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TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ VE KONGRE BAŞKANI
Sevgili Meslektaşlarım,
Ağır pandemi koşulları yavaş yavaş azalırken, birbirimize dokunma, bir arada olma özlemimizin daha da artığını fark ediyoruz.
Meslek örgütü olarak bu ağır şartları bir nebzede olsa hafifletmek meslektaşlarımızın yalnız
olmadıklarını hissetmeleri için odalarımız ve bu görevi gönüllü olarak yapan oda yöneticisi
arkadaşlarımızla olabildiğince çalıştık.
Şimdi yeniden yenilenme, yaraları sarma ve hizmet verdiğimiz halkımız için farklılaşmak
zamanı.
Meslek örgütümüzün düzenlediği ve odalarımızın katkı sunup sizlere ulaşmasına yardımcı
oldukları kongrelerimizden belki de bizlere en iyi gelecek olan İstanbul Kongresi’nde bir araya
geleceğiz.
Bilimin, aklın, teknolojinin birbirini tamamladığı; konusunda yetkin ve bilgiyi paylaşmayı en
üste koyan hocalarımızla, bizlerin ayrılmaz parçası olan sektörümüzle ve en önemlisi
özlediğimiz dostlarımızla buluşma zamanı.
Her zaman bir şölen havasında geçen kongrelerimizi bu seferde yeniden YENİLENMEK şiarı
ile bizleri bir araya getireceğine inanıyorum.
Sizleri bu kongrede görmek bizlere de yaptığımız işin ne kadar önemli olduğunu gösterecektir.
Hadi gelin kongre sizlerle hak ettiği değeri bulsun, özlem giderirken 2 kötü yılın acısını çıkarırcasına bir arada olalım.
Saygılarımızla
Tarık İşmen
Türk Dişhekimleri Birliği ve Kongre Başkanı

CHAIRMAN OF TURKISH DENTAL ASSOCIATION AND CONGRESS
Fellow Colleagues,
As the challenging pandemic conditions are becoming lighter gradually, we notice that our
need to have human contact and longing for being together have further increased. As a
professional organization, we’ve worked as hard as possible with our chambers and their
volunteering managers to alleviate these challenging circumstances to some extent and
help our colleagues feel they are not alone.
It is now time to refresh, heal the wounds, and make difference for the public we serve. We’ll
join together at Istanbul Congress which will be probably the best for us among all
congresses organized by our association and supported by our chambers helping us to
bring it to you. At this congress where science, wisdom and technology complement one
another, it is time to meet our competent professors who give the highest priority to sharing
knowledge, the sector which is an integral part of us and most importantly friends we’ve
been missing. I believe that this congress will bring us all together again with the motto of
‘REGENERATION’ as all our feast-like congresses do. Your attendance to the congress will
indicate how important what we do is. Help us bring the value to the congress it deserves
and join together, fulfill our longing after 2 challenging years.
Sincerely,.
Tarık İşmen
President of Turkish Dental Association and the Congress

İDO VE ORGANİZASYON KOMİTESİ BAŞKANI
Sevgili Meslektaşlarım,
İlk TDB kongremiz 1992 yılında İzmir'de yapılmıştı. Üzerinden 30 sene geçtikten sonra 26.
TDB Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi'ni yeniden İstanbul'umuzda 8 -11 Eylül 2022
tarihleri arasında gerçekleştirmemize az bir zaman kaldı.
Heyecanımız dorukta. Pandemi nedeniyle üç sene ara vermek zorunda kaldığımız en büyük
buluşmamızı yeniden başlatacağımız için çok mutlu, ev sahipliğini üstlendiğimiz için gururluyuz.
Son derece dinamik bir mesleğe sahibiz ve özellikle teknolojik gelişmelere hiçbir afet sekte
vuramıyor.
DEĞİŞİM kaçınılmazdır ve tazelenmeyi beraberinde getirir.
Kongrelerimiz hem yenilikleri bir arada görmek, hem de sosyalleşmemizi sağlamak
açısından bizlere çok güzel fırsatlar sunuyor.
Düzenleyeceğimiz kültürel ve sosyal etkinlikler ile her anından keyif alacağınız, odanızla
gurur duyacağınız, birçok seçkin yurt içi ve yurt dışı konuşmacının yer alacağı harika bir
kongre deneyimi yaşamanız için sizleri İstanbul'umuzda ağırlamaktan onur duyacağımızı
bilmenizi isterim.
ÖNCE'liği diş hekimleri olan, DEMOKRATİK bir tarzda yaşanan DEĞİŞİM anlayışının
kongremize de yansıdığını göreceğiniz muhteşem bir organizasyonda beraber olmak ve
tadını çıkarmak dileğiyle.
Sevgilerimle
Berna AYTAÇ
İstanbul Diş Hekimleri Odası Başkanı

PRESIDENT OF ICD AND THE ORGANIZING COMMITTEE
Dear Colleagues,
Our first TDA congress was organized in 1992 in İzmir. 30 years later, the 26th TDA International Dental Congress will be organized on 8-11 September 2022 in Istanbul again.
Our excitement is in the air. We are very happy and honoured to host our biggest meeting
that we had to postpone for three years due to the pandemic and we’ll resume now.
Our profession is very dynamic and technological developments cannot be hindered by by
any disaster.
CHANGE is inevitable and requires refreshment.
Our congresses provide great opportunities to us to both observe novelties and socialize.
We’ll be honoured to host you in İstanbul for an excellent experience at our congress that
you’ll enjoy every moment with the cultural and social events we’ll organize, you’ll be proud
of your chamber and that will host several distinguished national and international speakers.
I wish to see you all and hope you’ll enjoy the marvellous congress that reflects the CHANGE
mindset PRIORITIZING dentists in a DEMOCRATIC way.
Best Regards
Berna AYTAÇ
President of the Istanbul Chamber of Dentists and Organization Comittee
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GENEL BİLGİLER
Kongre Tarihleri
8 - 10 Eylül 2022
Expodental 2022 Fuar Tarihleri
8 - 11 Eylül 2022
Kongre ve Fuar Merkezi
İstanbul Kongre Merkezi (ICC)
Kongre Dili
Kongrenin resmi dilleri Türkçe ve İngilizce’dir.
İngilizce – Türkçe Simultane tercüme yapılacaktır.
TDB Sürekli Dişhekimliği Kredisi
TDB 26. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi TDB-SDEYK tarafından kredilendirilmiş bilimsel bir etkinliktir. Katılımcılar kongrenin akredite olmasından dolayı 1 kredi yerine 1,5 kredi alacaklardır.
TDB Meslek Sorunları Sempozyumu
TDB ve Dişhekimleri Odaları yöneticilerinin katıldığı Meslek Sorunları Sempozyumu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecektir.
Davet Mektubu
Kongre davet mektubu talepleriniz için lütfen kongre organizasyon sekretaryası ile iletişime geçiniz.
tdb@opteamist.com)
Katılım Sertifikası
Kongre katılımcılarına katılım sertifikası verilecektir.
Sertifikalar 10 Eylül 2022, Cumartesi gününden itibaren dağıtılacaktır.
Yaka Kartı
Tüm katılımcılar ve refakatçiler için kongre süresince kongre merkezine, bilimsel toplantılara ve sosyal
etkinliklere girişte yaka kartı takmak zorunludur.
Yaka kartının kaybolması durumunda kongre kayıt masasına başvurulması önemle gerekmektedir.
Bilimsel oturum girişlerinde barkodlu sistem üzerinden yaka kartı kontrolü yapılacaktır.
Kongre Kayıt Masası
Kongre merkezi içerisinde, kongre kayıt ve konaklama işlemleri ile bilgilendirme hizmetlerini yerine
getirecek olan kayıt masası, kongre süresince 07:00-19:00 saatleri arasında hizmet verecektir.
Daha önce kayıt yaptıramayan katılımcılarımız kongre merkezinde kurulacak yeni kayıt masalarından
kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.
Expodental 2022 Fuar Alanı
Kongre merkezi içerisinde, sponsor ve katılımcı firmaların oluşturduğu sergi alanları kongre süresince
ve kongreden bir gün sonra açık olacaktır.
Fuar alanı ziyaretleri tüm katılımcılar için ücretsizdir.
Expodental 2022 Ziyaret Saatleri
8 Eylül 2022, Perşembe
09:00 - 20:00
9 Eylül 2022, Cuma
09:00 - 20:00
10 Eylül 2022, Cumartesi
09:00 - 18:00
11 Eylül 2022, Pazar
09:00 - 17:00

GENERAL INFORMATION
Congress Dates
8 - 10 September 2022
Expodental Exhibition Dates
8 - 11 September 2022
Congress and Exhibition Center
İstanbul Kongre Merkezi (ICC)
Congress Language
Official language is Turkish and English in the congress.
TDA Professional Problems Symposium
Professional Problems Symposium will be held with the participation of the managers of TDA and
Dental Chambers.
Invitation Letter
Please contact congress secretariat for official congress invitation letter. (tdb@opteamist.com)
Participation Certification
All congress participants will be issued a certification of attendance. You can collect your certificates
from the registration desk by 10 September 2022
Name badge
All participants and accompanying people are kindly advised to wear their name badges at all times
during the congress. Entrance to scientific sessions and social programs will be through a barcode
system printed on your name badge. If you lose your name badge , please contact registration desk.
Congress Registration Desk
Congress registration desk will be at the entrance of the congress center and will be open from 07:00
to 19:00 during congress dates for giving information about registration and accommodation.
Expodental 2022 Exhibition Area
An industrial exhibition will be available throughout the congress. Exhibition area is free for all participants.
Expodental 2020 Visiting Hours
8 September 2022, Thursday
9 September 2022, Friday
10 September 2022, Saturday
11 September 2022, Sunday

09:00 - 20:00
09:00 - 20:00
09:00 - 18:00
09:00 - 17:00

SOSYAL PROGRAM
8 Eylül 2022, Perşembe
Açılıs Töreni
ODITORYUM - Mustafa Dügencioglu Salonu / Saat: 10:30-11:30
Prof. Dr. Selim Badur / COVID-19 Pandemisinden Neler Ögrendik? Ya Sonra?
ODITORYUM - Mustafa Dügencioglu Salonu / Saat: 11:30-12:00
Zeynep Miraç İmza Günü
Istanbul Kongre Merkezi - B2 Katı Fuaye Alanı / Saat: 15:30-16:00
8 Eylül 2022, Perşembe
Prof. Dr. Gökçen Orhan İmza Günü
Istanbul Kongre Merkezi - B2 Katı Fuaye Alanı / Saat: 10:30-11:00
Tarihçi Ilkin Basar Özal ile Söyleşi
EMIRGAN – Ferat Alabalık Salonu / Saat: 13:30-14:15
Atilla Dorsay & Leman Dorsay İmza Günü
Istanbul Kongre Merkezi - B2 Katı Fuaye Alanı / Saat: 16:00-16:30
Dişhekimi Olmak Zor ve Ötesi - Stand Up
ODITORYUM - Mustafa Dügencioglu Salonu / Saat: 20:15
Mor ve Ötesi Konseri
ODITORYUM - Mustafa Dügencioglu Salonu / Saat: 21:00
8 Eylül 2022, Perşembe
Ayla Akbuar İmza Günü
Istanbul Kongre Merkezi - B2 Katı Fuaye Alanı / Saat: 10:30-11:00
Prof. Dr. Veysel Ulusoy ile Söyleşi
EMIRGAN – Ferat Alabalık Salonu / Saat: 12:30-13:15
Alper Kul ile Söyleşi
BEYAZIT – Emrullah Maras Salonu / Saat: 13:30-14:00
Alper Kul İmza Günü
Istanbul Kongre Merkezi - B2 Katı Fuaye Alanı / Saat: 14:00-14:30
Kapanış Töreni ve Hediye Çekilişi
ODITORYUM - Mustafa Dügencioglu Salonu / Saat: 18:00

KURSLAR
COURSES

9 EYLÜL 2022
KURS EĞİTMENİ

KURS ADI

SALON

SAAT

Prof. Dr. Önjen Tak

İmplant Destekli Tam Ark Protezlerde
Güncel Ölçü Yöntemleri ve Klinik İpuçları

A

09:00-12:00

Dr. Erdal Pehlivanoğlu

Kolay Şekillendirme

B

09:00-12:00

Prof. Dr. Ali Murat Kökat
Prof. Dr. Atila Ertan

Porselen Laminat Venerlerde
Preparasyon ve Ölçü

B

09:00-12:00

Dr. Özgür Yıldırım Torun

İnformatif Dental Fotoğrafçılık

D

09:00-12:00

Prof. Dr. Nevin Kartal
Doç. Dr. Seda Aydemir

Pulpası Canlı Olmayan
Dişlerin Beyazlatılması (Hands On)

E

09:00-12:00

Doç. Dr. Bora Korkut

Güncel Tekniklerle Diastema
Kapama Restorasyonları

F

09:00-12:00

Doç. Dr. Mustafa Gündoğar

Bu Eğe Neden Kırılıyor? Daha Az Alet Kırığı
Yaşamak İçin Klinik İpuçları

G

09:00-12:00

Dr. Esra Silahtar

Porselen Laminalarda Minimal İnvaziv
Diş Preparasyonu ve Dijital Ölçü

A

14:00-17:00

Prof. Dr. Mehmet Baybora Kayahan

Eğri ve S-Şekilli Kanalların Şekillendirilmesi

B

14:00-17:00

Prof. Dr. Aslıhan Üşümez

Porselen Lamina
Simantasyonundaki Detaylar

B

14:00-17:00

Dr. Naci Murat

Bilimsel Çalışma Planlamada
İstatistiksel Süreç

D

14:00-17:00

Dr. Serhat Köken

Pratik Lastik Örtü İzolasyonu

E

14:00-17:00

Dr. Tuba Develi

Çiğneme Kaslarında
Botulinum Toksin Uygulamaları

F

14:00-17:00

Doç. Dr. Cenker Koyuncuoğlu
Dr. Dt. Becen Demir

Periodontolojide Temel Dikiş
Teknikleri ve Materyalleri

G

14:00-17:00

BİLİMSEL PROGRAM

SCIENTIFIC PROGRAMME

16:45 - 18:15

16:00 - 16:45

15:30 - 16:00

14:45 - 15:30

14:00 - 14:45

Prof. Dr. Edmond Bedrossian
A Novel Approach to Rehabilitate Complete
Edentulous or Terminal Dentition Patients
Oturum Başkanı: Dr. Burak Taşkonak

Dr. Giulio Rasperini
Treatment and Maintenance of
Gingival Recessions
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erhan Fıratlı

Dr. Domingo Martin Salvador
Dr. Alberto Canabez
THE FAS Aligner System Function Finally
Enters the World of Aligners
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Didem Nalbantgil

Prof. Dr. Selim Badur
COVID-19 Pandemisinden Neler Öğrendik?
Ya Sonra?

11:30 - 12:00

12:00 - 14:00

AÇILIŞ TÖRENİ

ODİTORYUM
Mustafa Düğencioğlu Salonu

10:30 - 11:30

08:00 - 10:30

SAAT/SALON

Prof. Dr. Ayşe Diljin Keçeci
Endodontide Antibiyotik
Kullanımı-Nereye Kadar?
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nevin Kartal

Prof. Dr. Angelo Troedhan
CBCT-Based 3D Diagnosis, Digital Planning and
Guided Surgery Significantly Increases
Outcomepredictability
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şebnem Yalçınkaya

Dr. Arina Vinereanu
Dental General Anaesthesia in Paediatric
Patients – To Do or Not To Do
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Özgür Önder
Kuşçu

Dr. Paola Manzo
Orthodontic Interdisciplinary Management
of the Esthetic Areas
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zeynep Ahu Acar

Prof. Dr. Katalyn Nagy
Intra-And Extra-Oral Rehabilitation in Case of
Tumor/Trauma Patients and Congenital Defects
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hakan Özyuvacı

Prof. Dr. Kaan Orhan
Sistemik Hastalıkların Radyografik
Bulguları: 5N 1K?
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tamer Lütfi Erdem

Dr. Agostino Guida
Narrow Band Imaging (NBI) for Early Detection
of Oral Squamous Cell Carcinoma (OSCC)
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Kıvanç Bektaş
Prof. Dr. Behiye Bolgül
Erken Çocukluk Çağı Çürüklerinde Koruyucu ve
Tedavi Yöntemlerine Güncel Yaklaşımlar
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Başak Durmuş

Prof. Dr. Ayşe Işıl Orhan
Türkiye Ağız Diş Sağlığı Profili Araştırması
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aslı Topaloğlu Ak

Türk Pedodonti Derneği Paneli
Tanıdan Tedaviye EÇÇ
Prof. Dr. Betül Kargül
Erken Çocukluk Dönemi Çürükleri
Prof. Dr. Aylin Akbay Oba
Erken Çocukluk Dönemi Çürüklerinin Önlenmesi:
Koruyucu Uygulamalar
Prof. Dr. Senem Selvi Kuvvetli
Güncel Tedavi Yaklaşımları ve Oral Rehabilitasyon
Doç. Dr. Salih Doğan
Erken Çocukluk Dönemi Çürüklerinin Tedavisinde
Davranış Yöntemi: Farmakolojik Yöntemler
Moderatör: Prof. Dr. Figen Seymen

KAHVE MOLASI
Dr. Elçin Bedeloğlu
İmplantolojide Tek Diş Eksikliği Vakalarında
Güncel Yaklaşımlar:
Uzun Dönem Başarı için Klinik İpuçları
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Selim Ersanlı

BEYLERBEYİ
Serkan Munis Salonu

Prof. Dr. Esra Ergin
Lazerlerin Sihirli Dokunuşuyla Pembe ve
Beyaz Estetik Diş Hekimliği Uygulamaları
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cafer Türkmen

ÖĞLE YEMEĞİ

KAYIT

EMİRGAN
Ferat Alabalık Salonu
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BEYAZIT
Emrullah Maraş Salonu

16:45-17:30

17:30-18:15

TPİD - Gnatoloji Paneli
Prof. Dr. Hanefi Kurt
Temporomandibular Rahatsızlıklarda Okluzal
Splint Tedavisi
Prof. Dr. Tonguç Sülün
Temporomandibular Rahatsızlıklarda
Protetik Tedavi
Moderatör: Prof. Dr. Yasemin Kulak Özkan

Prof. Dr. Kerem Kılıç
Hemen İmplant Yerleştirmede ve Hemen
Yüklemede Başarı için Klinik Detaylar: Protetik
Açıdan
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Önjen Tak

Prof. Dr. Zafer Çehreli
Pandemide Dersi Kaçıranlara Kırık Diş
Reataçmanı: Tüm Bilgi Paketi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Figen Seymen

ÜSKÜDAR
Mustafa Oral Salonu

Türk Endodonti Derneği Paneli
Prof. Dr. Mete Üngör, Prof. Dr. Emre Nagaş
Endodontide Multidisipliner Yaklaşımlar
Moderatör: Prof. Dr. Hesna Sazak Öveçoğlu

Prof. Dr. Nuray Çapa
Porselen Laminate Veneerlerde Klinik Başarıyı
Etkileyenler
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Murat Kökat

Dr. Tolga Yüksel
2 Boyut vs. 3 Boyut, 1 Boyut Bu Kadar mı Fark Eder?
Oturum Başkanı: Aydan Açıkgöz

ÇAMLICA
Nedret Yılmaz Salonu

Dr. Serhat Köken
Derin Marjin Elevasyonu: Bir Başka Açıdan
Oturum Başkanı: Dr. Hakan Çolak

