptıkları anket çalıĢmalarında pedodontistlerin %84‟ü tarafından 

yeni doğan bireylere fluorid tabletlerinin verilmemesi gerektiğinin vurgulandığını tespit 

etmiĢlerdir. Narendran ve ark. (2006) yaptıkları anket çalıĢmalarında diĢ hekimlerinin 

%75‟inin fluorid tabletlerini önermeden önce içilen sulardaki fluorid konsantrasyonunu, 

geri kalanların ise bireylerin kilosunu göz önüne aldıklarını, fluoridli tabletlerin 
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uygulanması gereken yaĢ aralıklarını ise 401 diĢ hekiminin %15‟inin doğru olarak 

belirttiğini tespit etmiĢlerdir. Al-Mobeeriek ve ark. (2001) 130 ağız-diĢ sağlık 

çalıĢanının fluoride yaklaĢımlarını anket ile değerlendirdikleri çalıĢmalarında, fluoridin 

koruyucu etkisi hakkında olumlu bakıĢ açılarının var olduğunu fakat yan etkilerinin 

yeteri kadar bilinmediğini vurgulamıĢlardır. 

DiĢ hekimlerinin %84,5‟i diĢ çürüklerinden korunmada fluoridden çok, diĢleri 

fırçalama tekniğinin ve plağın uzaklaĢtırılmasının daha önemli olduğuna katılmakta 

(Tablo 4-26) ve bu düĢünceleri Marta ve ark. (2005) yılında yaptıkları çalıĢma ile uyum 

göstermektedir. Bu çalıĢma sonucunda fluoridin yokluğunda bile diĢler üzerindeki oral 

biofilmin diĢ hekimi ve bireyler tarafından uzaklaĢtırılmasıyla minenin sertliğinin arttığı 

belirtilmiĢtir. Mathiesen ve ark. (1996) bireylerin fluoride maruz kalmasına rağmen, diĢ 

çürüklerinden korunmak için ağız hijyenlerinin iyi olması ve plağın tamamen 

uzaklaĢtırılmasının önemli olduğunu belirtirken ağız hijyenin kötü olduğu durumlarda 

fluoridin etkisini yeterli oranda gösteremediğini ifade etmiĢlerdir. 

DiĢ hekimlerinin %88‟i fissür örtücülerin uygulanmasının fissür çürüklerinden 

korunmada etkili bir yöntem olduğuna katılmakta, %12‟si ise aynı görüĢü 

savunmamaktadır (Tablo 4-26) Uyguladığımız anket çalıĢmasında diĢ hekimlerinin 

büyük kısmı fissür örütücü uygulamalarının etkisine inandıklarını belirtseler de bu oran 

pratik uygulamalarına ne oranda yansıdığı konusunda Ģüpheler oluĢturmaktadır. 

Kambek (2001) yılında yaptığı çalıĢmada diĢ hekimlerinin sadece %25‟i fissür örtücü 

uyguladığını belirtmiĢ; uygulamama nedenleri olarak ise teknik hakkında bilgi sahibi 

olmamalarını ve uygulamanın yararlı olduğuna inanmamalarını ortaya koymuĢlardır. 

AvĢar ve Köprülü (2005) yılında yaptıkları çalıĢmalarında diĢ hekimlerinin %55‟inin 

fissür örtücü uygulamadığını ve uygulamayan diĢ hekimlerinin mesleki deneyimi fazla 

olan ve ancak tedavi hakkında bilgi sahibi olmayan diĢ hekimleri olduğunu 

belirtmiĢlerdir. Eden ve Candan (2004) yılında yaptıkları anket çalıĢmalarında diĢ 

hekimlerinin sadece %15,2‟sinin fissür örtücüleri rutin olarak uyguladıklarını 

belirtirken, rutin olarak sık uygulamama nedenlerinin çocukların ailelerinin tedaviyi 

anlamaması, görmemesi ve görmedikleri tedaviye ücret ödemek istememesi olduğunu 

tespit etmiĢlerdir. Yukarıda adı geçen çalıĢmalarla beraber çalıĢmamız irdelendiğinde 

diĢ hekimlerinin hastalarına uygulayacakları profilaksi yöntemlerinin arasında önemli 

bir yere sahip olan fakat hastalar tarafından düĢük bir oranda talep edilen fissür 
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örtücülerin, diĢ çürüğünü koruyucu özelliği hakkında genel olarak diĢ hekimi ve 

hastalar arasında bilgi eksikliğinin olduğu sonucuna varmak mümkündür. Halbuki Farsi 

(2000) yılında yaptığı çalıĢmasında, diĢ hekimlerinin aldıkları eğitimin fissür örtücü 

hakkındaki bilgilerini artırmasına rağmen, bakıĢ açılarını ve davranıĢlarını 

değiĢtirmediğini belirtmiĢtir.            

ÇalıĢmamızda diĢ hekimlerinin büyük kısmının (%64,5) katılmadığı diğer bir 

konu ise yeni sürmüĢ bir diĢin sondla kuvvetle bastırılarak muayene edilmesinin diĢi 

çürüğe eğilimli hale getireceğidir (tablo 4-26). Kühnisch ve ark. (2007) sondla yapılan 

taktil muayenenin sadece baĢlangıç çürüklerinde değil, sağlam diĢ yüzeylerinde de mine 

defektlerine sebep olduğunu belirtmiĢler ve taktil muayenenin yerinin görsel 

muayenenin alması gerektiğini vurgulamıĢlardır. DiĢ hekimlerinin diĢ çürüğünün 

etyolojisi ve koruyucu önlemlere yönelik toplam puanları 2-9 arasında değiĢmekte ve 

ortalama puanları 5,88±1,27‟dir. Elde ettikleri puanlara göre hizmet verilen ilçeler 

(Güngören 6,10±1,26; Fatih 5,94±1,42; Kadıköy 5,56±1,25; ġiĢli 5,94±1,23) (Tablo 4-

27) ve cinsiyetler (erkek 5,70±1,14 ve kadın 6,07±1,37) (Tablo 4-28) açısından 

istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmese de, özellikle diĢlerin sondla kuvvetle 

bastırılarak muayene edilmemesi, ağzın çalkalanmasının azalması- diĢ macunundaki 

fluorid etkinliğinin artacağı, yeni doğan bireylere fluorid tabletlerinin verilmemesi 

konularındaki sorulara verdikleri cevaplar, spesifik konularda bilgi eksikliklerinin 

olduğunu göstermektedir. Bu durum diĢ hekimlerinin diĢ çürüğünün etyolojisi ve 

koruyucu ağız-diĢ sağlığı önlemleri hakkında güncel bilgileri takip etmeleri gerektiğini 

gösteren çok önemli bir bulgu olarak ortaya çıkmaktadır. 

5.5.2. DiĢ Hekimlerinin Restoratif Tedavi Bilgi Düzeyleri Hakkında TartıĢma 

Anket çalıĢmamızdan elde edilen verilere göre diĢ hekimlerinin restoratif tedavi 

bilgi düzeyini ölçen sorulara verdikleri hatalı cevapların oranının fazlalığı göze 

çarpmaktadır. DiĢ hekimlerinin büyük çoğunluğu (%88,5) adeziv restorasyonun yapımı 

sırasında yapılacak anestezinin restorasyonun bağlanmasında etkisinin olacağına 

katılmamaktadır. Anket çalıĢmamıza katılan diĢ hekimlerinin %35‟i dentin bondinglerle 

çalıĢırken yapılan asitleme sırasında minenin dentinden daha uzun süre asitlenmesi 

gerektiği konusunda bilgi eksikliğine sahiptir (Tablo 4-29). Bu sonuçlar diĢ 

hekimliğinde devrim olarak nitelendirilen adeziv diĢ hekimliği konusunda eksik ve 

hatalı bilgilere sahip olduklarını göstermektedir. Yapılan bir anket çalıĢmasında diĢ 
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hekimlerinin yaptıkları kompozit restorasyonlarda amalgam restorasyonlara kıyasla 

tedavi sonrasında daha yüksek oranda sorunla karĢılaĢıldığı, kompozit materyali ve 

uygulanma teknikleri hakkında yetersiz bilgiye sahip oldukları vurgulanmıĢtır. Bu 

çalıĢmaya katılan diĢ hekimlerinin %25,6‟sı bağlayıcı ajan uygulamasının pulpaya zarar 

verebileceğini, vakit kaybına neden olduğunu ve yararının olmadığını düĢündükleri için 

kompozit restorasyonları dentin dokusunu asitlemeden yaptıklarını belirtmiĢlerdir 

(Yıldız 2002). 

Lynch ve ark. (2006). Ġrlanda ve Ġngiltere‟deki diĢ hekimliği fakültelerinin lisans 

eğitimlerinde kullanılan materyal ve teknikler arasında tutarsızlık olduğunu, özellikle 

posterior kompozit yapımında büyük farklılıkların göze çarptığını ve bunun da farklı 

materyallerle karĢılaĢan yeni mezun diĢ hekimleri arasında karıĢıklıklara neden 

olacağını vurgulamıĢlardır. Ottenga ve Mjör (2007) yılında yaptıkları çalıĢmalarında 

posterior diĢlerde reçine kompozitin Amerika‟da hastalar tarafından amalgama oranla 

daha fazla talep edildiğini bu nedenle diĢ hekimliği fakültelerinde kompozit 

restorasyonların yapımının öğretilmesine önem verildiğini ve yeni mezun diĢ 

hekimlerinin bu konuda eski mezunlara göre daha fazla bilgi edindiklerini 

belirtmiĢlerdir. Hawthorne ve Smales (1997) kompozit restorasyonların ağızda kalma 

süresinin diĢ hekimlerinin mezuniyetten sonra geçirdikleri yıllara bağlı olarak 

değiĢtiğini, yeni mezunların yaptıkları kompozit restorasyonların ağızda daha uzun süre 

kaldığını belirtmiĢlerdir. 

Röntgenlerden elde edilen diĢ çürüğü derinliği, restoratif tedavi kararının 

verilmesinde tek etken olmasa da, diĢ çürüğünün radyografik boyutları tedaviye yön 

vermektedir (Tveit ve ark. 1999). DiĢ çürüklerinin boyutlarının belirlenmesinde altın 

standart histolojik incelemelerdir, ancak bu yöntemler diĢlerin çekilmesini gerektirdiği 

için klinikte kullanılamamaktadır (Pitts ve Rimmer 1992). ÇekilmiĢ diĢler üzerinde 

yapılan histolojik çalıĢmalarda, diĢ çürüklerinin radyografik görüntüsünün genellikle 

lezyonun gerçek boyutlarından daha az olduğu belirtilmiĢtir (Marthaler ve Germann 

1970). ÇalıĢmamıza katılan diĢ hekimlerinin sadece %35 gibi az bir oranının, arayüz 

(aproksimal) diĢ çürüklerinin radyolojik görüntülerinin klinik gözlemlere göre tahmin 

edilenden daha az olduğunu belirtmesi temel bir bilgi eksikliği olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Bu konudaki bilgi eksikliği diĢ hekimlerinin restoratif tedavi sırasında 

hatalı kararlar vermesini etkileyebilecek önemli bir yetersizliktir. ÇalıĢmamızda diĢ 
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hekimlerinin restoratif tedaviler konusundaki bilgi düzeyi puanları 0-3 arasında 

değiĢmekte olup ortalama puanları hesaplandığında 1,11±0,77 gibi düĢük bir değer 

tespit edilmiĢtir. Restoratif tedavi bilgi düzeyi puanları, diĢ hekimlerinin hizmet 

verdikleri ilçeler (Güngören 1,08±0,83; Fatih 1,16±0,84; Kadıköy 1,00±0,70; ġiĢli 

1,22±0,71) (Tablo 4-30) ve cinsiyetleri (erkek 1,03±0,72; kadın 1,20±0,81) (Tablo 4-31) 

açısından istatistiksel olarak farklılık göstermemekte ve diĢ hekimleri arasında restoratif 

tedavi bilgi puanlarının genel olarak düĢük olduğunu göstermektedir.  

Mezuniyet sonrasi eğitim kapsamında kurs ve seminerlere büyük oranda 

katılmayan ve bilimsel dergileri takip etme oranı az olan diĢ hekimleri için bilgi düzeyi 

puanlarının düĢük olması beklenen bir sonuçtur ve ne yazık ki eğitim, araĢtırmalar ve 

diĢ hekimliği pratiği arasında büyük boĢluklar bulunduğunu ortaya koymaktadır. 

AraĢtırmalarla her geçen gün yeni bilgiler edinilirken, bu bilgilerin eğitim ve pratik ile 

bağlantısının kurulamamıĢ olması ciddi bir eksikliktir. DiĢ hekimliği fakültelerindeki 

müfredatlar, diĢ hekimlerini güncel bilgilerle donatırken aynı zamanda bu bilgilerin 

hastaların yararına kullanılmasını teĢvik etmelidir. DiĢ çürüğünün yıllardır semptomatik 

Ģekilde nedenlerinin araĢtırılmadan tedavi edilmesi, diĢ hekimlerini yeni geliĢmeleri ve 

bilgileri öğrenmekten uzaklaĢtırmaktadır (Carounanidy ve Sathyanarayanan 2010). 

5.6. Farklı DiĢ Çürüğü Riskine Sahip Olan Bireylere Önerilen Koruyucu Tedaviler 

Hakkında TartıĢma 

Yapılan çalıĢmaların pek çoğunda ağız-diĢ sağlığı ile ilgili koruyucu tedavilerin 

önerilmesinde ve uygulanmasında diĢ çürüğü risk kaynaklı bireysel tedavi yaklaĢımının 

önemi vurgulanarak, diĢ hekimlerinin hastalarının diĢ çürüğü riskini belirleyerek uygun 

olan koruyucu tedavileri önermesi gerektiği belirtilmiĢtir (Bader ve ark. 2003; Sarmadi 

ve ark. 2009; Sarmadi ve ark. 2011). DiĢ çürüğü riski yüksek olan hastaları belirlemek 

için pek çok kriterin içerisinde aktif diĢ çürüklerinin, çok sayıdaki restorasyon varlığının 

ve bireylerin yetersiz ağız-diĢ sağlığına sahip olmalarının belirleyici olduğu 

vurgulanmıĢtır (Bader ve ark. 2003). Sarmadi ve ark. (2009) yılında Ġsveç‟te yaptıkları 

çalıĢmalarında ise diĢ hekimlerinin klinikte hastalarının diĢ çürüğü riskini belirlerken 

klinik muayeneleri ve ısırma röntgenlerini dikkate aldıklarını, mikrobiyal analizlere 

önem vermediklerini belirtmiĢlerdir. ÇalıĢmamızda da teorik olarak verilen diĢ çürüğü 

riski yüksek olan vakada fazla miktardaki diĢ çürüklerinin ve restorasyonların varlığı ile 

zayıf ağız diĢ sağlığı özellikle vurgulanmıĢtır. 
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Koruyucu önlemler, günümüz modern diĢ hekimliği pratiğinde ve diĢ çürüğünün 

korunmasında önemli bir yer tutmaktadır. DiĢ çürüğü insidansındaki azalma fluoridin 

kullanımı, diĢ fırçalama ve diĢ ipi kullanımıyla ağız diĢ hijyeninin iyileĢtirilmesi, diyet 

düzenlemelerinin yapılması, diĢ hekimliği pratiğinde uygulanan diĢ taĢı temizliği, 

fluorid preparatları, fissür örtücü uygulamaları ve rutin radyografik kontrollerin 

yapılmasıyla sağlanmaktadır. Bu koruyucu önlemlerin diĢ çürüğü riski düĢük olan 

bireylere hangi sıklıkla uygulanması gerekliliği hakkında yeterli kanıt yoktur (Frame ve 

ark. 2000), ayrıca profesyonel topikal fluorid uygulamalarının düĢük risk grubundaki 

bireylere yarar sağlamayacağı ve uygulanmasının gerekli olmadığı belirtilmektedir 

(Rozier 2001). DiĢ çürüğü riski yüksek olan birey için çalıĢmamızdaki tüm koruyucu 

tedavilerin önerilmesi gerekirken, diĢ çürüğü riski düĢük olan bireye daha az miktarda 

koruyucu tedavi önerisi yeterli görülmektedir (Khami ve ark. 2007b; Fejerskov ve Kidd 

2003 pp. 304-311).  