09:45 - 10:30

Doç. Dr. Bora Korkut
Anterior Kompozit Restorasyonlarda
Optimum Renk Uyumu için Klinik İpuçları
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Funda Yanıkoğlu

15:15 - 16:00

Dr. Serhat Aslan
Rekonstrüktif Periodontal ve Peri-İmplant
Cerrahide Sınırlar ve Ötesi
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Duygu Yaman

Doç. Dr. Delal Dara Kılınç
Myofonksiyonel Orofasiyal Muayene ve Teşhis için
Uygulamalı Anlatım
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Çağla Şar

Oral Patoloji Paneli
Prof. Dr. Merva Soluk Tekkeşin
Uzmanlıkta Yeni Bir Alternatif: Oral Patoloji
Prof. Dr. Ömer Günhan
Oral Prekanseröz Lezyonlar
Moderatör: Prof. Dr. Ömer Günhan

Prof. Dr. Pınar Kursoğlu
Horlama-Uyku Apnesi ve Bruksizm Fark Edilmesi
ve Klinik Yönetimi Oklüzal Splintler ve Botoks
Uygulamaları
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tonguç Sülün
Prof. Dr. Oğuz Ozan
Tam Dijital İş Akışı İle Anterior Monolitik Zirkonya
Restorasyonlar:
Mit mi? Gerçek mi?
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sevcan Kurtulmuş

Dr. Iwona Olszewska
Hyaluronic Acid as Adjunct in Periodontal
Therapy and Tissue Regeneration
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hasan Meriç

Dr. Carlos Fernandes Villarez
Integration of Different Materials in Anterior
Area,
a Predictable Way to Manage Esthetics
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Bora Korkut

Prof. Dr. Hakan Özyuvacı
Oral Cerrahi ve İmplantolojide 35 Yılda
Yaşadıklarım
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cüneyt Karabuda

16:30 - 17:15

17:15 - 18:00

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji
Derneği Paneli
Dr. Yeşim Deniz
Konik Işınlı BT Endikasyonları ve Değerlendirme
Prensipleri
Dr. Belde Arsan
Dental İmplant Cerrahisinde Değerlendirilmesi
Gereken
Anatomik Yapılar ve Varyasyonları
Dr. Gürkan Ünsal
Ne Zaman Konik Işınlı BT Görüntülemesi Yeterli
Olmaz?
Klinik Olgularla Limitasyonlar
Moderatör: Dr. Yeşim Deniz

Restoratif Diş Hekimliği Derneği Paneli
Prof. Dr. Şebnem Türkün
Adezyonun Temel Konsepti ve Uygulama
Aşamaları
Prof. Dr. Esra Can
Klinikte Farklı Yapıdaki Diş Sert Dokularına
Başarılı
Adezyonu Nasıl Sağlayalım?
Prof. Dr. Hande Şar Sancaklı
Kompozitten Zirkonyuma Tüm Analog ve Dijital
Sistemlerde
Adeziv Simantasyon Protokolleri
Moderatör: Prof. Dr. Esra Can

Prof. Dr. Çağrı Ural
Dijital Diş Hekimliği: Klinisyen Bakış Açısı ile
Sınırlarımız?
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tuğrul Sarı

Prof. Dr. Hare Gürsoy
Periodontal Tedavide Trendler
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ülkü Başer

Prof. Dr. Selim Pamuk, Dt. Osman Er
Tüm Endikasyonlar için Dijital Diş Hekimliği
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hakan Terzioğlu

Dr. Esra Somtürk
Temporomandibular Eklem Disfonksiyonunda
Tanı, Ayırıcı Tanı ve Tedavide Güncel Yaklaşımlar
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Pınar Kursoğlu

KAHVE MOLASI

Prof. Dr. Sırmahan Çakarer
TME Hastalıklarının Cerrahi Tedavisi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sabri Cemil İşler

Prof. Dr. Yusuf Emes
Temporomandibuler Eklem Bozukluklarının
Yönetiminde
Konservatif Tedavi Yöntemlerinin Yeri
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Serhat Yalçın

Prof. Dr. Korkud Demirel
Cerrahi Olmayan Periodontal Tedavi:
Nam-ı Diğer Başlangıç Tedavisi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nurcan Buduneli

16:00 - 16:30

Prof. Dr. Erhan Çömlekoğlu
Diş Preparasyonu, Retraksiyon ve Ölçü:
Monolitik Zirkonya & Lamina Vener
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sadullah Üçtaşlı

Prof. Dr. André P. Saadoun
Anterior Maxillary Growth in Implantology
Complications, Management and Prevention?
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aslan Yaşar
Gökbuget

Prof. Dr. Tuncer Burak Özçelik
Vidalar ve Protezler
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Coşkun Yıldız

Dr. Anton Lebedenko
The Best and the Worst Indications for Zirconia
Oturum Başkanı: Dr. Esra Silahtar

Prof. Dr. Mehmet Baybora Kayahan
Bu Diş Ağızda Kalır mı?
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Faruk Haznedaroğlu

11:45 - 12:30

14:30 - 15:15

Prof. Dr. Çağrı Delilbaşı
Dental İmplantolojide Komplikasyonlar
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gühan Dergin

Dt. Ömer Engin
Dental Fotoğrafta Standardizasyon,
Çekim Teknikleri, Renk Doğruluğu
Oturum Başkanı: Dr. Ceyhun Canpolat

ÖĞLE YEMEĞİ

Prof. Dr. Sevcan Kurtulmuş Yılmaz
İmplantojide Ölçü Tekniği ve Materyali Seçimi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Oğuz Ozan

Dr. Kostas Karagiannoppoulos
Composite Injection Moulding for the Worn
Dentition
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Pınar Yılmaz Atalı

Prof. Dr. Yasemin Kulak Özkan
Porselen Lamina Veneer Simantasyonunda
Mitler ve Gerçekler
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erhan Çömlekoğlu

12:30 - 14:30

Prof. Dr. Bülent Katiboğlu
Dental İmplantolojide Kısa ve Uzun Dönem
İmplant Kayıplarının Kliniği
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Erol Cansız

Dr. Tuba Develi
Çiğneme Kaslarına Botulinum Toksin
Uygulamaları: Güncel Yaklaşımlar
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hanefi Kurt

KAHVE MOLASI

Prof. Dr. Zeynep Özkurt Kayahan
Türk Ortodonti Derneği Paneli
Zirkonya: Laboratuvardan Kliniğe
Dr. Michaela Senhert
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nuray Çapa
Digital Transformation in Modern Dentistry
Dr. Mustafa Özcan
Dijital Ortodonti Yaklaşımlarının Arkasındaki Bilim
Prof. Dr. Sadullah Üçtaşlı
ve Bilgi: Şeffaf Plak Tedavileri
Seramik ve Seramik Benzeri Materyallerin Klinik
Moderatör: Prof. Dr. Fulya Özdemir
Uygulama Alanları ve Uygun Simantasyon
Teknikleri
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tuncer Burak Özçelik

11:00 - 11:45

10:30 - 11:00

Prof. Dr. Hakan Terzioğlu
İmplantüstü Sabit Protezlerde Dijital Yaklaşımlar
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Coşkun Yıldız

09:00 - 09:45
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Dr. Nilay Aksoy
Diş Hekimliğinde Akılcı Antibiyotik Kullanımı
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Güniz Baksı Şen

Dt. Hayrullah Kaya
Klinik Pratiğinde İzolasyon ve Büyütme
Oturum Başkanı: Dr. Özgür Yıldırım Torun

Prof. Dr. Nurcan Buduneli
Periodontal Hastalıklar Neden Sınıflandırılmalı?
Yeni Sınıflandırma Neleri Değiştirdi?
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bülent Kurtiş

Prof. Dr. Özgür Önder Kuşcu
Yeni Teknolojiler Çocuklarda Kaygı ve Ağrının
Çözümü Olabilir mi?
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sertaç Peker

Prof. Dr. Filiz Namdar Pekiner
Diş Hekimi Olarak Ağız Kanserlerine Yaklaşım
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tamer Lütfi Erdem

Prof. Dr. Sabri Cemil İşler
Edante Çenelerde İliak Greft Ogmentasyonu ve
Komplikasyonların Yönetimi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sırmahan Çakarer

Doç. Dr. Cenker Zeki Koyuncuoğlu
Peri-İmplanter Hastalıklar: Kaçınılmaz Son mu?
Önleyebilir miyiz? Nasıl?
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Emine Çiftçibaşı

Prof. Dr. Bülent Kurtiş
Periodontal ve Peri-implant Hastalıkların
Tedavisinde
Biyofilm Merkezli Değişen Algoritmalar
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Korkud Demirel

Dr. Hakan Çolak
Biyomimetik Yaklaşımlarla Posterior İndirekt
Restorasyonlar
Oturum Başkanı: Dr. Serhat Köken

09:45 - 10:30

Dr. Carlo Arcara
Modern Adhesive Strategies in Digital Dentistry
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Esra Uzer Çelik

Dr. Mehmet Dikmen
Temel İmplantolojiye Giriş
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Emir Yüzbaşıoğlu

11:45 - 12:30

15:15 - 16:00

18:00 - 19:00

17:15 - 18:00

16:30 - 17:15

Kapanış Töreni Hazırlık

Doç. Dr. Mustafa Gündoğar
Yeni Nesil Endodonti’nin Klinik Uygulamaları
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Dilek Türkaydın

Prof. Dr. Georg Meyer
Cranio Mandibular Function Related to Other
Medical Disciplines – Consequences for
Dental Diagnostics and Pre-Therapy Before
Restorative and Orthodontic Treatment
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erdem Kılıç

Prof. Dr. Korkmaz Sayınsu
Temporomandibular Eklem ve Okluzyon:
Teşhis ve Tedavi Planlamasında Analogdan
Dijitale Yolculuk
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sabri İlhan Ramoğlu

Dr. Kinga Grzechlesniak
Periodontal Treatment with Lasers in Dental
Practice
Oturum Başkanı: Dr. Ebru Okan

Prof.Dr. Vivek Hegde
Obturation Techniques in Endodontics
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Baybora
Kayahan

Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Paneli
Muayenehane Pratiğinde Cerrahi Açıdan
Yönetimi
Zor Durumlar ve Önlenmesi
Prof. Dr. Mustafa Sancar Ataç
Cerrahi Uygulamalarda Sinir Hasarlarından
Korunma
Prof. Dr. Gühan Dergin
İmplant Tedavisinde Yetersiz Preoperatif
Değerlendirme
Doç. Dr. Kıvanç Bektaş Kayhan
İlaca Bağlı Nekroz Riski Bulunan Hastalarda
Cerrahi Endikasyonlar
Risklerden Korunmak Mümkün mü?
Moderatör: Prof. Dr. Mustafa Sancar Ataç

Prof. Dr. Tamer Lütfi Erdem
CBCT’nin Diş Hekimliğinde Genel Kullanımı
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Güniz Baksı Şen

Prof. Dr. Ahu Acar
Erişkin Tedavisinde Ortodonti-Periodontoloji
Etkileşimleri
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Delal Dara Kılınç

KAPANIŞ TÖRENİ ve HEDİYE ÇEKİLİŞİ

Prof. Dr. Emir Yüzbaşıoğlu
Ağıziçi Tarayıcılar; Klinisyenler için Bir
Güncelleme ve Rehber
Oturum Başkanı: Dr. Mehmet Dikmen

Prof. Dr. Önjen Tak
İmplant Destekli Tam Ark Protezlerde Yüz
Yönlendirmeli Protez Planlaması ve Estetik Risk
Analizi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nuray Çapa

KAHVE MOLASI

Doç. Dr. Erol Cansız
Ortognatik Cerrahide Güncel Yaklaşımlar
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bülent Katiboğlu

Prof. Dr. Bilge Hakan Şen
Endodontik Tedavide Gerekmeyenler
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nevin Kartal

Sistemik Hastalıklar ve Periodontal Sağlık
Sempozyumu
Prof. Dr. Kenneth S. Kornman
Kardiyovasküler Hastalıklar ve Periodontal Sağlık
Prof. Dr. Iain Chappel
Romatoid Artrit ve Periodontal Sağlık
Prof. Dr. Alpdoğan Kantarcı
Alzheimer Hastalığı, Yaşlanma ve
Periodontal Sağlık
Moderatör: Prof. Dr. Aslan Yaşar Gökbuget

Dr. Ajay Juneja
Ceramic Veneers, A to Z: Keys to Long Term
Success
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aslıhan Üşümez

Dr. Urs Brodbeck
Treatment of Periimplantitis - Light at the end of
the Tunnel?
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Volkan Arısan

Prof. Dr. Ömür Polat Özsoy
Şeffaf Plaklar ile Lingual Ortodontik Tedavinin
Biyomekaniksel Farklılıklarının ve Tedavi
Etkinliklerinin Karşılaştırılması
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Korkmaz Sayınsu

Türk Oral İmplantoloji Derneği Paneli
İmplantolojide Yenilikler Paneli
Prof. Dr. Cüneyt Karabuda
Rehberli Cerrahi
Prof. Dr. Selim Ersanlı
Anterior Bölge Yumuşak Doku Şekillendirmesi
Prof. Dr. Volkan Arısan
Düşük Kemik Yoğunluğunda Osseodensifikasyon
Moderatör: Prof. Dr. Serdar Yalçın

KAHVE MOLASI

Prof. Dr. Serhat Yalçın
Aşırı Rezorbe Kretlerde, Greftsiz İmplant Destekli
Sabit Protez Çözümünde Güncel Yaklaşımlar
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fırat Selvi

Prof. Dr. Murat Türkün
Diş Ağartma Tedavileri Üzerine Bir Güncelleme
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Dilek Tağtekin

Prof. Dr. Esra Baltacıoğlu
Peri-İmplant Plastik Cerrahi: İmplant Çevresi
Sert ve Yumuşak Doku Problemlerine Yönelik
Güncel Yaklaşımlar
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Serdar Yalçın

Prof. Dr. Özgür İlke Atasoy Ulusoy
Kök Rezorpsiyonlarının Tedavisinde Endodontik
İpuçları
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Keleş

Prof. Dr. Erdem Kılıç
Odontojenik veya Sinüs Lift Gibi Cerrahi İşlem
Kaynaklı Maksiller Sinüs Enfeksiyonları: Klinikte
Bilmemiz ve Yapmamız Gerekenler
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Gökhan Gürler

Prof. Dr. Marzena Dominiak
Auto and Allogenic Materials for Alveolar Bone
and Socket Reconstruction
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mustafa
Ramazanoğlu

Dr. Alessandro Devigus
10 Years of Clinical Experience With Enamic
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sadullah Üçtaşlı

Prof. Dr. Mine Öztürk Tonguç
Alzheimer’dan Anemiye Ağzımızdaki Gizli Tehlike:
Periodontal İnflamasyon
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Funda Yalçın

Dr. Ferranti Wong
Clinical Practice on Managing MIH for Children
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Betül Kargül

Doç. Dr. Mehmet Ali Altay
İlaca Bağlı Gelişen Çene Osteonekrozu:
Önlenmesi, Teşhisi ve Tedavisinde Diş Hekiminin
Rolü
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Nilüfer Ersan

ÖĞLE YEMEĞİ

Prof. Dr. Nevin Kartal
Vakalarla Endodonti
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hale Cimilli

Prof. Dr. Faruk Haznedaroğlu
Klinik Pratiğinde Ni-Ti Alet Sistemlerini Nasıl
Daha Güvenli ve
Etkili Bir Şekilde Kullanabiliriz?
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bahar Özçelik

14:30 - 15:15

16:00 - 16:30

Prof. Dr. Fulya Özdemir
Şeffaf Plaklarla Tedavilerde Güncel Durum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ömür Polat Özsoy

Prof. Dr. Dilek Tağtekin
Çürük ve Dental Plak Yönetiminde Klinik
Görüntüleme Sistemleri
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Funda Yanıkoğlu

KAHVE MOLASI

Prof. Dr. Korkud Demirel
TDB Akademi Bruksizm Çalışma Grubu
Multidisipliner Klinik Yol Haritası
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Taner Yücel

Dr. Kübel İltan Özkut
Klinik Yönetiminde Profesyonelleşme
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Selim Pamuk

Prof. Dr. André P. Saadoun
Crown Lengthening: From = Coventional to
Digital Approach
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hare Gürsoy

12:30 - 14:30

Dr. Nicola Scotti
The Modern Approach to the Restoration of
Non-Vital Tooth
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hande Şar Sancaklı

Dr. Toygan Bora
Endodontik Komplikasyonların Yönetimi
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mustafa Gündoğar

Minimal İnvaziv Diş Hekimliği Paneli
Prof. Dr. Elif Bahar Tuna
Molar Incisor Hipomineralizasyonunda Minimal
Invaziv Tedavi
Prof. Dr. Avijit Banerjee
Minimum Intervention Oral Care-The
Contemporary Approach to The Non-Operative
Management of Dental Caries
Prof. Dr. Sevil Gürgan
Minimal İnvaziv Restoratif Yaklaşımlar
Moderatör: Prof. Dr. Sevil Gürgan

11:00 - 11:45

10:30 - 11:00

Prof. Dr. Esra Uzer Çelik
Güncel Diş Beyazlatma Yöntemleri:
Maksimum Beyazlık için Klinik İpuçları
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şebnem Türkün

09:00 - 09:45
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KONFERANSLAR VE PANELLER
CONFERENCES AND PANELS
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Türk Dİşhekİmlerİ Bİrlİğİ