ÇalıĢmamıza katılan diĢ hekimlerinin anketimizde sorulan diĢ çürüğü riski 

yüksek olan hastaya en fazla oranda (%82) diĢlerin fırçalanma konusunda ağız diĢ 

sağlığı eğitimini, %80,5‟i diĢlerin profesyonel temizliğini, %70‟i 3-6 aylık aralıklarla 

kontrolleri, %69‟u fluoridli diĢ macununun kullanımını, %61‟i diĢ ipi kullanımını 

önermektedir. Bunu diyet alıĢkanlıklarının değiĢtirilmesi, NaF‟lü gargara ve yılda 2 

defa diĢ hekimi tarafından uygulanan fluoridli jel uygulaması takip etmektedir (Tablo 4-

32). DiĢ çürüğü riski düĢük olan hastaya ise diĢ hekimlerinin %72,5‟i 9-12 aylık 

aralıklarla kontrolleri, %65,5‟i diĢ ipi kullanımını, %62,5‟i fırçalama konusunda ağız 

diĢ sağlığı eğitimini, %56,5‟i fluoridli diĢ macunu kullanımını ve diĢlerin profesyonel 

temizliğini önerirken bunu NaF‟lü gargara, diyet alıĢkanlıklarının değiĢtirilmesi ve yılda 

2 defa diĢ hekimi tarafından fluoridli jel uygulaması takip etmektedir (Tablo 4-34). 

ÇalıĢmamızda sadece 53 (%26,5) diĢ hekiminin diĢ çürüğü riski yüksek hastaya tedavi 

öneri puanları yüksek grupta (Tablo 4-33) iken, diĢ hekimlerinin böyle bir bireye 

NaF‟lü gargara kullanımını ve diĢ hekimi tarafından fluoridli jel uygulamasını en az 

oranda önerdikleri tespit edilmiĢtir. Buna neden olarak fluoridli jel ve gargara 

konusundaki bilgilerinin eksikliği gösterilebilir. DiĢ çürüğü riski düĢük olan hastada ise 

99 (%49,5) diĢ hekimi yeterli tedavi önerisinde bulunmuĢtur (Tablo 4-35). Bütün bu 

sorulara verilen cevaplardan çıkartılacak ortak ve önemli sonuç, diĢ hekimlerinin diĢ 

çürüğü riski yüksek olan bireye yetersiz koruyucu tedavileri önerirken, diĢ çürüğü riski 
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düĢük olan bireye gereğinden fazla önerilerde bulunduklarını ayrıca anket çalıĢmamıza 

katılan diĢ hekimlerinin birçoğunun diĢ çürüğü riskinin ne anlama geldiği ve 

uygulanacak koruyucu tedaviler konusunda bilgi eksikliklerinin bulunduğunu ortaya 

koyması bakımından çok önemlidir. 

Sarmadi ve ark. (2011) yılında yaptıkları çalıĢmalarında diĢ çürüğü riski yüksek 

olan bireylerin %60‟ına diĢlerini fırçalama yöntemi hakkında bilgi verilerek klinikte 

profesyonel fluorid uygulamaları yapıldığını, %50 hastada evde fluorid tedavisinin 

uygulanması ve diyet alıĢkanlıklarının değiĢtirilmesine yönelik tavsiyelerde 

bulunulduğunu, bireylerin %15‟ine ise herhangi koruyucu tedavi yapılmadığını 

belirterek bu tedavilerin diĢ çürüğü riski yüksek olan bireyler için yetersiz olduğunu 

belirtmiĢlerdir ki bu sonuç çalıĢmamızla uyum göstermektedir. 

Bireylere koruyucu tedaviler uygulanırken risk gruplarının dikkate alınmasıyla 

diĢ çürüklerinin tedavisinde kaynakların etkili ve ekonomik kullanılması sağlanmakta 

böylece uygulanacak tedaviler ve kontroller risk gruplarına göre 

bireyselleĢtirilebilmektedir (Sarmadi ve ark. 2009).  

ÇalıĢmamızda farklı diĢ çürüğü riskine sahip bireylere önerilen koruyucu 

tedaviler açısından diĢ hekimlerinin cinsiyetleri ve hizmet verdikleri ilçeler açısından 

anlamlı bir farklılık tespit edilmemiĢtir (Tablo 4-36; Tablo 4-37). 

Khami ve ark. (2007b) Ġranlı 270 diĢ hekimliği öğrencisinin farklı diĢ çürüğü 

riskine sahip bireylere önerecekleri koruyucu tedavileri değerlendirmek için yaptıkları 

anket çalıĢmasında, çalıĢmamızla paralel olarak cinsiyetler arasında düĢük ve yüksek 

risk grubundaki bireylere koruyucu tedavi önerilerinden elde edilen puanlar bakımından 

anlamlı farklılık gözlenmediğini, ayrıca diĢ çürüğü riski yüksek olan bireylere fluoridli 

jel önerisinin diğer tedavilere göre en az oranda yapıldığını belirtmiĢlerdir. Bu sonuç 

çalıĢmamız diĢ hekimleri ile çok büyük benzerlik göstermektedir. 

Yapılan birçok çalıĢmada (Wright ve Batchelor 2002; Grytten 2005; Riley ve 

ark. 2011), diĢ hekimlerinin hastalarına genellikle ihtiyaçlarından daha az miktarda diĢ 

çürüğünden koruyucu ajan önerdikleri, sigorta kapsamı dıĢında bulunan ve etkinliği 

hakkında bilgi eksikliklerinin olduğu tedavileri önermekte isteksiz oldukları, koruyucu 

uygulamaların ve diĢ çürüğü riskinin belirlenmesinin de diĢ hekimlerinin geçerliliğine 
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inanmadıkları ve bu yüzden de uygulamaya geçirmedikleri tedavi yaklaĢımları olduğu 

belirtilmiĢtir. 

Amerika‟da diĢ hekimliği eğitiminde diĢ çürüğü riskinin tespiti, koruyucu 

önlemler, erken teĢhis ve tedaviye daha fazla önem verilmesi gerektiği belirtilerek, diĢ 

çürüklerinin erken teĢhisi ve yüksek riskli bireylerin ağız-diĢ sağlığının geliĢtirilmesi 

için diĢ çürüğü risk tespitinin eğitimdeki öneminin vurgulanmasıyla etkili bir adım 

atılacağı konusunda görüĢ birliğine varılmıĢtır (Calderón ve ark. 2007). 

5.7. Koruyucu DiĢ Hekimliğinin Uygulanması Sırasında KarĢılaĢılan Engeller 

Hakkında TartıĢma  

1985 yılında yapılan FDI kongresinde diĢ hekimlerinin koruyucu tedavileri 

uygularken karĢılaĢtıkları engeller, hasta kaynaklı, pratik kaynaklı ve diĢ hekimi 

kaynaklı olarak üç grup altında toplanmıĢtır (Cohen 1987). ÇalıĢmamızda kullandığımız 

anket içerisinde sorulan sorular, diĢ hekimlerinin koruyucu uygulamaları sırasında 

karĢılaĢtıkları engeller ile ilgili olarak hasta kaynaklı (%21), pratik kaynaklı (%2) ve diĢ 

hekimi kaynaklı engeller (%0) diye 3 kısma ayrılmıĢtır (Tablo 4-39). Bu verilerden 

ortaya çıkan sonuç, diĢ hekimlerinin koruyucu uygulamalar sırasında kendilerine bağlı 

olarak geliĢen engelleri en aza indirip hastaların sebep olduğu engelleri çok daha fazla 

vurgulamalarıdır.  

Kikwilu ve ark. (2010) yılında 137 diĢ hekiminin katıldığı ve Tanzanya‟da 

yaptıkları anket çalıĢmasında da restoratif tedavi sırasında karĢılaĢılan engellerin en 

büyük kısmının hasta kaynaklı engeller olduğunu bunun da hastaların restoratif tedavi 

yerine diĢ çekimini tercih etmelerinden, diĢ hekimine geç baĢvurmalarından, restoratif 

tedavi hakkında yanlıĢ ve eksik bilgilere sahip olmalarından, diĢ kontrollerinin önemini 

kavrayamamalarından kaynaklandığı Ģeklindeki bir sonuçla karĢılaĢmıĢtır. 

ÇalıĢmamızda da hasta kaynaklı engellerin yüksek bulunması Tanzanya‟daki bu sonuç 

ile uyum göstermesi bakımından ilginçtir. 

ÇalıĢmamıza katılan diĢ hekimlerinin %34‟ü hastaların önerilen kontrolleri 

reddetmesini ve %30‟u da hastaların diĢ çürüğünü önleme konusundaki zayıf 

bilgilerinin hasta kaynaklı engeller olarak ileri sürmüĢlerdir; ancak diĢ hekimlerinin 

%6,5‟u da diĢ hekimliği eğitiminde koruyucu diĢ hekimliğine önem verilmemesinin diĢ 
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hekimi kaynaklı engeller olarak kendilerini çok fazla etkilediğini belirtmiĢlerdir (Tablo 

4-38). 

Johnson ve ark. (2006) günlük hayatta diĢ hekimlerinin hastalarına sigarayı 

bıraktırma tavsiyelerini incelemek için yaptıkları ve karĢılaĢtıkları engelleri 

sorguladıkları çalıĢmalarında, en büyük oranda öneri için zamanlarının olmamasını, 

kendilerine kazanç sağlamamasını, öneriyi nasıl yapacakları konusunda bilgilerinin 

olmamasını ve gerekli basılı kaynakların yetersizliğini  tespit etmiĢlerdir. 

Ağız-diĢ sağlığı insan sağlığının ayrılmaz bir parçasıdır ve ülkenin sağlık sistemi 

ile çok yakından iliĢkilidir. GeliĢmekte olan ülkelerde diĢ hekimlerinin çoğunluğu 

kentlerde yaĢarken, nüfusun çoğunluğu kırsal kesimlerde yaĢamakta; bu ülkelerde 

bireylere sağlık kaynaklarını ulaĢtırmak ve bireylerin belirli ağız diĢ sağlığı seviyesine 

ulaĢmasını sağlamak isteyen diĢ hekimleri, çeĢitli sorunlarla karĢılaĢmaktadır. Bu durum 

sağlık çalıĢanlarının ve hastalarının da hayatını etkilemekte, diĢ hekimlerine kolay 

ulaĢamayan halk, tedavi sürecini ertelemektedir. Erteleme süreci, çok daha pahalı ve 

kompleks tedavilere sebep olmakta, sağlık çalıĢanları çok daha ilerlemiĢ seviyedeki 

hastalıklarla karĢılaĢmakta ve hastalarını suçlamaktadırlar (Hobdell 2007). Ülkelerde 

verilen eğitim, bireylerin bilgi seviyelerini de geliĢtirerek hem kendi sağlıklarını iyi 

düzeyde tutmalarını hem de sağlık kaynaklarını etkili kullanmalarını sağlamaktadır 

(Ensor ve Cooper 2004). 

DiĢ hekimliği hizmetleri sağlık sigorta sistemleri ile desteklenmeli, bireylerin 

ağız-diĢ sağlık hizmetleri verilen kliniklere kolay ulaĢması ve gerekli tedavileri almaları 

sağlanmalıdır. Her ülkenin politik ve sosyal sistemine göre, ağız-diĢ sağlık politikası 

değiĢiklik gösterebilmektedir. Bayat ve ark. (2011) sağlık sigortası bulunmayan 

bireylerin tedavileri sırasında daha çok diĢ çekimi yaptırdıklarını ve sigorta sisteminin 

sağlık sisteminde etkili olduğunu belirtmiĢlerdir. ÇalıĢmamızda da diĢ hekimlerinin 

%52‟si, pratik kaynaklı engeller olarak sınıflandırdığımız sorulara verdikleri cevaplarla 

sağlık sigortasının ağız-diĢ sağlığı koruyucu tedavi hizmetlerini içermemesinin 

koruyucu tedavilerin uygulanması sırasında kendilerini çok fazla ve fazla olarak 

olumsuz yönde engellediğini belirtmiĢlerdir (Tablo 4-38). 

Sağlık sistemi birbirini etkileyebilen ve değiĢtirebilen farklı insan gücü, 

ekonomik kaynaklar, örgütlenme, özel ve sosyal sigorta alanlarının bütünleĢmesinden 
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oluĢmuĢ karmaĢık bir sistemdir. Sağlık sisteminin iyileĢtirilmesi söz konusu olduğunda 

tüm parçaların bir arada değerlendirilmesi ve uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. 

Türkiye‟de ağız diĢ sağlığı hizmetlerinin örgütlenmesi ve sunumuna bakıldığında ağız 

diĢ sağlığı hizmetlerini kapsayan ayrı bir sistem olmadığı görülmekte ve hastaların 

istekleri doğrultusunda yapılanmıĢ bir hizmet oluĢtuğu görülmektedir (TDB 2002). 

Anket çalıĢmamıza verilen cevaplar ülkemizde değiĢmesi için büyük gayret sarfedilen 

diĢ hekimliği eğitim müfredatının henüz diĢ hekimliği klinik uygulamalarında koruyucu 

ağız-diĢ sağlığı konsepti doğrultusunda dönüĢüm kazanmadığını çok açık olarak 

göstermektedir. DiĢ hekimliği fakültelerinde verilen eğitimin, Türkiye‟de diĢ hekimliği 

hizmetinin teknik-mekanik bir hizmet olarak algılanmasına; diĢ hekimlerinin 

hastalarının operatif tedavisinin yapılarak gönderilmesi üzerine odaklı olmasına ve 

hastalığın etyolojisine inmemesine yol açtığını anketimiz sonuçlarına göre söylemek 

mümkündür. Kamu sigorta sisteminin sadece restoratif ve protetik tedavilere ücret 

ödemesinin diĢ hekimlerinin koruyucu tedavi hizmetlerinden uzaklaĢmasına yol 

açmakta olduğu söylenebilir. Ağız diĢ sağlığının iyileĢtirilmesinde koruyucu ve tedavi 

edici hizmetlerin dağılımı önem taĢımaktadır (Saydam 2002). Bu nedenle bu 

hizmetlerin verilmesinde ülkemizdeki tüm diĢ hekimliği potansiyelinden 

faydalanılması, ağız diĢ sağlığı parametrelerinde yükselme sağlanabilmesi için Ģarttır.  