Uluslararası

Dİşhekİmlİğİ K o n g r e s İ

COVID-19 Pandemisinden Neler Öğrendik? Ya Sonra?
Prof. Dr. Selim Badur

COVID-19 pandemisi başlayalı 32 ay geçti ve konu hala gündemimizde. Bilimin çok
yol kattettiğini konuştuğumuz 21. yüzyılda, küresel çapta yayılım gösteren bir virüs
salgını ile başedemediğimiz gerçeği ile karşı karşıyayız. Sorunun bitmesi adeta virüsün
insafına bırakılmış gibi. Bu bağlamda geriye dönüp baktığımızda, pandemi sürecinde
insanlık neyi başardı, nerede yetersiz kaldı sorularına gerçekçi yanıtlar bulmak, ileride
karşılaşma olasılığı çok yüksek olan benzer sorunlar ile daha etkin mücadele etmek
için gerekli bir yaklaşım olacaktır. Neden benzer tehditler ile karşılaşabileceğimiz
öngörülmekte sorusunun yanıtı, dünyanın geldiği aşamada yatmaktadır. İnsan eliyle
yaratılan iklim krizi, ekolojik dengeler dikkate alınmadan doğaya hoyratça müdahaleler,
hayvanlarla ilişkilerimizin sağlıksız biçimde yoğunlaşması, biyoçeşitliliğin azalması,
kısaca küreselleşen dünyanın yarattığı her türlü olumsuzluk salgın hastalıklar riskinin
artmasını beraberinde getirmiştir. Nitekim kuramsal biçimde dile getirilen bu tür
nedenler ve sonuçları, COVID-19 pandemisi sürecinde tüm çıplaklığı ile ortaya çıkmış;
örneğin ormanların yok edilmesi ile bu alanlarda yaşayan ve mikroorganizmaları taşıyan
canlı türlerinin insanlar ile teması, hayvanların denetimsiz biçimde kullanımı, seyahat
olanaklarının artışı ve hepsinden önemlisi ileri toplumlarda bile koruyucu hekimlik
yaklaşımının terk edilmiş olması salgının süratle büyüyerek içinde bulunduğumuz
boyuta erişmesine yol açmıştır.
Bu bağlamda öncelikle yaşanan pandemi döneminde “bilimin” ve “politikanın” nasıl
bir sınav verdiğine, salgın ile mücadelede yetkililerin konuya yaklaşımına bakmakta
yarar var. Bu yazı hazırlanırken (1 Eylül 2022) tıp makaleleri için önemli bir arama
motoru olan PubMed’de COVID-19 ile ilgili 287.113 adet yayınlanmış makale olduğu
görülmektedir. Bu denli yoğun çalışmanın olması elbette sevindirici bir gelişmedir;
ancak bilimsel tartışmaların çoğunlukla henüz hakem denetiminden geçmemiş “ön
makaleler” üzerinden yapılması ve daha da önemlisi elde edilen bulguların sosyal medya
kanalından duyurulması pandemi sürecinde yaşadığımız yeni ve alışılagelenin dışında
uygulamalardır. Öte yandan özellikle aşıların kullanıma girme aşamasında, etkinlik
sonuçlarına ait verilerin yayına dönüşmeden önce, üretici kuruluşların yetkililerince
basın açıklaması şeklinde yapılması; konunun aciliyeti gerekçe gösterilerek, olması
gerekenden daha az veriye dayanan bulgularla genellemelere gidilmesi eleştirilecek
noktalardır. Bu arada bilim dünyası kısa sürede COVID-19 enfeksiyonunun klinik
özelliklerini saptamış; hastalığın ağır seyrettiği bilinen duyarlı grupları belirlemiş; bulaş
yollarını saptayarak alınması gereken önlemleri (maske kullanımı, fiziksel mesafe ve
havalandırma gibi) tanımlamıştır. Bu olumlu adımlara karşın, teknolojinin çok ilerlediği
kabul edilen bir dönemde, aradan üç yıla yakın bir süre geçmesine rağmen tam bağışıklık
sağlayan, yeni virüs varyantlarına etkili olan aşıların geliştirilememiş, tedavi amaçlı antiviral ilaçların henüz devreye sokulamamış olması elbette üzerinde düşünülmesi gereken
bir olumsuzluktur. Öte yandan en gelişmiş sağlık sistemlerine sahip olduğu düşünülen
ülkelerin yaşadıkları “çaresizlikleri” izledikçe, koruyucu hekimliğin önemi daha iyi
anlaşılmakta, gelecekte daha sık karşılaşılacağı yadsınmaz bir gerçek olan salgınlar
ile mücadelede halk sağlığının önemi tüm çıplaklığıyla gözler önüne serilmektedir.
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Ülkemizde ise yaşanan süreçte zaman içinde değişen bilimsel bulguların ve önerilerin
topluma iyi anlatılamaması, komplo kuramcıları tarafından “çelişkiler yumağı” olarak
değerlendirilerek ağır eleştirilerin kaynağını oluşturmuş; bilimsel doğruların zaman
içinde ve elde edilen yeni veriler ışığında değişebileceği gerçeği unutulmuş, kısacası
bilimde dogmalara yer olmadığı göz ardı edilmiştir. Bu *İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Emekli Öğretim Üyesi duruma en somut örnek pandemi başında tüm solunum yolları
enfeksiyonları için geçerli olan “sadece hastalık bulguları olanlar etkeni etrafa yayarlar
ve bu nedenle maske kullanmalıdırlar” önerisi, SARS-CoV-2’nin hastalık belirtisi olmayan
enfekte olmuş bireylerce de çevrelerine yayılabildiğinin gösterilmesiyle değiştirilip
“herkesin maske takması uygundur” söylevine dönüşmüş; ancak deneysel bulgular
ışığında hayata geçirilen bu söylev farklılığı, bir çelişki olarak değerlendirilmiş ve
tutarsızlıkla itham edilen bilim insanları adeta itibarsızlaştırılmıştır. Geçtiğimiz iki yılda,
yeni bir aşının kullanıma girmesi için gereken hazırlık sürecinin, pandemi gibi aciliyet
gösteren bir dönemde, faz çalışmalarının ard arda değil de, eşzamanlı yapılarak kısa
tutulmasının gerekçesi, topluma net bir şekilde anlatılamamış; bu durum aşı-karşıtları
tarafından kullanılarak aşılar hakkında yersiz kaygıların doğmasına yol açmıştır. Öte
yandan, farklı yaş gruplarında ya da toplum kesimlerinde gerçekleştirilen, değişik ölçüm
teknikleri ile değerlendirilen aşı etkinlik çalışmalarının sonuçlarının karşılaştırılması
hatalı bir yaklaşımdır. Buna bağlı olarak birbirleri ile uyumsuz çalışma bulguları ortaya
çıktığında, bu durum araştırmaların tutarsızlığı olarak değerlendirilmiş; kısacası yaşanan
süreçte bilimsel çalışmalar haksızca eleştirilmiş, “pandeminin gerçek olmadığının”
savunulmasına kadar giden akıldışı yaklaşımlar sergilenmiş, “bu virüs Türklere bir şey
yapmaz, bizler dirençliyiz” şeklinde herhangi bir dayanağı olmayan yalan-yanlış iddialar
ortaya atılmıştır. Elbette bu kaos ortamı toplumda bir güvensizlik duygusu uyandırmış,
sonuçta insanlar neyin ciddiye alınıp alınmamasıyla ilgili kararsız kalmışlardır.
Bugün itibarıyle 12 milyardan fazla aşı dozunun kısa sürede uygulanmış olması
elbette yadsınmaz bir başarı, ancak pandeminin sonlandırılabilmesi için yetersiz bir
orandır. Eylül 2022 döneminde dünya nüfusunun %67,7’si tek doz aşı ile bağışıklanmış
olup, bu oran olması gerekenin çok altındadır. Öte yandan gelişmekte olan ülkelere
baktığımızda uygulamanın %20,9 civarında olduğu görülmektedir. Dünya Sağlık
Örgütü’nün (DSÖ-WHO) aşılamadaki eşitsizliği ısrarla vurgulamasına rağmen konu
ile ilgili kalıcı önlemlerin bir türlü alınmaması; gelişmiş ülkelerin ve üretici firmaların
“patent yasasının belirli bir süre ile askıya alınmasına” sıcak bakmamaları, sorunun
devam etmesinin başlıca nedenini oluşturmaktadır. Öte yandan pandeminin başından
itibaren farklı kesimlerden yükselen komplo kuramları ve infodemi diye adlandırdığımız
yanlış bilgi salgını, yadsınmaz bir olumsuzluklar yumağı olarak karşımıza çıkmıştır.
Bu tür sorunların yaşanmasında ülke yöneticilerinin tutarsız yaklaşımlarının, zaman
içinde birbiriyle çelişen açıklamalarının, ekonomik kaygıları önceleyen söylevlerinin rolü
büyüktür. Ülkemiz özelinde ise yetkililerin ısrarla meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları
ve bağımsız bilim çevreleriyle işbirliğine gitmemeleri, doğru bir yaklaşım olan “bilim
kurulu oluşturma” aşamasının, kurulun işlevinin ne olduğunun netleşmemesi ile şekilsel
bir gelişmeye dönüşmesi, yapılacak çalışmalar için Sağlık Bakanlığı onayının istenmesi,
sayısal değerler konusunda kuşkuların oluşmasına neden olacak şekilde şeffaflıktan
uzak bir yaklaşım içinde bulunulması, ve nihayet aşılama oranlarının arttırılması için
oldukça pasif bir politika izlenmesi, son 28 gün içinde en fazla olgu saptanan 6. ülke
olmamızı beraberinde getirmiş (yapılan tanı testi sayısının çok azalmasına rağmen);
ülkemizin tedavi protokollerinde yer alan, ancak kısa sürede etkisi olmadığı belirlenen
ve kullanımdan kalkan bazı ilaçlar çok uzun süre listelerden çıkartılmamış; test
algoritmleri, olgu tanımları, izolasyon uygulamaları konularında evrensel doğrular bir
türlü zamanında hayata geçirilememiştir. Bugün için ülkemizde pandemi ile mücadele
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konusu, yurttaşların sorumluluğuna ve sağlık çalışanlarının özverisine bırakılmış gibi
durmaktadır.
Pandeminin yarattığı sorunlar sadece COVID-19 olgularıyla sınırlı kalmamıştır. Bu
süreçte gelişmekte olan ülkelerde çocukluk çağı aşılama programları aksamış; kanser,
AIDS, tüberküloz gibi sağlık sorunlarının izlem ve tedavileri ötelenmiştir. Öte yandan,
son iki yılda eğitimde ve beslenmede yaşanan olumsuzlukların yanı sıra; çocuk yaşta
gerçekleştirilen evlilikler ve ev içi şiddet olaylarında artış, yoksullaşma ve nihayet
atık sorunu, yaşanan pandemi sürecinin dünyaya bıraktığı bir dizi problem olarak
karşımızdadır. Ayrıca yapılan matematik modellemelerle insanlığın ortalama yaşam
süresinin pandemi döneminde azaldığı; sadece 2020 yılında ve 31 ülkede yaklaşık 28
milyon yaşam yılının yitirildiği hesaplanmıştır. Öte yandan pandeminin ekonomi üzerine
yadsınmaz bir olumsuz etkisi olmuş, küresel ekonominin %4,4-4,9 oranında küçüldüğü
hesaplanmıştır. Burada, değinilen tüm olumsuzlukların yoksul kesimlerde daha sert
yaşandığını ve sonuçta pandeminin dezavantajlı gruplarda yarattığı yıkımın çok daha
acımasız olduğunu belirtmek gerekir.
Pandeminin kaynağı ve ortaya çıkış nedenleri tartışılırken konuya geniş bir çerçeveden
bakabilmek önemlidir. 21. yüzyılda “gelişme” adı altında daha fazla kazanç kaygısı
doğaya, ekolojiye yaklaşımımızı olumsuz etkilemiştir. Bu durum sorunun ulusal değil,
küresel boyutta ele alınmasını gerektirmektedir. Bu gerçeğin yadsınması ve gerekli
adımların atılmaması, sadece daha sık karşılaşacağımız pandemi gibi sorunları değil,
iklim krizi gibi çok ciddi başka olumsuzlukları da ileride yaşamamıza yol açacaktır.
Professor Dr Selim BADUR, Tıbbi Mikrobiyoloji dalında doktorasını (PhD) İ.Ü. İstanbul
Tıp Fakültesinde almış; 1982-84 ve 1993-95 yılları arasında Paris-Pastör Enstitüsünde
araştırıcı olarak görev yapmıştır. 1996-98 yıllarında Güney Paris Tıp Fakültesi- Hopital
Kremlin Bicêtre hastanesinde misafir öğretim üyesi olarak çalışmış olan Dr Badur,
Fransız Bilim Akademisi üyesi olup, Dünya Sağlık Örgütü Viral Hepatitis Prevention
Board yönetim kurulu üyeliğinde bulunmuş (2002-2015); ayrıca aynı kuruluşun, Global
Hepatitis Network komisyonu (2004-2006) ve European Scientists Working on Influenza
Group (ESWI) grubu üyeliğinde (2012-2015) görev almıştır;
Dr Badur, 1980 yılında çalışmaya başladığı, 1995-2015 yılları arasında Viroloji ve Temel
İmmünoloji Bilim Dalı başkanlığı yaptığı İstanbul Tıp Fakültesinde, 2000-2015 döneminde
“Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Influenza Referans Laboratuvarı”’nın yürütücülük görevini
gerçekleştirmiş; 2009-2017 yılları arasında ise Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesinde Tıbbi çeviri dersleri vermiştir;
Dr Badur 2001-2005 yılları arasında AIDS Savaşım Derneği başkanlığı, 2002-2006
yıllarında, kurucu üyesi olduğu Viral Hepatitle Savaşım Derneği başkan yardımcılığı
görevlerinde bulunmuştur;
Dr Badur 144 adet, SCI kapsamındaki dergilerde yer alan bilimsel makalenin, 400’den
fazla Ulusal dergilerde yayınlanmış makalenin yazarlarından olup, Viral Hepatitler,
Influenza, Aşılar ve Viral Patogenez konuları başta olmak üzere, mikrobiyolojinin farklı
alanlarında çok sayıda konuşma gerçekleştirmiş; 2013-2017 yılları arasında Nature
Series dergisi hakem kurulunda görev yapmıştır;
Ülkemizde Sağlık Bakanlığı Aşı Danışma Kurulu, Pandemi komisyonu ve Cinsel Temasla
Bulaşan Hastalıklar grubu üyeliğinde bulunan Dr Badur, 2015 yılında Üniversitedeki
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görevinden ayrılarak GSK-Aşı kuruluşunda Gelişmekte olan ülkeler Aşı Bilimsel
Danışmanı (Scientific Affairs and Public Health Director for Emerging Market) olarak
çalışmaya başlamıştır.
Aralık-2015 döneminde Üniversitedeki görevinden ayrılan Dr Badur, bu tarihden
başlayarak GSK-Vaccines kuruluşunda “Gelişmekte olan Ülkeler-Aşı Bilimsel Danışmanı”
olarak görev yapmakta ve Asya & Afrika ülkelerinde çeşitli projelerde çalışmaktadır.
Dr Badur, 19 yıldır 95.0 FM Açık Radyoda “Önce Sağlık” programını; aynı radyoda Nisan
2020 tarihinden bu yana “Corona Günleri” programını yapmaktadır.

2022

26.

Türk Dİşhekİmlerİ Bİrlİğİ

Uluslararası

Dİşhekİmlİğİ K o n g r e s İ

THE FAS Aligner Sistemi - Fonksiyon Nihayet Aligners Dünyasına Giriyor
Dr. Domingo Martin Salvador

THE FAS Aligner Sistemi- Fonksiyon Nihayet Aligners dünyasına giriyor. Ortodonti
tarihinde şeffaf plaklar aligner’ların kullanıma girmesinde olduğu kadar daha önce
mesleğimizde hiö bu kadar büyük bir paradigma kayması yaşanmadı. Bu yeni ortodontik
tekniğin geliştirilmesi, ortodontiyi bir tsunami gibi etkilemiştir. Sadece birkaç yıl önce
çok az sayıda hastaya bu tedaviyi uygularken şimdi bu devrimsel teknikle birlikte tedavi
uygulanan hastaların sayısı hızla artmaktadır. Ancak, tüm aligner sistemlerinde sadece
dişlerle estetik arasında uyum yakalanması amaçlanmaktadır. Bu nedenle biz FAS’ı
geliştirdik. FAS, nihayet fonksiyon ve estetiği birlikte dikkate alan bir aligner sistemidir.
Sunumumda, sistemin nasıl çalıştığını, OcclusalDesign, STOP ve GO ve the FAS Occlusal
Finisher’ın önemini anlatacağım. Fonksiyon ve estediği yakaladığımız çok sayıda olgu
sunacağım.
· Güney Kaliforniya Üniversitesi Lisans
· Bilbao Bask Bölgesi Üniversitesinden Doktor unvanı
· Bilbao Bask Bölgesi Üniversitesinde Stomatolojist
· Valencia Üniversitesi Ortodonti Uzmanı (Dr. José Canut)
· Roth Diploma -Williams Functional Occlusion San Francisco 1991-93
· Diploma Bioestetik Diş Hekimliği Vakfı, Oregon 1993-95
· Angle Society of Europe derneği aktif üyesi ve eski başkanı
· Juan Carol SEDO Ödülü 1991
· San Sebastián’da düzenlene SEDO 2000 toplantısı başkanı
· Avrupa Ortodonti Derneği Tam Üyesi
· Roth-Williams Functional İspanya ve Portekiz Direktörü
· Mevcut dönemde Roth-Williams Uluslararası Ortodonti Derneği Eş Direktörü.
· Konuk Öğretim Görevlisi - Katalonya Uluslararası Üniversitesi- Barcelona Ortodondi Anabilim Dalı
· Konuk Öğretim Görevlisi - Madrid Complutense Ünviersiteis- Ortodonti ve Periodonti
Anabilim Dalı
· İspanya, Portekiz, Fransa, İtalya, Almanya, Rusya, İngiltere, Avusturya, İsrail, Şili,
Meksika, Arjantin, Uruguay, Kolombiya, Hindistan, Çin, Türkiye, Birleşik Arap
Emirlikleri,
Mısır, Fas ve ABD’de konferanslar ve kurslar vermiştir
· Şua nda San Sebastián’da ortodontist olarak çalışmaktadır.
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THE FAS Aligner System - Function Finally enters the world of Aligners
Dr. Domingo Martin Salvador
Never in the history of orthodontics has there been such a tremendous paradigm shift
in the profession like we’ve seen with the arrival of aligners. The advent of this new
orthodontic technique has taken orthodontics over like an authentic tsunami. Just a
few years ago, from a very small number of patients being treated to an unstoppable
increasing number of treatments with this revolutionary technique.However all
aligner systems are only concerned with aligning teeth and esthetics. This is why we
have developed FAS. An aligner system that finally takes into account function and
esthetics.In my presentation I will explain how the system works, the importance of the
OcclusalDesign, STOP and GO and the FAS Occlusal Finisher. I will present many cases
where we obtain function and esthetics.
· BA, University of Southern California
· Doctor from the University of the Basque Country in Bilbao
· Stomatologist from the University of the Basque Country in Bilbao
· Specialist in Orthodontics from the University of Valencia (Dr. José Canut)
· Roth Diploma -Williams Functional Occlusion San Francisco 1991-93
· Diploma Foundation for Bioesthetic Dentistry, Oregon 1993-95
· Active member and former president of the Angle Society of Europe
· Juan Carol SEDO Award 1991
· President of the SEDO Meeting 2000 in San Sebastián
· Full Member of the European Society of Orthodontics
· Director Roth-Williams Functional Spain and Portugal
· Current Co-Director of the Roth-Williams International Society of Orthodontics.
· Visiting Professor - International University of Catalonia - Barcelona-Department of
Orthodontics
· Visiting Professor - Complutense University of Madrid- Department of Orthodontics
and Periodontics
· He has given conferences and courses in Spain, Portugal, France, Italy, Germany,
Russia, England, Austria, Israel, Chile, Mexico, Argentina, Uruguay, Colombia, India,
China, Turkey, United Arab Emirates, Egypt, Morocco and USA
· He currently works as an exclusive orthodontist in San Sebastián
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Oral Skuamöz Hücreli Karsinomların (OSHK) erken tespiti için Dar Bant Görüntüleme
(NBI)
Dr. Agostino Guida