ÇalıĢmamızda diĢ hekimlerinin cinsiyetleri açısından karĢılaĢılan engeller 

anlamlı fark göstermemektedir. Erkeklerin %20,2‟si ve kadınların %21,8‟i hasta 

kaynaklı engellerin güçlü olduğunu ifade ederken, kadın ve erkeklerin %2‟si pratik 

kaynaklı engellerin güçlü olduğunu belirtmiĢtir. DiĢ hekimi kaynaklı engellerin güçlü 

olduğunu ifade eden diĢ hekimi ise bulunmamaktadır (Tablo 4-41). Oysa diĢ hekimleri 

sorunların tam ortasında yer alır ve gerçek sorumlusudur. Ancak verdikleri cevaplar 

sorunların yeterince arkasında olmadıklarını ifade etmektedir. Hizmet verilen ilçelere 

göre yapılan karĢılaĢtırmada hasta ve pratik kaynaklı engeller bakımından fark yokken, 

Fatih‟teki diĢ hekimlerinin diĢ hekimi kaynaklı engeller puanlarının orta olarak çıkması, 

diğer ilçelerdeki meslektaĢlarından istatistiksel olarak anlamlı bir Ģekilde yüksektir 

(Tablo 4-40). Koruyucu diĢ hekimliğinin kendilerine saygınlık kazandırmadığını, 

eğitimdeki öneminin azlığını ve diĢ hekimleri için karlı olmadığını meslektaĢlarına göre 

daha fazla oranda belirtmiĢlerdir. Bu düĢünce geleneksel diĢ hekimliği bakıĢ açısının 

yaygın olduğunu ortaya koymaktadır. 
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DiĢ hekimleri diĢ hekimliği mesleğine sadece sınırlı bir bakıĢ açısıyla ağrının 

giderildiği, operatif iĢlemlerin yapıldığı bir meslek olarak bakmakta ve günümüz 

modern diĢ hekimliğinin temelini oluĢturan koruyucu diĢ hekimliğine gereken önemi 

vermemektedir. Ne yazık ki yapılan operatif iĢlemlerle diĢ çürüğünün önlenebildiği 

sanılmaktadır. Diğer taraftan pek çok hasta, kendilerine restoratif tedavi yapılmasının 

gerekmediği anlatıldığında diĢ hekimlerine inanmamaktadır ve diĢ çürüğünden 

korunmak için neler yapılması gerektiğini sorgulamamaktadır. Yaptıkları her 

restorasyon karĢılığında kazanç sağlayan diĢ hekimleri de koruyucu tedaviler konusunda 

hastalarına yeterli ölçüde bilgi vermemekte ve uyguladıkları koruyucu tedavilerle 

kazanç sağlayamama korkusu yaĢamaktadırlar (Fejerskov ve Kidd 2003 p. 168). 
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                                                     SONUÇLAR 

1. ÇalıĢmaya katılan diĢ hekimlerinin %82,5‟i muayenehanelerde çalıĢmakta ve %40,5‟i 

de muayenehaneleri için kira ödemektedir. 

2. ÇalıĢmaya katılan diĢ hekimlerinin %58‟i yardımcı personel olmadan çalıĢmaktadır. 

ÇalıĢtıkları yardımcı personelin %.28,5‟i konu ile ilgili bir eğitim almamıĢ vasıfsız 

yardımcı personeldir. 

3. DiĢ hekimlerinin mezuniyet sonrası sürekli eğitim kapsamında kurs ve seminerlere 

son 1 yıl içinde katılım oranları %27 iken hiç katılmayanların oranı %35,5‟dir. 

4. DiĢ hekimlerinin bilimsel dergileri takip etme oranları düĢük seviyededir (%16,5-

22,5) 

5. DiĢ hekimlerinin %45,5‟i, haftalık çalıĢma sürelerinin 10 saatten az kısmını tedavi 

iĢlemlerinin uygulanmasına ayırmıĢlardır. 

6. DiĢ hekimleri, koruyucu diĢ hekimliğinin toplum için faydasına, diĢ hekimleri için 

yararlılığından daha fazla olumlu değer yüklemektedir. 

7. Kadın diĢ hekimlerinin koruyucu diĢ hekimliğine bakıĢ açıları, erkek diĢ hekimlerine 

oranla daha olumludur. 

8. DiĢ hekimlerinin koruyucu diĢ hekimliği bakıĢ açısı, hizmet verdikleri bölgeler, 

mezuniyet sonrası kurs ve seminerlere katılımları ve bilimsel dergileri takip etmeleri 

açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir. 

9. DiĢ hekimlerinin mezuniyet sonrası eğitim kapsamında kurs ve seminerlere 

katılımları ile bilimsel dergileri takip etmeleri koruyucu diĢ hekimliği bakıĢ açısı 

kazanmaları için yeterli olmamaktadır. 

10. DiĢ hekimlerinin %72,5‟i Ģekersiz sakız kullanılmasını ve %85,5‟i asitli yiyecek ve 

içeceklerden sonra erozyonun engellenmesi için önerilerde bulunsa da, Ģekersiz sakız 

çiğneme süre-sıklığı ve asitli yiyecek ve içeceklerden sonra yapılması gerekenler ile 

ilgili olarak yapılan önerilerin büyük kısmı yanlıĢ bilgiye dayanmaktadır. 

11. DiĢ hekimlerinin %89,5‟i hastalarına diĢ fırçası ve diĢ macunu önermekte; önerilen 

ürünlerle ilgili öncelik diĢ hekimlerinin tecrübesi olmaktadır. 

12. Ağız-diĢ sağlığı için önerilen ürünler arasında diĢ ipi üçüncü sırada gelmekte, ancak 

diĢ hekimlerinin diĢ ipi kullanım sıklıkları, diĢlerini fırçalamaları ve fluoridli diĢ 

macunu kullanımlarına göre çok daha az orandadır. 
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13. Günde yaklaĢık 3 veya daha fazla Ģekerli yiyecek tüketen diĢ hekimlerinin oranı 

%11 iken, günde 2 defa tüketenler %19, günde 1 defa tüketenler %28, nadiren 

tüketenler %31 ve öğün aralarında yemek yemeyenlerin oranı ise %11‟dir. 

14. DiĢ hekimlerinin %59,5‟i diĢ kontrollerini diğer bir diĢ hekimine yaptırırken, 

%29,5‟i kontrolleri kendi yapmakta ve %9‟u ise hem kendi ağız-diĢ kontrollerini 

yapmakta hem de diĢ hekimine gitmektedir. %2 oranındaki diĢ hekimleri ise kontrollere 

ihtiyaç duymadığını belirtmektedir 

15. DiĢ kontrollerini son 6 ay içinde yaptıranlarin oranı %71, son 1-2 yıl içerisinde 

yaptıranların oranı %19.5, 2-5 yıl içerisinde yaptıranların oranı %5.5‟tir. 5 yıldan daha 

önce yaptıranlar %2 oranındayken, hiç yaptırmayanların oranı %1.5, diĢ kontrollerini ne 

zaman yaptırdıklarını hatırlamayanların oranı ise %0.5‟tir. 

16. ÇalıĢmaya katılan diĢ hekimlerinin %52.5‟i hiç sigara içmezken, %16.5‟i sigarayı 

bırakmıĢtır. Sigara içtiğini belirten diĢ hekimlerinin ise %7‟si ayda bir paket veya daha 

az sigara içerken, %4‟ü ayda 2-3 paket sigara içmektedir. Haftada 2-3 paket sigara içen 

diĢ hekimleri %14.5 oranında iken, günde bir paket veya daha fazla içen diĢ 

hekimlerinin oranı %5.5‟tir. 

17. DiĢ hekimlerinin %56,5‟i hastalarına mutlaka sigarayı bırakmayı önerdiklerini 

belirtirken, %31,5‟i arasıra önerdiklerini, %5,5‟i nadiren önerdiklerini ve %6,5‟i ise 

hiçbir zaman önermediklerini ifade etmiĢtir. DiĢ hekimlerinin hastalarına sigarayı 

bırakmalarını önermeleri ile cinsiyetleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki 

bulunmazken, doğum tarihleri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir 

iliĢki bulunmaktadır. Hiçbir zaman sigarayı bırakmayı önermem diyen diĢ hekimlerinin 

1940-1950 doğumlu olma oranları yüksekken, mutlaka sigarayı bırakmayı öneririm 

diyen diĢ hekimlerinin 1951-1960 doğumlu olma oranları yüksektir. 