Dar Bant Görüntüleme (NBI), mukozanın mikrovaskülatürünü vurgulayarak skuamöz
karsinom tanısını öngörmede farklı anatomik bölgelerde (gastroözofageal, mesane)
iyi sonuçlar göstermiştir. Yakın zamanda, hem Potansiyel Malin Oral Bozukluklarda
(PMOB) meydana gelen malin dönüşümleri tespit etme hem de oral Skuamöz Hücreli
Karsinomda (OSHK) cerrahi rezeksiyonda kılavuzluk etmesi açısından oral kavitedeki
potansiyeli, bilimsel literatürde gösterilmiştir.
DMD, PhD, Oral Cerrahi Uzmanı, MSc Ağız Sağlığı & Onkoloji
Onkoloji ve ağız cerrahisine odaklanarak ağız ve tükürük bezleri hastalıklarına ilişkin
eğitim ve öğretimine yoğunlaştı. Patojenezi anlamak ve prognostik faktörleri araştırmak
amacıyla tanı, yönetim, farmakolojik ve cerrahi tedavi ile birlikte temel ve translasyonel
araştırmalar alanında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Her gün çalışmalarında akıcı
İngilizce konuşmakta ve yazabilmektedir. İtalya Osseoentegrasyon Akademisi (IAO)
Üyesidir. İtalya Ağız Cerrahisi Derneği(SIdCO), İtalya Baş ve Boyun Onkolojisi Akademisi
(AIOCC) ve İtalya Ağız Sağlığı ve Patolojisi Derneğinin (SIPMO) Aktif Üyesidir.
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Narrow Band Imaging (NBI) for early detection of Oral Squamous Cell Carcinoma
(OSCC)
Dr. Agostino Guida
Narrow Band Imaging (NBI) has shown good results in different anatomical district
(gastroesophageal, bladder) in anticipating diagnosis of squamous carcinoma
by highlighting microvasculature of the mucosa. Recently, its potential in the oral
cavity has been shown by scientific literature, both for detecting occurred malignant
transformation in Oral Potentially Malignant Disorders (OPMD) both for guiding surgical
resection of Oral Squamous Cell Carcinoma (OSCC).
ABOUT ME
DMD, PhD, Specialist in Oral Surgery, MSc on Oral Medicine & Oncology.
WORK EXPERIENCE
01/04/2021 – CURRENT – Naples, Italy
Consultant
U.O.C. Odontostomatologia - Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Cardarelli”
16/11/2017 – 31/03/2021
Medical Specialist
Istituto Nazionale Tumori - IRCCS “Fondazione G. Pascale”
01/11/2013 – 10/12/2016
Oral Surgery Specialty Registrar
Università di Napoli Federico II, Oral Surgery Unit
EDUCATION AND TRAINING
25/01/2019 – 31/01/2020 – Turin, Italy
MSc in Oral Medicine and Oncology
Università di Torino
01/03/2011 – 31/10/2013 – Naples, Italy
PhD in “Biomedical Technologies Applied to Oral Sciences”
Università della Campania “L. Vanvitelli” - ex Seconda Università degli Studi di Napoli
28/02/2012 – 31/05/2012 – London, United Kingdom
Honorary Observer
University College London Hospital
03/02/2011 – 05/02/2011 – Parigi, France
“Hands-on course with cadaver dissections”
Université Paris Descartes, faculté de Médicine
01/11/2005 – 01/10/2010 – Naples, Italy
Doctor in Medical Dentistry
Università della Campania “L. Vanvitelli” - ex Seconda Università degli Studi di Napoli
08/2009 – 09/2009 – Singapore
Clinical Fellow - Borsa di studio “cat. 2 cap. 8” Seconda Università degli Studi di Napoli
National Cancer Center Singapore
PUBLICATIONS
Author of 35 indexed scientific pubblication (10/06/2022: H index: 12; citations: 500;
IMPACT FACTOR: 80; id SCOPUS:37025948700). Speaker at national and international
scientific congresses. Member of EC Dental Science journal Editorial board and Cancers
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journal (IMPACT FACTOR 2020: 6.1) Reviewer Board. Member of EC Dental Science
Editorial Board and Cancers (IMPACT FACTOR 2020: 6.1) journal Reviewer Board . He
has served as Guest Editor for a joint Special Issue for “Pathogens” (IMPACT FACTOR
3.5,https://www.mdpi.com/journal/pathogens/special_issues/biomarkers_oral_
diseases) and “Biomolecules” (IMPACT FACTOR 4.8, https://www.mdpi.com/journal/
biomolecules/special_issues/ biomarkers_in_oral_diseases).
ORGANISATIONAL SKILLS
Excellent skills in teambuilding & teamworking.
JOB-RELATED SKILLS
He oriented his training/education on oral and salivary glands diseases, focusing
on oncology and oral surgery. Diagnosis, management, pharmacological and
surgical therapy, as well as basic and translational research, in order to comprehend
pathogenesis and investigate prognostic factors, have been the mainstays of his
activity. He speaks and writes in fluent English, which he practices everyday. Member
of the Italian Academy of Osseointegration (IAO). Active Member of the Italian Society
of Oral Surgery (SIdCO), the Italian Academy of Head & Neck Oncology (AIOCC) and the
Italian Society of Oral Medicine and Pathology (SIPMO).
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Sistemik Hastalıkların Radyografik Bulguları: 5N 1K?
Prof. Dr. Kaan Orhan

Maksillofasiyal patolojiler için tedavi planlaması, mümkün olduğunca fazla bilgi
toplanmasını içerir. Başarılı tedavi planlamasında anahtar, mümkün olan daha az
iyonlaştırıcı radyasyon ile bir alanın üç boyutlu açıdan görüntülenmesini sağlayan
uygun radyografik tekniklerdir. Diş hekimleri için önemli bir başka noktada, hastaların
tanı ve tedavisinde öncesinde detaylı anamnez almak ayrıca önem arz etmektedir. Bu
sebeplerden dolayı diş hekimleri, sistemik hastalığı varlığı ve bunların maksillofasiyal
kompleksler de görünümlerinin farkında olması, uygun tanı ve tedavi için çok önemlidir.
Bu sunumda literatür ve kendi deneyimlerinize dayanarak, sistemik hastalıklara radyolojik
açıdan genel bir bakış sunulacaktır. Ayrıca sunum sırasında sistemik hastalıkların
radyolojik bulguları, olgularla birlikte tanı ve tedaviyi açısından değerlendirilmesi
sunulacaktır.
21 Ocak 1976 yılında Çaycuma doğumlu Prof. Dr. Kaan Orhan, ilkokulu Ankara,
ortaokul Kocaeli ve Liseyi Ankara’da tamamladı. Takiben 1998 yılında Ankara
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde mezun olmuştur. Mezuniyetini takiben aynı
fakültenin Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalında Doktora programına başlamıştır.
Japon Eğitim Bakanlığının (MONBUSHO) vermiş olarak bursu kazanarak 2002 yılına
kadar Japonya’nın Osaka Üniversitesi Oral ve Maksillofasiyal Radyoloji Anabilim
dalında doktora çalışmalarında bulunmuştur. Dönüşünü takiben 2003 yılında Ankara
Üniversitesinde Doktora unvanını alarak, uzman doktor olarak aynı birimde çalışmaya
devam etmiştir. Aralık 2006 yılında Doçent. Dr. unvanını almıştır. 2007 yılının Eylül
ayından itibaren Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine Ağız, Diş ve Çene
Radyolojisi Anabilim Dalında olarak kurucu ve bölüm başkanı olarak görevlendirilmiştir.
2012 Mart ayında Prof. Dr. Unvanını alan Kaan Orhan halen Ankara Üniversitesi Ağız,
Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalında Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi uzmanı olarak
görev yapmaktadır. 2018-2020 yılları arasında Belçika Katolik Leuven üniversitesinde
araştırmacı ve ziyaretçi öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Halen Polonya Lublin
Üniversitesi Tıp Fakültesinde Misafir Öğretim Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.
Prof. Dr. Kaan Orhan’ın 350’ün üzerinde yabancı makalesi ve 100’ün üstünde Türkçe
makalesi bu makalelerden aldığı 5000’nin üzerinde atıfı mevcuttur. Türkiye’de ve
Dünyada gerçekleşen uzmanlığı ile ilgili birçok kongreye davetli konuşmacı olarak
çağırılmıştır. Maksillofasiyal Radyoloji alanında önemli katılar sağlayan Prof. Dr. Kaan
Orhan Avrupa Dentomaksillofasiyal Radyoloji Derneğinin (EADMFR) Yönetim kurulunda
olup, Araştırma ve Bilimsel Komite başkanlığı, Aynı Derneği Başkanlığında bulunmuştur
(2014-2016). Ayrıca Dünya Dentomaksillofasiyal Radyoloji Derneğinin Bilimsel araştırma
komitesi üyesidir. Alanı ile ilgili birçok mesleki derneğinde üyesi olan Prof. Dr. Kaan
Orhan, alanı ile ilgili SCI kapsamında olan “Oral Surgery Oral Medicine, Oral Pathology,
Oral Radiol and Endod” hakem kurulunda ve yine alanı ile ilgili “Radiology:Open Access”
dergisinde Editör yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Bununla birlikte 50 yakın yerli ve
yabancı dergi için hakemlik yapmaktadır.
Prof. Dr. Kaan Orhan, 2021 yılında Stanford Üniversitesi tarafından yayınladığı ve tüm
dünyadaki 7 milyon araştırmacı arasından akademik ve bilimsel performansa göre
%2 lik dilimde “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesine girmiştir. 2020 yılında, Diş
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Hekimliğinde Yapay Zeka Uygulması-Craniocatch isimli çalışması ile “Yılın yenilikçi Diş
hekimi” ödülünü almıştır. 2018 ve 2019 yıllarında Amerika Maksillofasiyal Radyoloji
derneğinin vermiş olduğu Lincoln R. Manson-Hing Honorable Mention Ödülü, ve 2018
yılı Ankara Üniversitesi Bilim Ödülünü, 2015 yılında TDB Ağız ve Diş Sağılığı 2.lik Ödülü,
2011 yılında “52. Japanese Congress of DentoMaxillofacial Radiology”, 2010 yılında
“12. European Congress of DentoMaxillofacial Radiology”, 2008 yılında en iyi çalışma
ödülleri ve yine 2008 yılında “European Society of Head and Neck Radiology” kongresi
poster 2. lik ödülü almıştır. Bununla birlikte 2008 yılında” 7. Asya Oral and Maxillofacial
Radiology” kongresinde “Yoshida Manufacturing Award” sahibidir.
Radiographic Appearances of Systemic Diseases in Dentomaxillofacial Area
Prof. Dr. Kaan ORHAN
Treatment planning for maxillofacial pathologies involves gathering as much
information as possible. Key tools to successful treatment planning are the appropriate
radiographic techniques, allowing visualization of a site in all three dimensional aspect
with less ionizing radiation as possible. Moreover, aware of the systemic diseases and
their appearances of the maxillofacial complex is crucial for appropriate diagnose
and treatment. In this presentation, based on the literature and own experience, an
overview is given of the systemic diseases from radiological point of view. Moreover
during the presentation the various radiological manifestations of systemic diseases
will be evaluated to enhance the diagnose and treatment together with cases.
CURRICULUM VITAE
Kaan Orhan, DDS MSc MHM PhD, BBAc is a Professor of DentoMaxilloFacial
Radiology at the Ankara University, Faculty of Dentistry, where he serves as a faculty
in Dentomaxillofacial Radiology Department, Ankara University, Ankara, Turkey, and
visiting Professor at the Medical University of Lublin, Poland and was also visiting
Professor between 2018-2020 at the OMFS-IMPATH Research Group, Department of
Imaging and Pathology, University of Leuven, Belgium. He is currently also a visiting
Professor at the Lublin University Faculty of Medicine in Poland.
Dr. Orhan received his dental degree in 1998 and completed his PhD and Maxillofacial
radiology residency studies in 2002 at the Osaka University Faculty of Dentistry in Osaka,
Japan and Ankara University, Faculty of Dentistry. In 2004, he started his academic
career in Ankara University as a consultant at the Faculty of Dentistry. Between 20042006, he worked as Maxillofacial consultant and lecturer in the same University. He
became an associate professor in 2006 and a full-time professor in 2012. 2007-2010,
he was the founder and the chairman of Dentomaxillofacial Radiology Department,
Near East University, Cyprus.
He has over 350 SCI international publications on peer-reviewed journals, and received
over 5000 citations from his studies with an h index 39. He particularly made significant
contributions in the Maxillofacial Radiology. He has been invited to give many
lectures in national and international scientific meetings. He served as the chairman
of Research and Scientific Committee, European Academy of DentoMaxillofacial
Radiology (EADMFR) between 2008-2012 and he was elected for the Vice president
position (2012-2014) and then as the President of EADMFR.
He is also still serving in the Research and Scientific com in IADMFR. He is a fellow of
American Academy of Oral and Maxillofacial Radiology (AAOMFR), Japanese Board of
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DentoMaxillofacial Radiology, European Head and Neck Radiology Society (ESHNR),
European society of Magnetic Resonance in Medicine and Biology (ESRMB), Turkish
Magnetic Resonance Society,
He is also serving a Board member of specialization committee in Ministry of Health
and served as the recognition of Dentomaxillofacial Radiology specialty in Turkey. He
is editor of sevreal journals and also reviewer more than 50 different medical jorunals. ,
He is co-author and contributor of eight books both in English and Turkish.
Prof. Dr. Kaan Orhan was included in the “World’s Most Influential Scientist” list, which
was published by Stanford University in 2021, at the rate of 2% according to academic
and scientific performance among 7 million researchers all over the world. In 2020,
he received the “Innovative Dentist of the Year” award with his work titled Artificial
Intelligence Application in Dentistry. Besides, The Lincoln R. Manson-Hing Honorable
Mention Award given by the Oral Maxillofacial Radiology Association of America in
2018 and 2019, and the Ankara University Science Award in 2018, the Turkish Dental
Society Oral and Dental Health 2nd Prize in 2015, and the “52nd Prize in Dental Health” in
2011. Japanese Congress of DentoMaxillofacial Radiology”. He received the European
Congress of DentoMaxillofacial Radiology”, the best study award in 2008. “Yoshida
Manufacturing Award” at the “7th Asia Oral and Maxillofacial Radiology” congress in
2008.
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Lazerlerin Sihirli Dokunuşuyla Pembe ve Beyaz Estetik Diş Hekimliği Uygulamaları
Prof. Dr. Esra Ergin

Estetik, günümüz insanı için büyük öneme sahiptir ve hoş bir gülümsemeye sahip
olma arzusu, diş tedavisi talep etme nedenlerinin başında gelmektedir. Estetik diş
hekimliği, pembe ve beyaz estetiği uyum içinde geliştirmek için sayısız fırsatlar sunar.
Lazerler, geleneksel yöntemlere kıyasla; estetik diş hekimliğinde hastalar için alışılmışın
ötesinde konfor sağlayabilen ve doku dostu uygulamalara olanak tanıyan ileri teknoloji
cihazlardır.
Bu sunumun amacı; güncel lazer destekli estetik diş hekimliği uygulamaları ve sonuçları
ile ilgili genel bir bakış açısı sağlamak ve elde edilen klinik kazanımları, geleneksel
yöntemlerle kıyaslayarak tartışmaktır. Sunumda; lazer destekli diş beyazlatma
uygulamaları, kron boyu uzatma, gingivoplasti, gingival depigmentasyon, frenektomi ve
papil rekonstrüksiyonu uygulamaları için en güncel kanıta dayalı klinik protokoller, vaka
sunumları ile anlatılacaktır.
Esra Ergin Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun
oldu (2004) ve aynı üniversitenin Restoratif Diş Hekimliği Anabilim Dalı’nda doktora
eğitimine başladı. Doktora tezi ve lazer eğitimi için 2007 yılında Aachen Dental Laser
Center (AALZ)/Almanya’da bulundu. Doktora derecesini “Er.YAG Lazerin Farklı Atım
Süreleri ile Uygulanmasının Etch&Rinse Adeziv Sistemi ile Kullanılan Bir Kompozitin
Mine ve Dentine Mikro Gerilim Bağlanma Dayanıklılığı Üzerine Etkisi” başlıklı teziyle
aldı. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Hekimliği Anabilim
Dalı’nda 1012 yılında Yardımcı Doçent, 2014’te Doçent ve 2019 yılında Profesöroldu.
Halen, aynı bölümde öğretim üyesi ve H.Ü. Diş Hekimliğinde Lazer Uygulamaları ve
Araştırma Merkezi’nde müdür yardımcısı olarak çalışmalarına devam etmektedir.
Restoratif Diş Hekimliği Derneği’nin aktif üyesi ve Türk Diş Hekimliğinde Lazer
Derneği’nin yönetim kurulu üyesidir. Hakemli dergilerde basılmış 80’den fazla makalesi
ve çok sayıda kitap bölüm yazarlığı bulunmaktadır. Klinik ve araştırma ilgi alanları lazer
destekli diş hekimliği uygulamaları, estetik diş hekimliği, dental materyallerin klinik
performansı, toplum ağız diş sağlığı ve minimal girişimsel diş hekimliğidir.
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Improving The Whıte and Pınk Esthetıcs with The Magıc Touch of Laser Light
Prof. Dr. Esra Ergin
Esthetics has become a major concern for today’s people and having a pleasing smile
is one of the primary reasons to request dental treatment. Esthetic dentistry provides
numerious opportunities to improve the white and pink esthetics in harmony. Lasers
are high-tech instruments which offer surprising comfort for patients and opportunity
for tissue-friendly applications in esthetic dentistry when compared to conventional
methods.
The aim of this lecture is to provide an overview about the current laser assisted
esthetic dentistry applications with a critical perspective and to discuss their
outcomes in comparison with conventional methods. In the lecture, the most recent
evidence-based clinical protocols will be described for laser assisted tooth bleaching,
crown lengthening, gingivoplasty, gingival depigmentation, frenectomy and papilla
reconstruction procedures with case presentations.
CV
Esra Ergin was born in Ankara, Turkey. She graduated from the Hacettepe University
School of Dentistry (2004) and started her PhD education at the Restorative Dentistry
Department of the same University. She had been at Aachen Dental Laser Centre (AALZ)/
Germany for her PhD thesis and laser education in 2007. She got her PhD degree with
the thesis entitled “Micro Tensile Bond Strength of an Etch&Rinse Adhesive to Enamel
and Dentin after Er:YAG Laser Treatment with Different Pulse Durations” in 2009. She
became Assistant Professor (2012), Associated Professor (2014) and Professor (2019)
at Hacettepe University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry. She
continues her studies in the same department and Hacettepe University Dental Laser
Research and Application Centre as vice director. She is an active member of Turkish
Society of Restorative Dentistry and the board member of the Turkish Association of
Lasers in Dentistry. She has published more than 80 peer-reviewed articles and
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Pandemide Dersi Kaçıranlara Kırık Diş Reataçmanı: Tüm Bilgi Paketi
Prof. Dr. Zafer Çehreli

Kırık diş parçalarının reataçmanı, öngörülebilir bir klinik başarı ile uygulanabilen,
konservatif bir tedavi seçeneğidir. Bu sunumda mine ve dentine bağlanma için temel
ve güncel adezyon stratejileri değerlendirilecek, kırık diş fragmanlarının adezyonunu
güçlendirmek için retantif preparasyon teknikleri tartışılacaktır. Farklı pulpal açılım
seviyelerindeki kron kırıkları, geç sevkedilmiş vakalar, madde kayıplı kırılarda renk seçim
stratejileri ve doğru kırık fragman hizalama teknikleri de dahil olmak üzere fragman
reataçman tedavisinde ihtiyaç duyulabilecek tüm klinik püf noktaları, detaylı vaka
sununmları üzerinde değerlendirilecektir.
Akademik yaşamının önemli bir bölümünü Hacettepe Ünivesitesi’nde geçirmiş olan Dr.
Zafer Çehreli, halen aynı üniversitede öğretim üyesi ve araştırmacı olarak çalışmaktadır.
Çok sayıda uluslararası bilimsel yayını ve atfı, Tıp ve Diş Hekimliği ders kitaplarında
bölüm editörlüğü ve yazarlığı ve birçok ulusal ve uluslararası araştırma ödülü bulunan
Dr. Çehreli; Uluslarası Dental Travmatoloji Derneği Direktörlüğünü ve Eğitim Komisyonu
Başkanlığını yürütmektedir. Amerikan Pediatrik Diş Hekimliği Akademisi (AAPD),
Uluslarası Pediatrik Diş Hekimliği Akademisi (IAPD) ve Uluslararası Diş Hekimliği
Araştırmaları Derneği (IADR)’nin aktif üyesi olan Zafer Çehreli, AAPD Pulpa Tedavi
Rehberleri ve IADT Tedavi Rehberleri Çalışma grubu üyesidir. Pediatrik endodonti,
dental travmatoloji ve pediatrik estetik diş hekimliği, Dr. Çehreli’nin odaklandığı klinik ve
araştırma konuları arasında yer almakta olup, bu konularda 50’yi aşkın uluslararası ve
150’yi aşkın ulusal davetli konferans ve çok sayıda kurs vermiştir.
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Reattachment of fractures tooth fragments: A Clinical Update.
Prof. Dr. Zafer Çehreli
Reattachment of fractured tooth fragments is a viable and established treatment
option with predictable clinical success. This lecture will discuss the basic adhesion
strategies for bonding to enamel and dentin, and will then focus on retentive preparation
techniques to reinforce adhesion of the fractured tooth fragments. Tips and tricks
of fragment reattachment procedures will be demonstrated in a variety of clinical
scenarios including crown fractures requiring various grades of pulpal management,
late referral cases with crown displacement, shade selection strategies and correct
fragment alignment techniques in a pictorial, step-by-step format.
Dr. Cehreli is professor of Pediatric Dentistry at Hacettepe University, where he has
been for most of his career. He has published over 150 papers in peer-reviewed
journals, has co-authored in several book chapters, and his publications have been
cited extensively. Dr. Cehreli has also served as a reviewer or editorial board member to
many international scientific journals. He is an active member of American Association
of Pediatric Dentistry and International Association of Dental Research. He is director
of the International Association of Dental Traumatology (IADT), and has been the Chair
of IADT’s education committee since 2017. Dr. Cehreli has published extensively in the
field of Pediatric restorative dentistry, pediatric endodontics and dental traumatology,
and has lectured throughout Europe, Americas and Asia and Africa on those topics.
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2 Boyut vs. 3 Boyut, 1 Boyut Bu Kadar mı Fark Eder?
Dr. Tolga Yüksel

Rutin dental klinik mesaimizde onlarca vaka ile karşılaşıyoruz. Bazılarını klinik tecrübe,
bazılarını hasta hikayesi bazılarını ise dental radyoloji aracılığıyla çözmeye çalışıyoruz.
İşte bu sunumun sizlere katacağı değer ise tam burada başlıyor. Bu zamana kadar, 2
boyutlu görüntüleme ile çözemediğimiz her vakanın 3 boyutlu görüntüleme, yani dental
tomografi, ile çözüleceğine inandık. Peki gerçekten her zaman işe yarıyor mu veya işe
yaramayacağını düşündüğümüz vakalarda gerçekten hayat kurtarıcı olabilir mi?
Bu sunumun sonunda, klinikte karşınıza çıkan vakalarda görüntüleme modeli değişikliği
yapıp yapmayacağınıza dair ciddi ipuçları elde etmenizi amaçlıyorum. İstanbul’da
görüşmek üzere…
İlk ve orta eğitimimi Ankara’da tamamladım. 2010 yılında Ankara Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi’nde Diş hekimliği lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 1 sene
süreyle çeşitli özel kliniklerde çalıştım. Ardından askerlik görevi sebebiyle 1 sene
boyunca Elazığ Asker hastanesinde Diş tabibi olarak görev aldım. 2012 senesinde
DUS ile Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
AD.’da araştırma görevlisi kadrosuna yerleştim. 2015 senesinde uzmanlık eğitimimi
tamamladıktan sonra 6 ay süreyle Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde uzman diş
tabibi kadrosunda çalıştım. 2016 senesinde doktor öğretim üyesi kadrosunda göreve
başladığım Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
Anabilim Dalı’nda halen görev yapmaktayım.
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2 Dimensional vs. 3 Dimensional, Does 1 Dimension Make Such a Difference?
Dr. Tolga Yüksel
We encounter with dozens of cases in our routine dental clinical practice. We try to
treat some of them based on our clinical experience, some with patient history and
some others with the help of dental radiology. The value this presentation will add for
you starts right at this point. So far, we’ve believed that every case we cannot tackle
with 2 dimensional imaging could be solved with 3 dimensional imaging that is dental
tomography. Does it always work or can it really save life in cases that we think it will
not work?
At the end of this presentation, I aim at providing you with important tips regarding
whether you should change imaging method in cases you see in your clinical practice.
Hope to see you in Istanbul…
I completed my primary and secondary education in Ankara. In 2010, I completed my
undergraduate education at Ankara University Faculty of Dentistry. Then I worked at
different private clinics for 1 year. For my mandatory military service, I served as dentist
for 1 year at Elazığ Military Hospital. In 2012, I was appointed as research fellow at
Hacettepe University Faculty of Dentistry Department of Oral, Dental and Maxillofacial
Radiology after my examination for speciality in dentistry. After completing my speciality
education in 2015, I worked in the position of specialist dentist for 6 at Erzurum Oral
and Dental Health Center. I was appointed to the position of doctor lecturer in 2016
at Uşak University Faculty of Dentistry Department of Oral, Dental and Maxillofacial
Radiology where I still work.
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CBCT’ye Dayalı 3 Boyutlu Tanı, Dijital Planlama ve Kılavuzlu Cerrahi Çıktıları Anlamlı
Ölçüde ve Öngörülebilir Şekilde Artırmaktadır.
Prof. Dr. Angelo Troedhan

Münferit hasta anatomisinin sadece iki boyutta görüntülenmesinde, yanlış tanı ve
yanlış planlama riski çok yüksek olmakta ve bunun sonucunda cerrahi esnasında
öngörülemeyen olaylar yaşanmakta ve planlanan protez tedavisi başarısız olabilmektedir.
Gözden kaçan patolojiler ve anatomik varyasyonlar endodonti tedavisinde, sinüs
yükseltme gibi GBR cerrahisinde ve implant tedavisinde başarısızlıkla birlikte maxiller
ve mandibular alveolar krette gereksiz yere çok invaziv GBR prosedürlerinin seçilmesine
neden olabilmektedir.
Bunun aksine, CBCT 3D görüntülemeye dayalı non-invaziv dijital iş akışı, doğru tanıya
imkan tanımakta ve en az invaziv Piezotom-cerrahi prosedürlerinin seçilmesiyle
istenen protez sonucundan ve bütün tedavinin simülasyonundan ‘’geriye doğru
planlama’’ yaparak tedavinin daha planlama aşamasında ortaya çıkabilecek muhtemel
başarısızlıkları önlemektedir.
Ayrıca, en son CBCT teknolojisi, hastanın kemik yoğıunluğu ve hacmine bağlı olarak
ihtiyaç duyulan implant sayısını ve randomize kontrollü bir çalışmada kanıtlandığı üzere
her hastada immediyat yüklemenin mümkün olup olmadığını belirlemek amacıyla
münferit hastanın kemik kalitesinin tam olarak belirlenmesine bile imkan vermektedir.
Bu sunumda, radyografik anatomi hakkında mevcut bilgilere ilişkin kanıta dayalı temel
ve kısa bir revizyon sunulduktan sonra randomize kontrollü çalışma sonuçları ve GBR ve
implant tedavisine ilişkin vaka raporlarında gösterilen CBCT’ye dayalı tedavi planlaması
ve uygulaması sunulacaktır.
İsim: Prof. Dr. Dr. Angelo Troedhan
Akademik unvanlar: Dr.Dr., PhD, DMD, MD, GP, v.Prof.
v.Profesör Diş Hekimliği Fakültesi Vientiane Sağlık Bilimleri Üniversitesi
v.Profesör Diş Hekimliği Fakültesi İskenderiye Üniversitesi
Kozmetik ve rekonstrüktif Maksillofasiyal Cerrahi Uzmanı
Genel Diş Hekimliği, Ağız Cerrahisi ve İmplantoloji Uzmanı
Avusturya Ağız Çene ve Yüz Cerrahları Derneği Üyesi
Uluslararası Ultrasonik Cerrahi ve İmplantoloji Akademisi Başkanı
1988 yılında Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden MD derecesi ve 1994 yılında
Avusturya Viyana Tıp Üniversitesi ve Viyana Diş Hekimliği Üniversitesinden Ağız, çene
ve Yüz Cerrahisi ve Diş Hekimliği alanlarında uzman olarak çift MD derecesi.
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Mevcut Pozisyonlar:
Yüz Estetiği Merkezi Direktörü- Viyana
Genel “Hietzing” Hastanesi, Ağız Çene ve Yüz Cerrahisi ve Diş Hekimliği Bölümü, Kıdemli
Cerrah
Viyana Şehir Hastanesi Wilhelminen Travmatoloji Bölümü, Künsültan CMF-Uzmanı
Federal Eisenstadt Şehri “Brothers of Mercy” Hastanesi Konsültan CMF Uzmanı
Uluslararası Ultrasonik Cerrahi ve İmplantoloji Akademisi (IAUSI,
www.iausi.org/) Başkanı
TKW Araştırma Grubu Kurucu Üyesi (Dr. Troedhan, Dr. Kurrek/GER, Dr. Wainwright
Almanya/ABD)
“International Journal of Oral and Craniofacial Science” (IJOCS) Eş Editörü, Peertechz.
com-Publishing House, İskenderiye Üniversitesi tarafından çıkarılan “Alexandria Dental
Journal” dergisi Editoryal Kurul Üyesi
Hakemli dergiler olan “Nature - Scientific Reports”, “Dentistry”, “British
Journal of Medicine and Medical Research” ve başka dergilerde Daimi Hakem
Açıklama:
Prof.Dr.Dr. Angelo Troedhan, Kraniyomaksillofasiyal Cerrahi uzmanı olup travmatoloji
ve yüzün kozmetik cerrahisine odaklanmaktadır, ayrıca Diş Hekimliği ve Periodontoloji
alanında çift derece sahibi bir uzmandır.
Bilimsel ilgi alanları, 2005 yılından bu yana lazer araştırmaları olup patentli piezoelektrik
cerrahi aletler ve minimal invaziv cerrahi prosedürler geliştirmiş, ultrasonik-cerrahi
cihazları, cerrahi protokolleriyle birlikte implant sistemlerine ilişkin çeşitli deneysel
sonuçları ve randomize klinik çalışmaları uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmıştır.
Şu anda Uluslararası Ultrasonik Cerrahi ve İmplantoloji Akademisi başkanıdır. En son
bilimsel çalışması, CBCT’ye dayalı tanı ve minimal invaziv tedavi planlamasına yönelik
Yapay Zeka tabanlı ve kullanıcı dostu yazılım araçlarının geliştirilmesine odaklanmaktadır.
Kendisi ayrıca İsviçre’deki Uluslararası Biyomateryal Uzmanlar Grubunun daimi üyesi ve
OMF cerrahisi alanındaki çeşitli hakemli dergilerin eş editörüdür.

2022

26.

Türk Dİşhekİmlerİ Bİrlİğİ

Uluslararası

Dİşhekİmlİğİ K o n g r e s İ

CBCT-based 3D diagnosis, digital planning and guided surgery significantly increases
outcome-predictability.
Prof. Dr. Angelo Troedhan
Depicting the individual patient´s anatomy only in two dimensions bears high risks
of misdiagnosis and misplanning, followed by consecutive unforeseen events in
surgical execution and possible failure of the planned prosthetic treatment. Overseen
pathologies and anatomic variations might lead to failures in endodontic treatments,
GBR-surgery such as sinuslifting and in implant therapy as well as choice of unnecessary
high invasive GBR-procedures in the maxillary and mandibular alveolar crest.
Contrary, the non-invasive digital workflow based on CBCT 3D-imaging allows precise
diagnosis and prevents possible failure already in the planning phase of the treatment
by “backward-planning” from the desired prosthetic outcome and simulation of the
entire treatment choosing the least invasive Piezotome-surgical procedures.
Furthermore, most recent CBCT-technology even allows a precise determination of the
individual patient´s bone quality to determine the number of implants needed due to
the patient’s individual bone-density and -volume and if immediate loading might be
possible in each individual case as proven by a randomized clinical trial.
The lecture will provide a short basic evidence-based revision of current knowledge
of radiographic anatomy followed by the presentation of the results of a randomized
clinical trial as well as CBCT-based treatment-planning and execution demonstrated in
GBR- and implant-therapy case reports.
Name: Prof. Dr. Dr. Angelo Troedhan
Academic degrees: Dr.Dr., PhD, DMD, MD, GP, v.Prof.
v.Professor Faculty of Dentistry Health Science University Vientiane
v.Professor Faculty of Dentistry Alexandria University
Specialist for cosmetic and reconstructive Maxillofacial Surgery
Specialist for General Dentistry, Oral Surgery and Implantology
Member of the Austrian Society of Oral and Maxillofacial Surgeons
President of the International Academy for Ultrasonic Surgery and Implantology
Approbation as MD 1988 at University of Vienna/Faculty of Medicine and double
approbation as MD and DMD 1994 at Medical University of Vienna and Dental University
of Vienna / Austria as specialist in Oral and Maxillofacial Surgery and Dentistry.
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Current Affiliations:
Director of the Center for Facial Esthetics – Vienna
Senior Surgeon General Hospital “Hietzing”, Dep. of Oral & Maxillofacial Surgery and
Dentistry
Consiliary CMF-Specialist of the Traumatology Department of the Wilhelminen-Hospital
of the City of Vienna
Consiliary CMF-Specialist of the Hospital “Brothers of Mercy” of the Federal City of
Eisenstadt
President of the International Academy for Ultrasonic Surgery and Implantology (IAUSI,
www.iausi.org/)
Founding Member of the TKW-Research-Group (Dr. Troedhan, Dr. Kurrek/GER, Dr.
Wainwright GER/USA)
Co-Editor “International Journal of Oral and Craniofacial Science” (IJOCS), Peertechz.
com-Publishing House, Editorial Board Member of “Alexandria Dental Journal” issued
by the Alexandria University
Permanent Reviewer of peer review journals “Nature - Scientific Reports”, “Dentistry”,
“British Journal of Medicine and Medical Research” and more.
Description:
Prof.Dr.Dr. Angelo Troedhan is specialist in Craniomaxillofacial Surgery with focus
on traumatology, reconstructive and cosmetic surgery of the face and with a doubleapprobation also specialist in Dentistry and Periodontology.
His scientific focus in the past was laser-research, since 2005 he developed patented
piezoelectric surgical tools and minimal invasive surgical procedures and published
numerous experimental results and randomized clinical studies regarding ultrasonicsurgical devices and surgical protocols as well as implant-systems in international
peer-reviewed journals. He currently chairs the International Academy of Ultrasonic
Surgery and Implantology. His most recent scientific work focusses on development of
Artificial Intelligence based and user-friendly software tools for CBCT-based diagnosis
and minimal invasive treatment-planning. He is also permanent member of the
International Biomaterial Experts Group in Switzerland and Co-Editor of several peerreview journals in OMF-surgery.
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Her Şeyin Başı Anatomi
Prof. Dr. Ali Keleş

Endodontik tedavinin başlıca hedefleri kök kanal sisteminin temizlenmesi, dezenfekte
edilmesi ve sızdırmaz bir şekilde doldurulmasıdır. Bu hedeflere ulaşmada kök kanal
sisteminin kendisi klinisyenlere meydan okumaktadır. Teknolojideki hızlı değişiklik
ile her alanda olduğu gibi endodonti alanında da yenilikler yaşanmakta ve kök kanal
siteminin ve birçok anatomik varyasyonun tespiti ve tedavisi mümkün hale gelmektedir.
Artık, zor olgularda bile diş çekilmesi gibi insanda doku kaybına yol açabilecek işlemler
yerine endodontik tedaviler tercih edilmekte ve başarılı sonuçlar alınmaktadır. Bu
sunumda, kök kanal anatomisinin endodontik tedavi başarısızlığı üzerine olan olası
etkileri ortaya konulacak ve çözüm yolları incelenecektir.
Prof. Dr. Ali KELEŞ, 2001 yılında Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden
mezun olmuş ve aynı fakültenin Endodonti Anabilim Dalında doktora eğitimini
tamamlamıştır. 2010 yılında İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde yardımcı
doçent olarak öğretim üyesi olmuş ve 2014 yılında doçent ünvanı almıştır. 2015 yılının
ilk aylarında doçent olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesinde göreve başlamış ve 2021
yılında aynı üniversitede profesör olmuştur. 2022 yılında Bolu Abant İzzet Baysal
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi dekanı olarak görevlendirilmiştir. 2016 yılında
Kaliforniya’da Loma Linda Üniversitesi’nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bulunmuştur.
Biyouyumluluk, dental anomaliler ve retreatment gibi konulara ilgi duysa da son yıllarda
mikro bilgisayarlı tomografi sistemini temel alan araştırmalara yoğunlaşmıştır. Mikro
bilgisayarlı tomografiyi temel alan 6 TÜBİTAK projesi ve çok sayıda bilimsel makalesi
bulunmaktadır.
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Anatomy Comes Fırst
Prof. Dr. Ali Keleş
Primary objectives of the root canal therapy are cleaning, disinfection and threedimensional obturation of root canal system. Root canal anatomy itself provides
challenges to achieve these goals. Fast development in the technology creates novelties
in the field of endodontics just as in every field and allows the diagnosis and treatment
of various anatomical variations and root canal system. Endodontic treatment is chosen
over tooth extraction, which causes tissue loss in human, even for the most difficult
cases and successful results are obtained. In this presentation, possible influences
of root canal anatomy on endodontic treatment failure will be presented and possible
ways for solution will be evaluated.
Prof. Ali Keles received his DDS degree in 2001 from Ataturk University and completed
his PhD in the same university. He became an assistant professor in 2010 at İnönü
University and received associate professor degree in 2014. He started to work as
an associate professor at Ondokuz Mayıs University in the first months of 2015 and
became a professor at the same university in 2021. In 2022, he was appointed as the
dean of Bolu Abant İzzet Baysal University Faculty of Dentistry. In 2016 he held a position
as visiting professor at Loma Linda University in California. Although his interest fields
included biocompatibility, dental anomalies and retreatment, he has focused on micro
computed tomography studies in recent years. Dr. Keleş has 6 projects funded by
national scientific and technological research council of Turkey on micro computed
tomography and numerous scientific papers.
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Erken Çocukluk Çağı Çürüklerinde Koruyucu ve Tedavi Yöntemlerine Güncel
Yaklaşımlar
Prof. Dr. Behiye Bolgül