18. DiĢ hekimlerinin hizmet verdikleri ilçeler ile hastalarına sigarayı bırakmalarını 

önermeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki bulunmamaktadır. 

19. DiĢ hekimlerinin hastalarına sigarayı bırakmalarını önermeleri ile kendi sigara 

kullanım durumları arasında ileri düzeyde anlamlı iliĢki bulunmakta, mutlaka sigarayı 

bırakmayı öneririm diyenler sigara kullanmazken, hiçbir zaman sigarayı bırakmayı 

önermem diyenler sigara kullanan diĢ hekimleridir. 

20. DiĢ hekimlerinin kendi ağız-diĢ sağlıklarına verdikleri önem ile hizmet verdikleri 

ilçeler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki bulunmazken, kadın diĢ 
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hekimlerinin kendi ağız-diĢ sağlıklarına verdikleri önem erkek diĢ hekimlerinden 

istatistiksel olarak anlamlı oranda daha fazladır. Fluoridli diĢ macunu kullanma 

yaklaĢımları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir faklılık bulunmamaktadır. 

21. DiĢ hekimlerinin kendi ağız-diĢ sağlıklarına verdikleri önem ile koruyucu diĢ 

hekimliğine bakıĢ açıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki bulunmamaktadır. 

22. DiĢ çürüğü riski yüksek olan hastada diĢ hekimlerinin %36‟sı minenin dıĢ kısmıyla 

sınırlı, %44,5‟i minenin iç kısmına kadar uzanan, %17‟si dentinin dıĢ kısmıyla sınırlı ve 

%2,5‟i de dentinin iç kısmına kadar uzanan; diĢ çürüğü riski düĢük olan hastada diĢ 

hekimlerinin %18,5‟i minenin dıĢ kısmıyla sınırlı, %39‟u minenin iç kısmına kadar 

uzanan, %38‟i dentinin dıĢ kısmıyla sınırlı ve %4,5‟i de dentinin iç kısmına kadar 

uzanan radyolusenslikte restorasyon yapma eğilimindedirler.  

23. Hizmet verilen ilçeler açısından diĢ çürüğü riski yüksek olan bireyde radyografik 

bulgulara göre diĢ hekimlerinin mevcut arayüz çürüğünü restore etme aĢamaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki bulunmazken, diĢ çürüğü riski düĢük olan 

hastada restorasyon yapma eğilimi Güngören‟de çalıĢan hekimlerde daha geç 

aĢamadadır. 

24. Yüksek ve düĢük diĢ çürüğü risk grubundaki hastalarda radyografik bulgulara göre 

restoratif tedavi endikasyonu koyma sıklığı ile diĢ hekimlerinin cinsiyetleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır. 

25. DiĢ hekimlerinin mevcut dolguları baĢlıca yenileme nedeni olarak ilk sırada ağrı yer 

alırken bunu sekonder çürük, eski dolgudaki defekt, estetik nedenler ve alerji izlemekte; 

bu sıra hekimlerin cinsiyetleri ile hizmet verdikleri ilçelere göre değiĢmemektedir. 

26. Madde kaybı fazla olan diĢlerin mevcut restorasyonlarında defekt oluĢması halinde 

tüm restorasyonu kaldıran diĢ hekimlerinin oranı %47 iken tüm restorasyonu 

kaldırmayan hekimlerin  oranı %53‟dür. 

27. Madde kaybı fazla olan diĢlerin restorasyonlarında defekt oluĢması halinde tüm 

restorasyonu kaldırmayan %53 oranındaki diĢ hekimlerinin %62,3‟ü diĢe retantif 

oluklar açarak materyalle onarırken, %37,7‟si kuron protezi yapmayı tercih etmiĢtir. 

28. DiĢ hekimlerinin %82,5‟i madde kaybı fazla olmayan dolgularda defekt oluĢtuğunda 

tamir yapacaklarını bildirmiĢlerdir. DiĢ hekimlerinin hizmet verdikleri ilçeler ve 

cinsiyetleri arasında tamir yapımı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktadır. 
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29. DiĢ hekimlerinin %40‟ı inley-onley yaptığını belirtirken; inley-onley yapımında 

kullanılan materyaller arasında ilk sırada seramik yer almakta, bunu kompozit ve 

döküm metal izlemektedir. Ġnley-onley yapımı ve tercih edilen materyaller açısından 

hizmet verilen ilçeler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. 

30. Ġnley-onley yapımı açısından kadın ve erkek diĢ hekimleri arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmazken, erkek diĢ hekimlerinin inley-onley yapımında 

materyal olarak döküm metal kullanma oranları kadın diĢ hekimlerinden istatistiksel 

olarak ileri düzeyde anlamlı seviyede yüksektir. 

31. DiĢ hekimlerinin diĢ çürüğünün etyolojisi ve koruyucu önlemler ile restoratif tedavi 

uygulamalarına yönelik verdikleri cevaplar; diĢ hekimliği fakültelerinde aldıkları eğitim 

sonrasında gerekli yetkinliğe ulaĢamadıklarını belirgin olarak göstermektedir. 

32. DiĢ hekimlerinin diĢ çürüğünün etyolojisi-koruyucu önlemler ve restoratif tedavi 

uygulamalarına yönelik bilgi düzeyleri hizmet verdikleri ilçeler ve cinsiyetleri açısından 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir. 

33. DiĢ hekimlerinin cinsiyetleri ve hizmet verdikleri ilçelere göre diĢ çürüğü riski 

yüksek ve düĢük olan hastalara önerdikleri koruyucu tedavi puanları açısından anlamlı 

fark gözlenmemekte fakat önerilen koruyucu tedaviler diĢ çürüğü riski düĢük olan 

hastada fazla iken, diĢ çürüğü riski yüksek olan hastada yetersizlik arzetmektedir.  

34. DiĢ hekimleri uyguladıkları restoratif ve koruyucu tedaviler sırasında diĢ çürüğü risk 

değerlendirmesine yeteri kadar önem vermemektedir. 

35. DiĢ hekimleri koruyucu uygulamalar sırasında karĢılaĢtıkları engellerin baĢında 

hasta kaynaklı engelleri belirtirken, bunu pratik ve diĢ hekimi kaynaklı engeller 

izlemektedir. DiĢ hekimlerinin cinsiyetlerine bağlı olarak karĢılaĢılan engeller arasında 

fark bulunmasa da, Fatih‟te hizmet veren diĢ hekimlerinin karĢılaĢtıkları orta seviyedeki 

diĢ hekimi kaynaklı engeller, Güngören, Kadıköy ve ġiĢli‟de hizmet veren diĢ 

hekimlerinden anlamlı oranda yüksek bulunmuĢtur. 
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FORMLAR 

 

 

Sayın diĢ hekimi; 

Öncelikle anket çalıĢmasına katıldığınız için çok teĢekkür ederim. 

Referenti olduğum Dt. Kıvanç Dülger ülkemizin en önemli sorunlarından biri 

olan diĢ çürüğünün önlenmesi ve tedavisi konusunda diĢ hekimlerinin görüĢlerini 

yansıtacak anket çalıĢmasını esas alan doktora tezini yürütmektedir. Vereceğiniz 

cevaplar, doktora tezinin yazılmasında temel bilgileri oluĢturacağı için çok önemlidir. 

Etik değerlerden uzaklaĢılmayacağına ve ayırdığınız 30 dakikalık zamanınızın mesleki 

eğitime çok büyük katkılar sağlayacağına emin olunuz.  

Gösterdiğiniz duyarlılığa bir kere daha teĢekkür eder, çalıĢmalarınızda baĢarılar 

dilerim. 

 

 

 

 

 

                                                                         Prof. Dr. Taner YÜCEL 
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1. LÜTFEN AġAĞIDAKĠ SORULARI CEVAPLAYINIZ: 

1.1.  