Erken Çocukluk Çağı Çürüklerinde Koruyucu ve Tedavi Yöntemlerine Güncel Yaklaşımlar
Diş çürüğü, çocukluk çağında en sık görülen kronik hastalıklardan biridir. Süt dişlerindeki
çürükler önlenebilir ve çoğunlukla geri dönüşümü olan enfeksiyonlardır, ancak tedavi
edilmediğinde çok sayıda problemlere neden olmaktadır.
Erken çocukluk çağı çürükleri (EÇÇ) bebek ve küçük çocukları etkileyen diş çürüklerinin
özel bir biçimidir ve önemli bir halk sağlığı sorunudur. .Erken çocukluk çağı çürükleri;
6 yaşından küçük çocuklarda bir veya daha fazla çürüklü diş (kaviteli veya kavitesiz
lezyonlar), kayıp diş (çürüğe bağlı) veya dolgulu diş yüzeyi bulunması olarak
tanımlanmaktadır. Günümüze kadar bu çürükleri tanımlamak amacıyla birçok terim
kullanılmış ve çok sayıda etiyolojiden bahsedilmiştir Bu eski hastalığa verilen yeni isim
bu hastalığın sebeplerinin daha iyi anlaşıldığını göstermektedir. Bu yeni terim, “Erken
Çocukluk Çağı” çürüklerine sebep olan biyolojik, demografik ve davranışsal faktörlerin
öneminin daha çok fark edilmesini sağlamıştır.
Dünya çapında elde edilen veriler, EÇÇ’nin hala yüksek prevalansa sahip olduğunu ve
yeterince tedavi edilmediğini göstermektedir. Prevalansı azaltma yaklaşımları; çocuğun
yaşamının ilk yıllarında başlayan müdahaleleri, kanıta dayalı ve risk değerlendirme
yöntemleriyle ve koruyucu tedaviyi destekleyen politika sistemlerini içermelidir.
1995 yılında Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden birincilik derecesi ile mezun
oldu. 1996 yılında aynı üniversitede Pedodonti Anabilim Dalı’nda başladığı doktora
eğitimini “ART (Travma oluşturmayan dolgu işlemi)’nin Diyarbakır kırsal bölgesinde
koruyucu bir önlem olarak değerlendirilmesi” başlıklı tezi ile 2001 yılında tamamlayarak
Pedodontist ünvanını aldı. 2004-2011 yılları arasında aynı bölümde Yardımcı Doçent
olarak çalıştı ve 2011 yılı Ocak ayında Doçent ünvanını aldı. 2014 yılında Hatay Mustafa
Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı’nda Doçent olarak
çalışmaya başladı. 2016 yılında Mustafa Kemal Üniversitesinden Profesör Ünvanını aldı.
Aynı üniversitede Dekan Yardımcısı, Merkez Müdürü, Klinik Bilimler Bölüm Başkanı ve
Anabilim Dalı Başkanı olarak idari görevler yapmıştır ve halen aynı üniversite anabilim
dalı başkanı olarak görevini sürdürmektedir. 50’yi aşkın uluslararası ve ulusal yayınları,
100’e yakın uluslararası ve ulusal bildirileri ve “Weinberg, M., Froum, SJ. The Dentist’s
Drug and Prescription Guide” isimli kitap çevirisi bulunmaktadır. Evli ve 1 çocuk
annesidir.
Current Approaches to Preventive and Treatment Methods in Early Childhood Caries
Tooth decay is one of the most common chronic diseases in childhood. Tooth decay in
primary dentition is preventable and mostly reversible infections but if left untreated it
can cause many problems.
Early Childhood Caries (ECC) is a special form of severe dental caries affecting infants
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and young children..Early Childhood Caries (ECC) is significany public health issue. Early
Childhood Caries is defined as “the presence of one or more decayed (non‐cavitated or
cavitated lesions), missing (due to caries), or filled surfaces, in any primary tooth of
a child under age six”. Dental caries in pre‐school children has been described by
numerous terms and attributed to many aetiologies over the years. The current term
Early Childhood Caries (ECC) connotes a more complex disease.This new term has led
to a greater recognition of the importance of biological, demographic and behavioral
factors that cause Early Childhood Caries.
Worldwide data show that ECC continues to be highly prevalent, yet infrequently treated.
Approaches to reduce the prevalence include interventions that start in the first year of
a child’s life, evidence‐based and risk‐based management, and reimbursement systems
that foster preventive care.
She graduated from Dicle University in 1995 at top of her class. In 1996, she started
her PhD at Pedodontics Department at the same university and received her title
of specialist pedodontist in 2001 by completing her PhD with her theses titled
“Assessment of ART (Non-traumatic filling proceudre) as a preventive measure
in the rural areas of Diyarbakır”. She worked as an Assistant Professor in the same
department in 2004-2011, and became Associate Professor in January 2011. She
started working as Associate Professor at Hatay Mustafa Kemal University, Dentistry
Faculty, Pedodontics Department in 2014. She received her title of Professor in 2016
at Mustafa Kemal University. She held administrative offices as Vice Dean, Director of
Center, Head of Clinical Sciences Department and Head of Department at the same
university. She still serves as the head of department at the same university. She has
more than 50 international and national publications, almost 100 international and
national presentations and translated the book “Weinberg, M., Froum, SJ. The Dentist’s
Drug and Prescription Guide”. She’s married with 1 child.
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Hemen İmplant Yerleştirmede ve Hemen Yüklemede Başarı için Klinik Detaylar:
Protetik Açıdan
Prof. Dr. Kerem Kılıç

Dental implantlar diş hekimliğinde diş eksikliklerinin tedavisinde uzun yıllardan beri
başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Tedavi süresini etkilemesi bakımından dental
implantlar dişlerin çekimini takiben hemen yapılabileceği gibi, bazı durumlarda da
dişlerin çekimleri sonrası iyileşmeyi takiben de yerleştirilebilirler. Dental implant üstü
protezlerin yapımı tedavi süresi bakımından 4 grupta incelenir. Bunlar; hemen yükleme
protokolü, erken yükleme protokolü, geleneksel yükleme protokolü ve gecikmiş yükleme
protokolüdür.
Toplumun yaşam kalitesinin giderek artması ve insanların bilgiye daha kolay
ulaşabilmesi, dental implantolojide tek aşamalı ameliyatları ve implant ameliyatı ile
protez yerleştirme arasındaki sürenin en aza indirilmesini gerektirmektedir.
Bu sunumda, dental implantolojide hemen implant yerleştirme protokolü ve hemen
yükleme protokolünün detayları vakalar eşliğinde ele alınacaktır.
1979 yılında Kayseri’de doğdu. 1998-2003 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi’nde diş hekimliği eğitimini tamamladı. 2004 yılında Erciyes
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda
doktora çalışmalarına başladı. 2010 yılında ‘Tam seramik altyapı malzemelerinin
sitotoksisitelerinin değerlendirilmesi’ başlıklı tez çalışması ile doktorasını tamamladı.
2011 yılında aynı bölüme yardımcı doçent olarak atandı. 3’ü Tübitak tarafından
desteklenmiş 14 araştırma projesi gerçekleştirdi. Yerli ve yabancı dergilerde 50’den fazla
makalesi vardır. ITI fellowudur ve Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği ile Avrupa
Protez Derneği üyesidir. Tam seramik malzemeler, fiber post geometrisi, overdenturelar,
protez stomatitisi, oral stereognozi, tüm ark sabit restorasyonlar ilgi alanlarıdır. Halen
aynı bölümde bölüm başkanı olarak bilimsel araştırmalarına devam etmektedir.
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Clinical Details for Immediate Implant Placement and Immediate Loading:
Prosthetic Perspective
Prof. Dr. Kerem Kılıç
Dental implants have been used successfully for many years in the treatment of tooth
loss in dentistry. In order to affect the duration of treatment, dental implants can be
performed immediately following the extraction of the teeth, and in some cases, they
can be placed following the recovery after the extraction of the teeth. Implant supported
prostheses is examined in 4 groups in terms of treatment period. These are; immediate
loading protocol, early loading protocol, conventional loading protocol and delayed
loading protocol.
The increasing quality of life of the society and the easier access of people to the
information require single-stage surgeries in dental implantology and minimizing the
time between implant surgery and prosthetic treatment.
In this presentation, details of the immeadiate implant placement protocol and the
immediate loading protocol will be discussed with cases in dental implantology.
He was born in Kayseri in 1979. He completed his dentistry education at Hacettepe
University Faculty of Dentistry between 1998-2003. He started to Phd studies in Erciyes
University Faculty of Dentistry Department of Prosthodontics in 2004. He finished his
Phd entitled ‘Evaluation of the cytotoxicity of all ceramic substructural materials’ in 2010.
He appointed as an assistant professor to the same department in 2011, became an
associated professor in 2013 and became a professor in 2019. He finished 14 research
projects, and he has more than 50 articles pressed in foreign and domestic journals. He
is a fellow of ITI and member of Turkish Prosthodontics and Implantology Association
and European Prosthodontics Association. All ceramic materials, fiber post geometry,
overdentures, prosthesis stomatitis, oral stereognosis ability in overdentures, pro-arch
restorations are his areas of interests. Still he continues scientific researchs in the
same department as a head of the department.
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Porselen Laminate Veneerler De Klinik Başarıyı Etkileyenler
Prof. Dr. Nuray Çapa

Ön bölge diş restorasyonlarında, hasta fonksiyona ilave olarak estetik beklentilerinin de
karşılanmasını istemektedir. Porselen laminate veneerler, hastaların bu beklentilerini diş
sert dokusunda minimum hazırlıkla sağlayan restorasyonlardandır. Doğru bir planlama
ve uyumlu bir ekip çalışması gerektiren porselen lamina restorasyonların klinik başarısı
oldukça yüksektir. Klinikte bu başarıyı elde edebilmek, için dişte gerekli ön hazırlıkların
yapılması, yeterli preparasyon, uygun seramik materyelinin seçimi ve titiz simantasyon
işlemi gibi pek çok aşamaların doğru yapılması gerekir. Konuşmamızda klinik başarıyı
etkileyen bu faktörler tartışılacaktır.
Prof. Dr. Nuray Çapa, 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesinden
mezun oldu. Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi
Anabilim dalında, 2002 yılında Yüksek lisansını (Master) yaptı. 2005 yılında aynı
fakültede doktorasını tamamladı. Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik
Diş Tedavisi Anabilim dalında 2007 yılında Yrd. Doç. Dr. ve 2012 yılında Doçent
oldu. 2018 yılında Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi
Anabilim dalında Profesör oldu. Çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel makalesi ve
uluslararası bilimsel makalelerde atıfları bulunmaktadır. Estetik dişhekimliği, implant
abutment seçimi, adeziv simantasyon, diş preparasyonu, ölçü ve porselen lamina
simantasyonu gibi konularda konferanslar ve kurslar vermektedir. Halen Yeditepe
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim dalında öğretim
üyesi olarak çalışmaktadır.
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Factors Affectıng Clınıcal Success In Porcelaın Lamınate Veneers
Prof. Dr. Nuray Çapa
In anterior tooth restorations, the patient demands aesthetic expectations in addition
to the function. Porcelain laminate veneers are restorations that provide these
expectations of patients with minimal preparation in dental hard tissue. The clinical
success of porcelain laminate veneers, which requires accurate planning and a
harmonious teamwork, is quite high. In order to achieve this success in the clinic, many
steps such as making the necessary preliminary preparations in the tooth, adequate
preparation, selection of the appropriate ceramic material and sensitive cementation
process must be done correctly. In our speech, these factors affecting clinical success
will be discussed.
In 1995, Prof. Dr. Nuray Çapa graduated from Istanbul University Faculty of Dentistry.
She completed her master’s degree in 2002 at Yeditepe University Faculty of Dentistry,
Department of Prosthetic Dentistry. She completed her PhD in the same faculty in
2005. She became an assistant professor in 2007 and an associate professor in 2012
at Yeditepe University Faculty of Dentistry, Department of Prosthetic Dentistry. In 2018,
she became a Professor at Yeditepe University Faculty of Dentistry, Department of
Prosthetic Dentistry. She has numerous national and international scientific articles
and citations in international scientific articles. She gives lectures and courses on
topics such as aesthetic dentistry, implant abutment selection, adhesive cementation,
tooth preparation, impression, porcelain laminate veneer and adhesive cementation.
She is still working as a faculty member at Yeditepe University Faculty of Dentistry,
Department of Prosthetic Dentistry.
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Diş Eti Çekilmelerinin Tedavisi ve İdamesi
Dr. Giulio Rasperini

Diş eti çekimeleri, eksik bölgelerin anatomik özelliklerine göre seçilecek tekniklerin
kombinasyonu ile öngörülebilir şekilde tedavi edilebilir. Uzun vadeli sonuç, ulaşılması
gereken en önemli çıktıdır ve sadece cerrahi yaklaşımdan değil aynı zamanda hastaların
profesyonel takibi ve evde yapacakları idame protokolünden etkilenebilmektedir.
Bu sunumda, hem uzun vadeli sonucu hem de idame protokolün etkileyebilecek cerrahi
faktörleri sunacak ve vurgulayacağım. Mukogingival cerragi sonrasında manuel ve
döner başlıklı elektrikli diş fırçalarıyla sağlanan gingival marjinin stabilitesine ilişkin yeni
bilimsel veriler sunulacaktır.
Dr. Rasperini, İtalya Milano Üniversitesi Biyomedikal, Cerrahi ve Diş Hekimliği Bölümünde
Doçent Doktor olarak görev yapmaktadır.
Misafir Doçent - Harvard School of Dental Medicine, Boston, MA ABD
Misafir Klinik Doçent - Michigan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodonti ve Ağız
Sağlığı Bölümü, MI ABD.
Misafir Profesör- Penssylvania Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Periodonti Bölümü,
PA, ABD
Dr.Rasperini, D.D.S. unvanını 1990 yılında Pavia Üniversitesinden, Ortodonti alanında
uzmanlık sertifikasını ise 1997 yılında Milano Üniversitesinden almıştır, İtalya
Periodontoloji ve İmplantoloji Derneğinin (SIdP) 1997’den bu yana aktif üyesidir. 2009
yılında Avrupa Estetik Diş Hekimliği Akademisi (EAED) aktif üyesi olmuş ve 2016 yılında
ise Britanya Estetik Diş Hekimliği Akademisi Asli Üyesi olmuştur.
Dr. Rasperini, International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry dergisinin
Editoryal Kurulu üyesidir ve çeşitli dergilerin editoryal kurullarında geçici hakemlik
yapmaktadır.
PubMed’te yayımlanmış 108 makalesi, yüksek endeksli dergilerde 34 yayını ve yaklaşık
6000 sitasyonsu vardır. Periodontoloji ve İmplantoloji, Rejeneratif Tıp, periodontal ve
peri-implant rekonstrüksiyonlar için cerrahi teknikler konusunda beş kıtada yoğun
olarak dersler vermiştir.
Çalışma arkadaşlarıyla birlikte kazandığı araştırma ödülleri: International Quintessence
Publishing Award (Boston 2000 - 2004), Goldman Prize (SIdP 1996 - 2010 - 2017),
Clinical Research Award (EAO 2010), Earl Robinson Periodontal Regeneration Award
(AAP 2012), Align Research Award (2013).
İtalya Piacenza’da bulunan ve çağdaş diş hekimliğinde tedavi felsefesi ve kavramlarını
öğrettiği iPerio Eğitim Merkezi kurucusudur.
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Treatment and maintenance of gingival recessions
Dr. Guilo Rasperini
Gingival recessions may be predictably treated by means of combinations of techniques
selected on the base of anatomical characteristics of the deficient sites. The long-term
result is the most important outcome to reach, and it may be influenced not only by the
surgical approach but also by the professional and domiciliary maintenance protocol
followed by the patients.
This presentation will point out and underline both, the surgical factors that may
influence the long-term result and the maintenance protocol. New scientific data on
stability of the gingival margin maintained long-term with manual versus Oscillating
rotating power toothbrush after mucogingival surgery will be presented.
Dr. Rasperini is Associate Professor of Dentistry and Periodontology at the Department
of Biomedical, Surgical and Dental Sciences, University of Milan, Milan, Italy.
Visiting Associate Professor Harvard School of Dental Medicine, Boston, MA USA
Adjunct Clinical Associate Professor at the Department of Periodontics and Oral
Medicine at the School of Dentistry, University of Michigan MI USA.
Adjunct Professor Department of Periodontics, School of Dental Medicine, University
of Pennsylvania, PA, USA
Dr.Rasperini received his D.D.S. from the University of Pavia in 1990, his certificate
of specialist in Orthodontics from the University of Milan in 1997, his certificate as
Active Member of the Italian Society of Periodontology and Implantology (SIdP) in
1997. He later received his certificate as Active Member of the European Academy of
Esthetic Dentistry (EAED) in 2009 and he became Full Member of the British Academy
of Aesthetic Dentistry in 2016
Dr. Rasperini is member of the Editorial Board of the International Journal of
Periodontics & Restorative Dentistry and is ad hoc reviewer in the editorial boards of
multiple journals.
He has published over 108 papers on PubMed, h-index 34 and about 6000 citations.
He lectured extensively in the five Continents in the fields of Periodontology and
Implantology, Regenerative Medicine, Surgical techniques for periodontal and periimplant reconstruction.
Winner of Awards for research with his co-workes: International Quintessence
Publishing Award (Boston 2000 - 2004), Goldman Prize (SIdP 1996 - 2010 - 2017),
Clinical Research Award (EAO 2010), Earl Robinson Periodontal Regeneration Award
(AAP 2012), Align Research Award (2013).
He is the founder of the iPerio Education Center in Piacenza, Italy, where he teach his
philosophy of treatment and concepts of the modern dentistry.
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Tümör/Travma Hastalarında ve Konjenital Defektlerde Ağız İçi ve Ağız Dışı
Rehabilitasyon
Prof. Dr. Katalyn Nagy

Diş Hekimliği Fakültesi, Szeged Üniversitesi, Macaristan
Rehabilitasyon, büyük bir değişikliğin ardından daha önceki durumun restore edildiği
kompleks bir süreçtir. Bu, bir konjenital deformite veya baş ve boyun kanserine sekonder
bir sonuç olabilir ve çiğneme, sesletim, yutma ve nefes alma dahil olmak üzere ciddi
engellilikle, estetik ve fonksiyonel bozukluklarla sonuçlanabilir. Engelliliğin derecesi,
defektin boyutu ve lokasyonuna göre değişmektedir.
Rekonstrüktif cerrahi tek başına sadece çok sınırlı sayıda hastada tatmin edici sonuçlar
verebilir. Maksillofasiyel protezler, plastik/rekonstrüktif cerrahinin yerine veya buna
yardımcı olarak kullanılabilir.
Ancak genellikle kemik defektlerinin rekonstrüksiyonu tek başına başarılı konvansiyonel
protetik rehabilitasyon için yeterli dayanağı garanti etmez. Mikrovaskülarize greftlenmiş
kemiğe yerleştirilen osseoentegre implantlar, fonksiyonun ve hasta memnuniyetinin
artırılması için bir fırsat sunmaktadır.
Bizim vaka sunumlarımızda, riskli hastalara yardımcı olduğu ve cerrahi sonrası yaşam
kalitesini artırdığı görülen, rutin olarak uyguladığımız postoperatif protetik rehabilitasyon
süreci anlatılmaktadır.
Szeged Üniversitesi’nde (Ağız Cerrahisi, Prostodonti ve Implantoloji alanlarında) lisansını
ve uzmanlığını tamamladı Aynı üniversitede doktorasını ve habilitasyonunu tamamladı.
Dişhekimliği Fakültesinin ilk Dekanı olarak görevlendirildi. Temel araştırma alanı ağız
kanseridir. Tez savunmasını yaparak Macaristan Bilim Akademisinden DSc. Ünvanını
aldı. İngilizce ve Almancayı akıcı konuşmakta ve temel düzeyde İspanyolca bilmektedir.
Uluslararası akademik tecrübelerini uzun süre yer aldığı farklı uluslararası kuruluşlarda
(Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Finlandiya) kazandı. Profesör
Nagy, şua nda Macaristan Dişhekimleri Birliği Başkanı olarak dişhekimliği konularında
Sağlık Bakanı danışmanıdır. Şu anda, profesör unvanına sahip olan Sn. Nagy Ağız
Cerrahisi Bölümü başkanıdır.
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Intra-and extra-ORAL REHABILITATION in case of tumor/trauma patients and
congenital defects
Prof. Dr. Katalyn Nagy
Faculty of Dentistry, University of Szeged, Hungary
Rehabilitation is a complex process of restoration of a previous state following a major
change. This could be congenital deformity, or a secondary result from head and neck
cancer , which often results in serious disabilities, aesthetic and functional disorders of
the patients, including mastication, phonation, swallowing and breathing. The degree of
disability will vary according to the size and location of the defect.
Reconstructive surgery alone will only produce satisfactory results in a very limited
number of cases. Maxillofacial prosthetics can be used as an adjunct to, or a
replacement for plastic/reconstructive surgery.
Often, however, reconstruction of the bony defect alone does not guarantee an adequate
foundation for successful conventional prosthetic rehabilitation. Osseointegrated
implants placed into the microvascularised grafted bone offer an opportunity for
improved function and patient satisfaction.
Our case presentations are reporting our routinely applied postoperative prosthetic
rehabilitation process, which appears to be helping compromised patients, enhancing
quality of life following surgery.
She was graduated, did her specialty-degrees (in Oral Surgery, in Prosthodontics, and
Implantology)at the University of Szeged Defended her PhD and habilitation at the
same place. She was appointed as the first Dean of The Dental Faculty. Her main field
of research is oral cancer.She defended her theses and received the title of DSc., at
the Hungarian Academy of Science.She speaks fluent English and German and basic
Spanish. She gained her international academic experiences in different international
Institutions, where she has spent longer period of time (UK, United States, Germany,
Finland).Professor Nagy is currently the advisor of the Health Minister in Dental issues,
as a President of the Hungarian Dental Association. At present she is a full Professor
and the Head of Oral Surgery
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İmplantolojide Tek Diş Eksikliği Vakalarında Güncel Yaklaşımlar: Uzun Dönem
Başarı İçin Klinik İpuçları
Dr. Elçin Bedeloğlu