 

1.2. - -1 - -

ve sonrası 

 

1.3. ÇalıĢtığınız yer:  ………………….(Lütfen ilçenin adını yazınız) 

 

1.4. Kaç yıldır diĢ hekimi olarak çalıĢmaktasınız? 

 

       - - - -  

 

1.5. Hangi üniversiteden hangi yıl mezun oldunuz ?..................................... 

 

1.6. Diğer yüksek eğitim dereceleriniz var mı? Varsa iĢaretleyiniz. 

       

       

       

       

       

 

1.7. ġu anda nerede çalıĢmaktasınız? (Size en uygun olan seçeneği iĢaretleyiniz) 

 

       

       

      Hastanede çalıĢan diĢ hekimi 

       

      e bağlı kamu kliniğinde çalıĢan diĢ hekimi 
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1.8. Eğer muayenehanede çalıĢıyorsanız, kira ödüyor musunuz? 

       

      

 

1.9. ÇalıĢtığınız süre içerisinde tedavi iĢlemlerine haftada kaç saat ayırıyorsunuz? 

       

        - -  

 

1.10. ĠĢyerinizde tedavilerin uygulanması sırasında kimse size yardım ediyor mu? 

 

       Yüksek okul diplomalı diĢ hekimi yardımcısı 

       DiĢ hekimi + HemĢire(tıp) 

       

       DiĢ hekimi tarafından eğitilmiĢ vasıfsız (ilk,orta veya lise mezunu) 

yardımcı personel 

       

        

1.11. Genellikle aĢağıdaki hangi dergileri takip edersiniz? (Birden fazla Ģık 

iĢaretlenebilir) 

       

       

       

       

      ladığı bilimsel diĢ hekimliği dergileri 

       

       

 

1.12. Mezuniyet sonrası eğitim kapsamındaki diĢ çürüğünden korunmaya  yönelik kurs 

ve seminerlere  en son ne zaman katıldınız? 

 

Son 2-    
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2.‟‟Koruyucu diĢ hekimliği‟‟konusundaki fikrinizi lütfen belirtiniz: (Koruyucu diĢ 

hekimliğinin diĢ hekimleri için zararlı olduğunu düĢünüyorsanız 1‟i iĢaretleyiniz, diĢ 

hekimleri için tamamen yararlı olduğunu düĢünüyorsanız 7‟yi iĢaretleyiniz. Eğer 

düĢünceniz ikisi arasındaysa 2-6 arasındaki sayıları iĢaretleyebiliriniz.) 

 

Bilimsel değil                           1 2 3 4 5 6 7 Bilimsel 

DiĢ hekimliğinde etkili değil    1 2 3 4 5 6 7 DiĢ hekimliğinde etkili 

DiĢ hekimleri için zor               1 2 3 4 5 6 7 DiĢ hekimleri için kolay 

DiĢ hekimleri için cazip değil   1 2 3 4 5 6 7 DiĢ hekimleri için cazip 

DiĢ hekimleri için zararlı          1 2 3 4 5 6 7 DiĢ hekimleri için yararlı 

DiĢ hekimleri için itibarsız       1 2 3 4 5 6 7 DiĢ hekimleri için itibarlı 

Toplum için faydasız                1 2 3 4 5 6 7 Toplum için faydalı 

Toplum için değersiz                1 2 3 4 5 6 7 Toplum için değerli 

Toplum için gerekli değil         1 2 3 4 5 6 7 Toplum için gerekli 

 

3. Sizi en iyi ifade eden seçeneği lütfen iĢaretleyiniz: 

 

3.1. DiĢlerinizi kaç kere fırçalarsınız? 

 

     

     

    -3 defa 

     

    n daha fazla  

 

3.2. DiĢlerinizi fırçalarken fluoridli diĢ macunu kullanır mısınız? 
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3.3. Ne kadar sıklıkta diĢ ipi kullanırsınız? 

 

       

       

      -3 defa  

       

       

 

3.4. ġeker içeren yiyecek ve içecekleri öğün aralarında ne kadar sıklıkta tüketirsiniz? 

 

       

       

      aĢık günde 1 defa  

       

       

 

3.5. Kendi diĢ kontrolleriniz için neler yaparsınız? 

 

       

       

       

 

3.6. Ağız-diĢ kontrollerinizi en son  ne zaman yaptırdınız? 

 

       

      -2 yıl içinde  

      -5 yıl içinde 
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3.7. Sigara içen her hastanıza bırakmasını önerir misiniz? 

 

       

      sıra öneririm 

       

        

 

3.8. Sigara içiyor musunuz? 

 

      

      

      

     -3 paket 

     -3 paket 

     de 1 paket veya daha fazla 
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4. 

 Hasta A , 20 yaĢında;   nolu diĢleri restore edilmiĢtir.  nolu diĢleri 

çekilmiĢtir.  nolu diĢlerde proksimal diĢ çürükleri vardır. Oral hijyen zayıftır. 

   Hasta B, 20 yaĢındadır.  . nolu diĢlerde basit oklüzal çürükler vardır. 

Proksimal çürük bulunmamaktadır. DiĢ hekimine devamlı gitmekte ve oral hijyene 

dikkat etmektedir. 

 

Yukarıda anlatılan özelliklere sahip hastalarda, aĢağıdaki alternatiflerin hangi 

aĢamasında restorasyon yerleĢtirmek üzere diĢte preparasyona baĢlarsınız? Sadece 

sağdaki tek bir sütuna × iĢareti koyarak seçiminizi yapınız. (Resimler çürük ilerleyiĢinin 

farklı seviyelerini göstermektedir. Örnekler üst ikinci premolar diĢin distal yüzeyine 

aittir.) 
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5.AĢağıda belirtilen maddelerden size uygun olanını iĢaretleyiniz. 

 

5.1. DüĢük fluorid seviyesine sahip olan bölgelerde içme suyunun floridlenmesi diĢ 

çürüklerinin korunması için etkili ve önemli bir yoldur. 

      

      

      

 

5.2. DiĢ çürüklerinin oluĢumunda Ģeker tüketim sıklığı, tüketilen toplam Ģeker 

miktarından daha önemlidir. 

      

      

      

 

5.3. Yeni süren molar diĢlerde fissür örtücü uygulanması, fissür ve çukur çürüklerinde 

etkili bir koruyucu yöntemdir. 

     Katılıyorum 

      

      

 

5.4. Dolgu yapılmıĢ bir diĢ, sağlam diĢe göre daha dayanıksızdır. 

      

      

      

 

5.5. DiĢ fırçaladıktan sonra ağzın suyla az çalkalanması, diĢ macunundaki fluoridin 

etkinliğini artıracaktır. 
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5.6. Yeni sürmüĢ bir diĢin sondla kuvvetle bastırarak muayene edilmesi, mine 

prizmalarına zarar verecek ve diĢi çürüğe eğilimli hale getirecektir. 

      

     lmıyorum 

      

 

5.7. Fluoridli diĢ macunlarının kullanımı diĢ çürüklerinden korunmada fırçalama 

tekniğinden daha önemlidir. 

      

      

      

 

5.8. DiĢle ilgili problemler genel sağlık sorunlarına neden olabilir. 

      

      

      

 

5.9. Yeni doğan bireylere fluorid tabletleri verilmelidir. 

      

      

      

 

5.10. Hastalarınıza Ģekersiz sakız kullanımını önerir misiniz? 

                                   

 

5.11. Cevabınız evet ise; hangi süre ve sıklıkta önerirsiniz? 

.............................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

5.12. Asitli yiyecek ve içecekler sonrasında hastanıza öneriniz var mı?   
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5.13. Cevabınız evet ise ne/neler önerirsiniz? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 

5.14. Hastalarınıza diĢ fırçası/ diĢ macunu önerir misiniz?    

 

       

 

5.15. Cevabınız evet ise; önerilerinizde sizi etkileyen faktör/ faktörler nelerdir? 

 

       

 

5.16. Ağız diĢ sağlığının sürdürülmesi için diĢ fırçası ve diĢ macunu dıĢında hastanıza 

önerdiğiniz ürünler var mı?       