2007 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmuştur ve
aynı yılda İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Oral İmplantoloji Anabilim Dalı’
da Doktora programına kabul edilmiştir. 2013 yılında ‘’ Vasküler Endotelyal Büyüme
Faktörünün Erken Dönem Kemik Dokusu Büyümesi Üzerine Etkisinin Deneysel Fare
Modelinde Histolojik ve Histomorfometrik Analizi ‘’ tezini savunarak doktorasını
tamamlamıştır. 2014 yılından itibaren İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’ da öğretim üyesi olmuş ve halen çalışmalarına
aynı bölümde devam etmektedir. Özellikle; ‘’Yönlendirilmiş Kemik Rejenerasyonu’’
‘’İmmediat İmplantasyon ve İmmediat Yükleme’’ ,’’ Açık ve Kapalı Sinus Lifting’’ ,
‘’İmplantolojide Ön Bölgede Estetik’’, “Çene kemiklerinde Ogmentasyon Yöntemler”
konularında yurtiçinde ve yurtdışında konferans ve kurslar vermektedir. Maksillofasyal
cerrahi ve İmplantoloji alanında ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış 20’den
fazla makalesi ve kitap bölümleri vardır.
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‘Current Approaches to Single Missing Tooth in İmplantology: Clinical Tips for LongTerm Success’
Dr. Elçin Bedeloğlu
She graduated from İstanbul University Faculty of Dentistry in 2007 when she was
admitted to the PhD program at İstanbul University Faculty of Dentistry Department
of Oral Implantology. In 2013, she completed her PhD by defending her thesis titled
‘’ Histological and Histomorphometric Analysis of the Effect of Vascular Endothelial
Growth Factor on Early Bone Tissue Growth with an Experimental Mouse Model‘’. Since
2014, she’s been a lecturer at İstanbul Aydın University Faculty of Dentistry Department
of Oral, Dental and Maxillofacial Surgery.
She has been delivering conferences and courses in Turkey and abroad on ‘Guided
Bone Regeneration’’ , ‘’Immediate Implantation and Immediate Loading’’ ,’’ Open and
Closed Sinus Lifting’’ , ‘’Anterior Esthetics in Implantology’’, “Augmentation Methods for
maxillomandibular bones ”.
She has more than 20 articles on maxillofacial surgery and implantology published in
national and international journals and she’s an author of book chapters.
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Erken Çocukluk Dönemi Çürükleri(ECC)
Prof. Dr. Betül Kargül

ECC bir çocuğun 6 yaşından önce (≤ 71 ay) süt dişlerinde bir veya daha fazla çürük
(kavite oluşmamış/oluşmuş), çekilmiş(çürük nedeniyle) veya dolgulu süt dişi
bulunması olarak tanımlanmıştır.
ECC en sık görülen erken çocukluk hastalıklarından biridir ve gelişmekte olan birçok
ülkede epidemi olarak tanımlanmaktadır. American Dental Association (ADA) ECC’nin
önemli bir Halk Sağlığı Problemi olduğunu bildirmektedir. Diğer yaygın çocukluk
hastalıkları ile karşılaştırıldığında ECC prevalansı astımdan 5 kat yüksek ateşten 8 kat
daha fazladır.
ECC’nin çocuklar, aileleri ve toplulukların yaşamları üzerinde bir yük oluşturduğunu
göstermektedir. Diş çürüklerinin sosyoekonomik, davranışsal ve biyolojik faktörleri
ile çocuk sağlığı üzerindeki etkisi analiz edilerek çok seviyeli oluşturulacak modellere
ihtiyaç vardır.
Prof . Dr. B. Kargül 1986 yılında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden
mezun olmuş, 1987 yılında doktora öğrencisi olarak eğitimine başlamıştır. Lisans
ve lisansüstü programlarda ders vermekte ve yöneticiliğini yapmaktadır. Araştırma
uzmanlığı epidemiyoloji, çocuklarda çürük araştırması, koruyucu diş hekimliği, dental
materyallerdir. Hakemli derilerde yayınlanmış 100’den fazla makalesi ve uluslararası
kongrelerde 200’den fazla sunumu bulunmaktadır. 1999’da Avusturya Akademik
Değişim Servisi, Kalkınma İşbirliği Departmanından çalışma projesini desteklemek
için burs kazandı. 2007’de İngiltere’den TC White Visiting Bursu, Royal College of
Physicians and Surgeons of Glasgow’dan burs kazandı. Çeşitli uluslararası ortaklarla
toplantıları düzenlemiş ve kongre başkanlığı yapmıştır. Çocuk Diş Hekimliği alanında
faaliyet göstermektedir. Avrupa Pediatrik Diş Hekimliği Akademisi’nde (2002-2012)
yılları arasında yönetim kurulu üyeliği yaptı. Halen Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı’nda profesör olarak çalışmaktadır.

2022

26.

Türk Dİşhekİmlerİ Bİrlİğİ

Uluslararası

Dİşhekİmlİğİ K o n g r e s İ

Early Childhood Caries (ECC)
Prof. Dr. Betül Kargül
ECC a child 6 ago (≤ 71 months) one or more cavities (non-cavity/formed), caries or
filled infant deciduous teeth aspect. The American Dental Association (ADA) reports
that ECC is an important Public Health Issue. The prevalence of ECC to be met by other
common childhoods is 5 times higher than Asthma and 8 times more severe than that.
It shows the burden ECC puts on the lives of children, their families and communities.
To train dentists, with a decent and decent education, the education required for preschool education will be necessary for pre-school education.
Prof Dr B. Kargul graduated from Marmara University, Faculty of Dentistry in 1986
and started to study as a PhD student in 1987. She has been lecturing and directing
undergraduate and postgraduate programmes. Her research expertise is epidemiology,
caries research in children, preventive dentistry, dental materials. She has published
more than 100 refereed papers and has more than 200 presentation in the international
congresses. She has awarded a scholarship to support study project from Austrian
Academic Exchange Service, Department of Development Cooperation in 1999. In
2007 awarded a scholarship from TC White Visiting Scholarship, Royal Collage of
Physicians and Surgeons of Glasgow, UK. She has a expertise in co-ordinating and
chairing meetings with partners of multidisciplinary background. She has been active in
the field of Pediatric Dentistry. She was a councillor in European Academy of Pediatric
Dentistry (2002-2012). She is currently working as a full professor in Department of
Pediatric Dentistry, Dental School, Marmara University, Istanbul-Turkey.
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EÇÇ’nin Önlenmesi: Koruyucu Uygulamalar
Prof. Dr. Aylin Akbay Oba

Dünyada en yaygın çocukluk çağı hastalığı olarak kabul edilen diş çürüğü; genel sağlığı,
yaşam kalitesini, büyüme ve gelişmeyi olumsuz yönde etkileyen kronik ve enfeksiyöz
bir hastalıktır.
Süt dişlerinde çürük lezyonu gelişen çocukların daimi dişlerinde de çürük görülme
olasılığının üç kat fazla olması sebebiyle; erken çocukluk çağında diş çürüğü gelişiminin
önlenmesi, toplumun ağız ve diş sağlığının iyileştirilmesi açısından yüksek öneme
sahiptir.
Koruyucu hekimlik uygulamalarında, hastalıkların ortaya çıkmadan önlenmesi, bireylerin
sağlığının korunması ve devamlılığının sağlanması temel hedeftir. Ebeveynlerin çocuk
sahibi olmayı planladığı dönemden başlayarak, bebeğin ağız diş sağlığı konusunda
doğru adımların atılması; çocuklarda sağlam diş dokularının ve ağız sağlığının
korunmasını ve gelecekte sağlıklı yetişkin bireyler olmalarını mümkün kılar.
Bu sunumda EÇÇ’de, erken dönem koruyucu uygulamaların planlanmasının önemi,
beslenmenin düzenlenmesi, plak kontrolü, çürük önleyici uygulamalar ve ajanların
güncel kılavuzlara göre kullanımı ile ilgili detaylar ve güncel preparatlara dair bilgiler
paylaşılacaktır.
Ankara Üniversitesi Diş Fakültesi’nden 1993 yılında mezun olan Dr. Aylin Akbay
Oba, 2001 yılında aynı fakültenin Pedodonti Anabilim Dalı’nda Doktora programını
tamamlayarak Bilim Doktoru unvanı aldı. 2003 yılında kurucu öğretim üyelerinden biri
olarak Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı’nda göreve
başladı. 2011 yılında Doçent, 2017 yılında Profesör ünvanı alan Dr. Aylin Akbay Oba,
Dekan Yardımcısı ve Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. Ulusal ve Uluslararası
dergilerde yayınlanmış, kongre ve sempozyumlarda sunulmuş çok sayıda yayını ve
bildirisi, doktora ve uzmanlık tezi danışmanlığı ve projesi bulunmaktadır. Dr. Aylin Akbay
Oba 2021 yılından beri Ankara’daki özel kliniğinde hizmet vermektedir.
Diş Hekimliği Dekanlar Konseyi Koruyucu Hekimlik Alt Kurulu Üyeliği, Sağlık Bakanlığı
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Bilimsel Danışma Komisyonu Üyeliği, KÜ Klinik Araştırmalar
Etik Kurulu Üyeliği ve Türk Pedodonti Derneği Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği gibi
görevler yürütmüştür. Halen Türk Pedodonti Derneği’nde Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği
görevini sürdürmektedir.
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Prevention of ECC: Preventive Applications
Prof. Dr. Aylin Akbay Oba
Dental caries, which is accepted as the most common childhood disease in the world;
is a chronic and infectious disease that adversely affects general health, quality of life,
growth and development. Children who develop caries lesions in their primary teeth are
three times more likely to have caries in their permanent t
eeth.
In preventive medicine practices, the main aim is to prevent diseases before they occur,
to protect the health of individuals. Starting from the period when parents plan to have
a baby, taking the right steps for the baby’s oral health makes it possible to protect
healthy dental tissues, improving oral health in children and to become healthy adults
in the future.
In this presentation, information on nutrition, plaque control, caries preventive
applications, the use of caries preventive agents according to current guidelines and
current materials
Dr. Aylin Akbay Oba graduated from Ankara University Faculty of Dentistry in 1993.
She completed her PhD in 2001 at Ankara University Faculty of Dentistry, Pedodontics
Department. She received her title of Associate Professor in 2011 and Professor in
2017 at Kırıkkale University Faculty of Dentistry. Dr. Aylin Akbay Oba worked as the
Vice Dean and Head of the Pedodontics Department at Kırıkkale University Faculty of
Dentistry. She has many articles published in national and international journals and
presentations in national and international congresses.
Dr. Aylin Akbay Oba has been working as a pediatric dentist in her private clinic in Ankara
since 2021. She is a committee member at the Turkish Society of Pediatric Dentistry.
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EÇÇ Olgularında Güncel Tedavi Yaklaşımları ve Oral Rehabilitasyon
Prof. Dr. Senem Selvi Kuvvetli

Erken çocukluk dönemi çürükleri (EÇÇ) 6 yaşından küçük çocuklarda, süt dişlerini
etkileyen yaygın, kronik ve ağız boşluğundaki kariyojenik bakterilerden kaynaklanan
enfeksiyöz bir hastalıktır. Bu çürük lezyonları tedavi edilmediğinde, bu hastalığa sahip
çocuklarda, ağrı, çenelerde ve diş arklarında yer kaybı, büyüme ve gelişimin ve yaşam
kalitesinin bozulması, sürekli dişlenmede yeni çürük lezyonlarının oluşma riskinin
artması gibi sonuçlarla karşılaşılmaktadır. Şiddetli EÇÇ olgularında çürük lezyonlarının
diş sert dokularında aşırı harabiyete neden olduğu ve pulpa kaynaklı akut ve kronik
enfeksiyonların meydana geldiği görülmektedir. EÇÇ olgularının tedavisinde biyomimetik
dental materyallerin kullanımı ile minimal invaziv yaklaşımlar, Atravmatik Restoratif
Tedavi (ART) Interim Terapötik Restorasyonlar (ITR), vital ve nonvital pulpa tedavileri,
güncel restoratif materyallerin kullanıldığı restorasyonlar ile, tam koronal restorasyonlar
(prefabrike paslanmaz çelik ve zirkonya kuronlar) kullanılmaktadır. Tedavisi mümkün
olmayan süt dişlerinin çekimini sabit ve hareketli yer tutucu uygulamaları izlemektedir.
Yüksek çürük risk grubunda yer alan bu olguların sık aralıklarla düzenli olarak izlenmesi,
ileri yaşlarda ve sürekli dişlenmeye geçişte, diş çürüğünden kaynaklanacak sorunların
önlenmesini ve/veya en aza indirgenmesini sağlamaktadır. Bu sunumda bu güncel
tedavi yaklaşımları ve sonucunda elde edilen oral rehabilitasyon olgu hikayeleri ile
birlikte anlatılacaktır.
Prof. Dr. Senem Selvi Kuvvetli, 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi’nden mezun oldu. Doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı’nda 2002 yılında tamamladı. Yeditepe Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Ana Bilim Dalı’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaya
başladıktan sonra, 2012 yılında Doçent ve 2019 yılında Profesör ünvanını aldı. Halen
Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı
olarak görev yapmaktadır. Bilimsel araştırma ve klinik ilgi alanları arasında Kariyoloji ve
Koruyucu Diş Hekimliği, Süt ve Genç Sürekli Dişlerde Pulpa Tedavileri ve Dental Travma
yer almaktadır.
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Current Treatment Modalities and Oral Rehabilitation in ECC Cases
Prof. Dr. Senem Selvi Kuvvetli
Early childhood caries (ECC) is a common, chronic, infectious disease that affects
primary teeth in children younger than 6 years of age, caused by cariogenic bacteria
in the oral cavity. Children with this disease experience pain, loss of space in the jaws
and dental arches, deterioration in growth and development and quality of life, and an
increased risk of new caries lesions in permanent dentition, when these caries lesions
are left untreated. In severe ECC cases, these caries lesions may cause extensive
destruction of dental hard tissues and pulp-related acute and chronic infections may
occur eventually. Minimally invasive approaches with the use of biomimetic dental
materials, Atraumatic Restorative Treatment (ART), Interim Therapeutic Restorations
(ITR), vital and nonvital pulp treatments, restorations using up-to-date restorative
materials and full coronal restorations (prefabricated stainless steel and zirconia
crowns) are used in the treatment of these cases. The extraction of untreatable primary
teeth is followed by fixed and removable space maintainer applications. Regular
monitoring of these cases, which are in the high caries risk group, ensures prevention
and/or minimization of the problems that may arise from dental caries in advanced
ages and in the transition to permanent dentition. In this presentation, these current
treatment modalities and the resulting oral rehabilitation will be explained along with
case stories.
Prof.Dr. Senem Selvi Kuvvetli has graduated from İstanbul University, Faculty of
Dentistry in 1995 and obtained her PhD degree in İstanbul University, Faculty of Dentistry,
Department of Pedodontics in 2002. She has been working in Yeditepe University,
Faculty of Dentistry, Department of Paediatric Dentistry as a full time academic staff
since then. She received the title of Associate Professor in 2012 and Professor in 2019.
Currently she is the head of Department of Paediatric Dentistry in the same faculty.
Her area of interest in scientific reasearch and clinical practice include cariology and
preventive dentistry, endodontic therapy in primary and young permanent teeth and
dental trauma.
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EÇÇ Vakalarında Davranış Yönlendirmesi, Sedasyon ve Genel Anestezi Uygulamaları
Doç. Dr. Salih Doğan

Ülkemizde olduğu gibi çocukların erken yaşlarında çürük risk analizinin yapılmadığı ve
çürük engelleyici programların sistematik olarak uygulanmadığı ülkelerde EÇÇ, yüksek
görülme sıklığına sahip bir ağız diş sağlığı sorunudur. Etkilenen hasta grubunun küçük
yaşta olması yanı sıra süt dişlerindeki aşırı madde kaybı ile derin çürüklerin varlığı çocuk
diş hekimleri için bu hastaları zor hasta grubuna sokmaktadır. Çocuk diş hekimleri tüm
hastalarında olduğu gibi davranış yönlendirme tekniklerini kullanarak dental tedavi
ihtiyacını gidermeye çalışırlar ve koruyucu önlemler hakkında aileye eğitim verirler. Tüm
bu çabaya rağmen başarlığı olunamayan vakalarda ise hastanın tedavi ihtiyacına göre
sedasyon ve genel anestezi gibi farmakolojik yöntemlerin tercih edilmesi gerekmektedir.
1999 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olan Dr. Salih
Doğan, 2008 yılında doktora eğitimini tamamlamış ve 2009 yılında Erciyes Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi’nde Yardımcı Doçent Doktor olarak göreve başlamıştır. Atama
tarihinden itibaren Erciyes Üniversitesi Pedodonti Anabilim Dalı’nın kuruluşunda görev
almış olan Dr. Doğan, 2021 yılına kadar Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yerine getirmiş
ve halen aynı Anabilim Dalı’nda Doçent kadrosunda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
Pedodonti Derneği yönetim kurulu üyeliği görevinin yanı sıra çok sayıda akademik
derginin yayın kurulunda görev yapmaktadır. Doç. Dr. Salih Doğan Pedodonti alanındaki
14 senelik akademik ve klinik çalışma süreci içinde; genel anestezi ile sedasyon altında
tedaviler başta olmak üzere, çürük oluşumu açsından minenin kristal yapısındaki
bireysel farklılıklar, teşhis ve tedavi planlaması, çocuklarda oklüzyon yönetimi özel ilgi
alanlarıdır.

2022

26.