 

        

 

5.17. Cevabınız evetse; bu ürünler  nelerdir? 
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6. DiĢ çürüklerine karĢı koruyucu önlemlerin uygulanması sırasında (topikal fluorid 

uygulanması, ağız-diĢ sağlık eğitimi, diyet tavsiyeleri, fissür örtücü uygulaması) 

aĢağıdaki faktörler size ne kadar engel olmaktadır? (BaĢka faktörlerin de etkili olduğunu 

düĢünüyorsanız lütfen ekleyiniz.) 

 

6.1. Hastanın çürük önleme konusundaki zayıf bilgisi. 

 

      

 

6.2. Hastanın koruyucu önlemler için ücret ödemek istememesi 

 

      

 

6.3. Hastanın diĢ hekiminin önerdiği kontrolleri reddetmesi 

 

      

 

6.4. Hastanın ağız sağlığının zayıf olması 

 

      

 

6.5. DiĢ hekimliğine ait koruyucu önlemleri içermeyen sigorta sisteminin bu tedavileri 

engellemesi 

 

        

 

6.6. Koruyucu önlemlerden diĢ hekimi yardımcılarının sorumlu olması. 

 

       

 

6.7. Koruyucu önlemlerin diĢ hekimine saygınlık kazandırmaması 
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6.8. Koruyucu önlemlerin diĢ hekimleri için karlı olmaması 

 

       

 

6.9. Koruyucu diĢ hekimliğinin diĢ hekimliği eğitiminde öneminin az olması 

 

       

   

6.10. Koruyucu diĢ hekimliği için gerekli materyallerin kolay bulunmaması 

 

                   

   

6.11. Ağız-diĢ sağlık eğitimi için basılmıĢ kaynakların sınırlılığı 

 

         

 

6.12. Geleneksel diĢ hekimliğinin tedavi kaynaklı olup, koruyucu önlemlere 

güvenmemesi 

 

        

 

Sizin eklemek istedikleriniz: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………… 
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7. AĢağıdaki vakalarda size göre bireylerin en uygun koruyucu tedavileri alması için 

uygun olanı iĢaretleyiniz. 

7.1. Hasta 18 yaĢında erkek, sistemik veya mental problemi bulunmamaktadır.  

nolu diĢleri geçen sene restore edilmiĢtir.  nolu diĢlerde radyografide 

gözlenebilen dentin çürükleri bulunmaktadır. DiĢlerin yüzeylerinde plak mevcuttur. 

Babası fabrika iĢçisidir.  nolu diĢinde soğuk su içerken geçici ağrı olmaktadır. 

DiĢlerini düzenli olarak fırçalamadığını ifade etmiĢtir. Bu hasta ile ilgili olarak aĢağıda 

önerilen her ifadeyi ne derecede kabul ettiğinizi 1(kabul etmiyorum) ile 5 (kabul 

ediyorum) arasında yer alan rakamlardan uygun olanını iĢaretleyerek yanıtlayınız. 

 

1. Fırçalama zamanı, uygun yöntem ve önemi konusunda ağız-diĢ sağlığı eğitimi verilir. 

Kabul etmiyorum       1       2         3         4         5          Kabul ediyorum 

2.Fluoridli diĢ macunu kullanımı önerilir. 

Kabul etmiyorum       1       2         3         4         5          Kabul ediyorum 

3.DiĢ ipi kullanımı öğretilir. (önemi ve metodu) 

Kabul etmiyorum       1       2         3         4         5          Kabul ediyorum 

4.Haftada bir defa %0.2lik NaF‟lü gargara kullanımı önerilir. 

Kabul etmiyorum       1       2         3         4         5          Kabul ediyorum 

5.Yılda 2 defa diĢhekimi tarafından fluoridli jel uygulanır. 

Kabul etmiyorum       1       2         3         4         5          Kabul ediyorum 

6.DiĢlerin profesyonel temizliği yapılır. 

Kabul etmiyorum       1       2         3         4         5          Kabul ediyorum 

7.Diyet alıĢkanlıklarının değiĢtirilmesi sağlanır. 

Kabul etmiyorum       1       2         3         4         5          Kabul ediyorum 

8. 3-6 aylık aralıklarla kontroller yapılır. 

Kabul etmiyorum       1       2         3         4         5          Kabul ediyorum 
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7.2. Hasta 22 yaĢında kadın, sistemik ve mental problemi bulunmamaktadır.  nolu 

diĢi 5 yıl önce restore edilmiĢtir.  nolu diĢi çürüktür. Radyografide ve muayene 

sırasında baĢka çürüğe rastlanmamıĢtır. Tıp öğrencisidir ve düzenli olarak diĢlerini 

fırçaladığını ifade etmiĢtir. Önemli sorunu  nolu diĢinin çürümesidir. Bu hasta ile 

ilgili olarak aĢağıda önerilen her ifadeyi ne derecede kabul ettiğinizi 1(kabul 

etmiyorum) ile 5 (kabul ediyorum) arasında yer alan rakamlardan uygun olanını 

iĢaretleyerek yanıtlayınız. 

 

1.Fırçalama zamanı, uygun metot ve önemi konusunda oral sağlık eğitimi verilir. 

Kabul etmiyorum       1       2         3         4         5          Kabul ediyorum 

2.Fluoridli diĢ macunu kullanımı önerilir. 

Kabul etmiyorum       1       2         3         4         5          Kabul ediyorum 

3.DiĢ ipi kullanımı öğretilir.(önemi ve metodu) 

Kabul etmiyorum       1       2         3         4         5          Kabul ediyorum 

4.Haftada bir defa %0.2lik NaF‟lü gargara kullanımı önerilir. 

Kabul etmiyorum       1       2         3         4         5          Kabul ediyorum 

5.Yılda 2 defa diĢhekimi tarafından fluoridli jel uygulanır. 

Kabul etmiyorum       1       2         3         4         5          Kabul ediyorum 

6.DiĢlerin profesyonel temizliği yapılır. 

Kabul etmiyorum       1       2         3         4         5          Kabul ediyorum 

7.Diyet alıĢkanlıklarının değiĢtirilmesi sağlanır. 

Kabul etmiyorum       1       2         3         4         5          Kabul ediyorum 

8. 9-12 aylık aralıklarla kontroller yapılır. 

Kabul etmiyorum       1       2         3         4         5          Kabul ediyorum 

 

8. Bir adeziv restorasyonun yapımı sırasında yapılacak anestezinin restorasyonun 

bağlanmasında etkisinin olacağını düĢünür müsünüz? 
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9. Dentin bondinglerle çalıĢrken yapılan asitleme sırasında ; 

 

      

      

     eyi kısa, dentini daha uzun süre asitlerim. 

      

 

10. Proksimal çürüklerin radyolojik görünüĢleri klinik gözlemlere göre sizce nasıldır? 

 

    ahmin edilenden daha az  

    erçek 

    ahmin edilenden daha fazla derinlik gösterir. 

 

11. Alt 6 nolu diĢte, 2 tüberkülün kırılmasıyla mezio-bukkal tüberkül kalmıĢtır. Çürük 

bulunmadığını varsaydığınızda, restore etmeden önce tüm  restorasyonu kaldırır mıydınız? 

 

                       distal 

           

                          mezial 

 

11.1. Cevap evetse, restorasyon yapmadan önce diĢe kanal tedavisi yapar mıydınız?  
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11.2. Cevap hayırsa                      

                                                     estorasyonu kaldırmadan bırakarak kuron yaparım. 

 

12. Dolgularda defekt olduğunda tamir yapıyor musunuz? 

 

       

 

13. Hastalarınızda dolguları yenileme nedenlerinizi öncelik sırasına göre1‟den 5‟e 

doğru  sıralayınız. 

 

       

        

 

14. Ġnley-onley yapıyor musunuz?  

 

      

 

15. Cevabınız evet ise; hangi materyali tercih ediyorsunuz? 
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