Türk Dİşhekİmlerİ Bİrlİğİ

Uluslararası

Dİşhekİmlİğİ K o n g r e s İ

Behavior Guidance, Sedation and General Anesthesia Practices in ECC Cases
Doç. Dr. Salih Doğan
ECC is a high-frequency oral-dental health problem in countries where caries risk analysis
ARE not performed and caries prevention programs are not applied systematically, as
in our country. The fact that the affected patient group is at a young age, as well as the
excessive loss of dental material in the primary teeth and the presence of deep caries
make these patients a difficult patient group for pediatric dentists. Pediatric dentists
try to meet the need for dental treatment by using behavior guidance techniques and
try to give education to the family about preventive measures to all patients. For the
cases that are unsuccessful despite all these efforts, pharmacological treatment
modalities such as sedation and general anesthesia should be preferred according to
the treatment needs of the patient.
He graduated from Ankara University Faculty of Dentistry in 1999 and completed his
doctorate education at the same university in 2008. Dr. Doğan started to work as an
Assistant Professor at the Faculty of Dentistry of Erciyes University in 2009 and still
works as an Associate Professor in the same department. He served as the Head of
the Pedodontics Department of the Faculty of Dentistry at Erciyes University until 2021,
and today he serves on the editorial board of many academic journals, in addition to his
duty as a board member of the Pedodontics Association.
In his 14-year academic and clinical working life in the pedodontics; special interests
are in dental treatments performed under general anesthesia and sedation, individual
differences in the crystal structure of enamel in terms of caries formation, diagnosis
and treatment planning, and occlusion management in children.
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Temporomandibular Rahatsızlıklarda Oklüzal Splint Tedavisi
Prof. Dr. Hanefi Kurt

Temporomandibular rahatsızlıklar, muayenehane pratiğinde sık karşılaştığımız
rahatsızlıklardan biridir. Bu rahatsızlıkların tedavisinde diş hekimleri de önemli rol
oynamaktadır. Multidisipliner yaklaşım içerisinde diş hekimlerinin klinik pratiğinde
en sık uyguladıkları tedavilerden biri olan oklüzal splintlerdir. Oklüzal splintler farklı
tekniklerle üretilebilmektedir. Bu konuşmada oklüzal splintlerin farklı üretim teknikleri ile
hazırlanması, sahip olması gereken temel özellikler, klinikte hastaya teslimi ve teslimin
ardından kontrollerde yapılması gerekenler anlatılacaktır. Ayrıca temporomandibular
rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan farklı oklüzal splint tipleri endikasyon, avantaj ve
dezavantajları açısından tartışılacaktır.
1974 yılında Muğla’da doğdu. İlköğrenimini Muğla Atatürk İlköğretim Okulunda, orta
ve lise öğrenimini Muğla Anadolu Lisesinde tamamladı. 1992 yılında girdiği İstanbul
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 1997 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Protetik Diş Tedavisi doktorasını tamamladı. Aynı
üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim dalı Total Parsiyel
Protez Bilim dalında 1998-2011 yılları arasında görev yaptı. 2011-2021 yılları arasında
ise İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde görev yaptı. 2021 yılından
beri İstanbul Bilgi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde çalışmakta olan Prof. Dr.
Hanefi Kurt, evli ve bir çocuk babasıdır.
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Occlusal Splint Therapy for Temporomandibular Disorders
Prof. Dr. Hanefi Kurt
Temporomandibular disorders are among the most common disorders we encounter
at our clinical practice. Dentists play an important role for the treatment of these
disorders. Occlusal splints are one of the most common therapies applied by dentists
in clinical practice in a multidisciplinary approach. Occlusal splints can be produced
with different techniques. In this talk, I will describe the production of occlusal splints
with different techniques, basic properties they must have, what needs to be done
during delivery to patients at clinic and subsequent follow-ups. Moreover, indications,
advantages and disadvantages of different types of occlusal splints used for the
treatment of temporomandibular disorders will be discussed.
He was born in 1974 in Muğla. He completed his primary education at Muğla Atatürk
Primary School and lower and upper secondary education at Muğla Anatolian High
School. He got to İstanbul University Faculty of Dentistry in 1992 where he graduated
in 1997. He completed his PhD on Prosthetic Dentistry at İstanbul University Institute
of Health Sciences. He worked at the Total Partial Prosthesis Division, Department of
Prosthetic Dentistry of the Faculty of Dentistry at the same university from 1998 to
2011. In 2011-2021, he worked at İstanbul Medipol University Faculty of Dentistry. Since
2021, he’s been working at İstanbul Bilgi University Faculty of Dentistry. Prof. Dr. Hanefi
Kurt is married with a child.
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Temporomandibular Rahatsızlıklarda Protetik Tedavi
Prof. Dr. Tonguç Sülün

Temporomandibular eklem (TME) rahatsızlıklarını çeşitli alt başlıklar altında toplamak
mümkündür. TME rahatsızlıklarının tedavi edilmesinde kanıta dayalı diş hekimliğine
bağlı olarak doğru tedavi protokolünün seçilmesi oldukça büyük bir önem arz etmektedir.
Bu rahatsızlıklarının her birinin kendine özel tanı ve tedavi yöntemleri mevcuttur. Bu
tedaviler genellikle spesifik bilgi ve deneyim gerektirmektedir. Oklüzal splint kullanımı
TME rahatsızlıklarında en çok kullanılan tedavi yaklaşımıdır. Oklüzal splintler aracılığıyla
stomatognatik sistemin kaybolan statik ve dinamik dengesi hastaya geri kazandırılmaya
çalışılır.
Temporomandibular rahatsızlıklar sonrasında oklüzyonun her zaman yeniden
düzenlenmesi gerekli değildir. Fakat bazı durumlarda Faz I tedaviden sonra Faz II
tedavisine geçildiğinde; hastaya kazandırılan statik ve dinamik denge ile sentrik
oklüzyon eşleşmeyebilir. Bu durumlarda yeniden sentrik ilişkiyi ayarlamak, dikey
boyutu yükseltmek ve sentrikte serbestlik sağlamak gerekebilir. Bu sunumda
Temporomandibular Rahatsızlıkların Protetik Tedavisinde Faz II tedavi yöntemlerinden
bahsedilecektir.
Tonguç Sülün 1969 yılında İstanbul’da doğmuştur. İstanbul Erkek Lisesinden 1987
yılında, İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden 1992 yılında mezun olmuş, aynı
yıl fakültenin Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Total Parsiyel Protezler Bilim Dalında
doktora eğitimine başlamıştır. 1999 yılında Doktor, 2007 yılında Doçent, 2014 yılında
Profesör unvanını almıştır. Halen aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışmalarını
sürdürmektedir. 1997 - 1998 yılları arasında Münih Ludwig Maximillian Üniversitesi
Protez Kliniğinde misafir araştırma görevlisi ve diş hekimi olarak görev yapmıştır.
25’i yurt dışı hakemli dergilerde olmak üzere toplam 55 bilimsel yayını mevcut olup,
uluslararası bir yayın evi tarafından basılmış bir kitapta 4, Türkçe yayınlanmış iki kitapta
3 bölümü yer almaktadır.

2022

26.

Türk Dİşhekİmlerİ Bİrlİğİ

Uluslararası

Dİşhekİmlİğİ K o n g r e s İ

Title of presentation: Prosthethic Treatment of Temporomandibular Disorders
Prof. Dr. Tonguç Sülün
Temporomandibular joint (TMJ) disorders can be grouped under several sub-categories.
It is very important to select the right treatment protocol according to evidence-based
dentistry to treat TMJ disorders. There are specific diagnostic and treatment methods
for each of these disorders. They usually require certain level of knowledge and
experience. Occlusal splint is the most commonly used treatment approach for TMJ
disorders. The aim of occlusal splints is to restore the lost static and dynamic balance
of the stomatognatic system.
It is not always necessary to correct occlusion after temporomandibular disorders. But
in certain cases, when Phase II treatment is initiated after Phase I; static and dynamic
balange that has been restored may not match with occlusion. In such cases, it may
be necessary to realign centric relation, increase vertical height and provide some
liberation at the centric level. In this presentation, I will talk about Phase II treatment
methods in the prosthetic Treatment of Temporomandibular Disorders.
Tonguç Sülün was born in İstanbul in 1969. He graduated from İstanbul High
School in 1987 and graduated from İstanbul University Faculty of Dentistry in 1992.
After graduation, he started with the PhD studies and receives his Dr Med. Dent.
degree in 1999. He received his associate professor degree from the department of
prosthodontics in 2007 and professor degree in 2014. Dr.Sülün continues to his studies
as lecturer at the same university.
Dr. Sülün has worked as guest instructor and dentist at Munich Maximilian University
in 1997-1998. He has 55 scientific articles which 25 of them published in international
journals. He is author of 4 chapters in an international book and 3 chapters in two
books which are published in Turkish.
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İnterdisipliner Endodonti
Prof. Dr. Mete Üngör

Endodotik olarak hastalanmış dişlerin teşhis ve tedavisi sırasında genellikle diğer diş
hekimliği dalları ile yakın ilişki içinde olunmaktadır.
Çatlak diş sendromu (ÇDS), diş hekimi için teşhis ve tedavi yönünden zorlayıcı bir
durumdur. Çatlak bir diş çok çok çeşitlilikte belirti ve semptomlar gösterebilir. Her diş
hekimi ÇDS’nun varlığının ve sıklığının farkında olmalı, çiğneme ve ısırma sırasında
ağrı ve rahatsızlık duyan hastalarda bu yönden değerlendirme yapmalıdır. ÇTS’nun
tedavisi, çatlağın derecesine ve konumuna bağlıdır. Tedavi seçenekleri, çatlak kaspın
basit bir restorasyonla değiştirilmesinden, onley veya fulkron gibi kaspal korumalı
restorasyonlara kadar değişmektedir.
Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT), geleneksel BT taramalarından daha düşük
radyasyon dozu ile dişler ve çevre dokularda dahil olmak üzere maksillo fasiyal
iskeletin üç bayutlu (3D) görüntüsünü üreten nisbeten yeni bir yöntemdir. KIBT,
endodontik problemlerin teşhisi ve tedavisi, ayrıca kök kırıkları, apikal periodontitis, kök
rezorpsiyonları, perforasyonlar, kök kanal anatomisi ve alveolar kemiğin topografyasının
değerlendirilmesi için çok yararlı bir araç olma potansiyeline sahiptir.
Kök kanalı ve periodonsiyum, bazı anatomik yollar veya iatrojenik yapılar yoluyla yakın
ilişki içerisindedir. Endo-perio lezyonlar klinisyenler için tanı ve tedavide zorluklar
içermektedir. Tedavi prosedürlerinin zamanlamasını ve sırasını belirlemek için
lezyonların etiyolojisini anlamak önemlidir.
1963 yılında Tokat, Niksar’da doğdu. İlköğrenimini Niksar Albayrak ilkokulunda, orta ve
lise eğitimini Tokat Gazi Osman Paşa Lisesinde tamamladı. Yüksek öğrenimini 19801986 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nde tamamladı.
1989 yılında Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Endodonti Bilim Dalı’nda doktora
öğrenimine başladı. 1994 yılında “İki Ayrı Kalsiyum Hidroksit İçerikli Kanal Dolgu Patının
Sitotoksisite, Apikal Sızdırmazlık ve Antimikrobiyal Etkinliklerinin Araştırılması ” konulu
doktora tez çalışmasını tamamlayarak doktora derecesini aldı. 1998 yılında doçent,
2006 yılında Profesör unvanını aldı, 2000-2019 yılları arasında Başkent Üniversitesi,
Dişhekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalında çalıştı. Haziran 2019 dan günümüze
İstanbul Medipol Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı Başkanı
olarak görevini sürdürmektedir. Evli ve iki erkek çocuk babasıdır
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Interdiciplinary Endodontics
Prof. Dr. Mete Üngör
Endodontics is in closly interrilationship with other dental discipline during diagnosis
and treatment of endodotically involved teeth.
Cracked tooth syndrome (CTS) is a challenge situation for the dentist at the time of
diagnosis and treatment. It relates to a variety of symptoms and signs caused by a
crack in a tooth. Every practitioner should be aware of the existence of CTS, and the
condition must always be considered when a patient complains of pain or discomfort
on chewing or biting. Treatment of CTS will depend on the position and extent of the
crack. Management options vary according to clinical need, from replacement of the
fractured cusp with a simple restoration to placement of an extracoronal restoration
with adequate cuspal protection.
Cone beam computed tomography (CBCT) is a relatively new method that produces
three-dimensional (3D) information of the maxillofacial skeleton, including the teeth
and their surrounding tissue, with a lower effective radiation dose than traditional CT
scans. CBCT has great potential to become a valuable tool for diagnosing and managing
endodontic problems, as well as for assessing root fractures, apical periodontitis,
resorptions, perforations, root canal anatomy and the nature of the alveolar bone
topography around teeth.
The root canal and periodontium are in a close relation by the anatomical structures
and iatrojenic cause. Endo-perio lesions are challenging for the clinicians in terms of
diagnosis and prognosis. It is important to understand the etiology of the lesions to
determine the timing and ordering the treatment procedures.
Mete Üngör was born in Niksar, Tokat in 1963. His primary school was “Niksar Albayrak
İlkokulu” and his high school was “Tokat Gazi Osman Paşa Lisesi”. He started Hacettepe
University Faculty of Dentistry in 1980 and graduated in 1986. He started doctorate
education in Selçuk University, Faculty of Dentistry, Department of Endodontics in 1989
and finished in 1994. His doctorate study was “İnvastigation of the cytotoxicity, sealing
ability and antibacterial efficacy of two different calcium hydroxide based root canal
sealer”. He became the associated professor in 1998 and the professor in 2006. He
studied at Baskent University, Faculty of Dentistry between 2000-2019. He has been
studying at Istanbul Medipol University, Faculty of Dentistry, Department of Endodontics
as the head of department since June 2019.
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Bu Etkinlik, Günlük Pratiğimizde Karşılaştığımız Klinik Senaryolarda Endodontinin
Diş Hekimliğinin Diğer Disiplinleriyle Birlikte Sunduğu Çözüm Stratejilerini
İçermektedir
Prof. Dr. Emre Nagaş

Dr. Nagaş lisans ve Endodonti Uzmanlık eğitimini 2004 yılından beri Endodonti eğitimi
verdiği, Hacettepe Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Çok sayıda uluslararası bilimsel
çalışması olan Dr. Nagaş, pek çok ulusal ve uluslararası dergide hakemlik ve yayın kurulu
üyeliği yapmaktadır. Türk Endodonti Derneği, Avrupa Endodonti Derneği, Uluslararası
Diş Hekimliği Araştırmaları Derneği ve Klinik İmmünoloji Derneği’nin üyesidir. Türk
Endodonti Derneği Genel Sekreterlik görevini yürütmekte olan Dr. Nagaş, 2007 yılından
bu yana Finlandiya Turku Üniversitesi Diş Hekimliği Enstitüsü Merkezi’nde misafir
araştırmacı olarak ortak araştırma projeleri yürütmektedir. Hacettepe Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsünde, İmmünoloji programında yüksek lisans eğitimini tamamlayan
Dr. Nagaş’ın akademik ilgi alanları arasında; kök kanal preparasyon ve irrigasyon
teknikleri, tekrarlayan endodontik tedaviler, post-endodontik restorasyonlar, endodontik
immünoloji, vital pulpa ve periradiküler rejenerasyon tedavileri bulunmaktadır.
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This presentation focuses on solution strategies provided by endodontology in
combination with the other disciplines of dentistry in clinical scenarios that we
encounter in our daily practice.
Prof. Dr. Emre Nagaş
Dr. Nagaş completed his undergraduate and Endodontology Specialization education
at Hacettepe University where he’s been lecturing in Endodontology since 2004.
With several international scientific studies, Dr. Nagaş is a reviewer and editorial
board member in many national and international journals. He’s a member of Turkish
Endodontic Society, European Society Endodotology, International Association for
Dental Research and Clinical Immunology Society. Serving as the Secretary General of
the Turkish Endodontic Society, Dr. Nagaş has been implementing research projects
as visiting researcher since at Finnish University of Turku, Institute of Dentistry Center.
He completed his postgraduate education t the Immunology program at Hacettepe
University Graduate School of Health Sciences. Dr. Nagaş’s academic interests are root
canal preparation and irrigation techniques, endodontic retreatment, post-endodontic
restorations, endodontic immunology, vital pulp and periradicular regeneration.
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Tamamen Dişsiz ve Terminal Dentisyonlu Hastaların Rehabiltasyonunda Yeni Bir
Yaklaşım
Prof. Dr. Edmond Bedrossian

Bu sunumda, maksillası halihazırda dişsiz olan hastaların tedavisine yönelik olarak
tedavi öncesi değerlendirme protokolü gösterilecektir. Bu hasta grubunun sabit, implant
destekli protezlerle rekonstrüksiyonuna yönelik protez kriterleri gözden geçirilecektir.
Sabit implant destekli protezlerin fonksiyon altında kuvvet dağılımına ilişkin biyomkeanik
prensipleri tartışılacaktır. Tam ark maksiller ve mandibuler rekonstrüksiyonlarda implant
sayısı ve doğru dağılımı da gözden geçirilecektir.
İmmediyat yükleme için yeterli yerleştirme torkuna ulaşmada cerrahi protokoller
ve algoritmadaki değişiklikler de sunulacaktır. Yeniden tasarlanan yeni zigoma
implantlarının mantığı da ayrıntılarıyla ele alınacaktır.
Öğrenme çıktıları:
1- Hastanın diş defekti mi yoksa kompozit defekti mi olup olmadığını belirlemede
değerlendirme protokollerini anlama.
2- Nihai protez tasarımının preoperatif olarak belirlenmesini anlama.
3- Geçiş hattının cerrahi öncesi belirlenmesini anlama.
4- Yeterli yerleştirme torkuyla immediyat yüklemedeki cerrahi değişiklikler.
Dr. Edmond Bedrossian, DDS derecesini Pacific Üniversitesinden almıştır ve Ağız Çene
ve Yüz Cerrahisi Asistanlığını Alameda Medical Center’da tamamlamıştır.
Dr. Bedrossian, American Board of Oral and Maxillofacial Surgery Diplomatıdır. Ayrıca
American College of Prosthodontists Fahri Üyesidir.
Pacific Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Çene ve Yüz Cerrahisi Anabilim Dalında
Öğretim Üyesi olup akademik çalışmalarının yanı sıra özel kliniği de bulunmaktadır.
Zigomatik implantların çeşitli kullanımları, kemik greftleri, implant tedavisi planlama
konusunda farklı makaleleri ve kitap bölümleri bulunmaktadır.
Önsözünü Profesör Brånemark’ın yazdığı “Implant treatment planning for the edentulous
patient” başlıklı ders kitabının yazarıdır ve önsözünü Profesör Daniel Buser’in yazdığı
“The Immediacy concept” başlıklı yeni kitabı 2021’de Quintessence’ta sunulacaktır.
Profesör Brånemark ile birlikte maksillofasiyal defektleri olan hastaların rehabilitasyonu
konusunda dersler vermiş ve maksillofasiyal defektlerde Endoseöz implantların
kullanımı için FDA onayının alınmasında yine kendisiyle işbirliği içerisinde çalışmıştır.
Dr Bedrossian, aşağıdaki dergilerin Editöryal Kurulundadır:
- sThe International Journal of Oral & Maxillofacial Implants
- The Journal of Oral & Maxillofacial Surgery
- The Clinical Implant Dentistry and Related Research.
- Journal of Prosthetic Dentistry
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A Novel Approach to Rehabilitation Completely Edentulous and Terminal Dentition
Patient
Prof. Dr. Edmond Bedrossian
This presentation will showcase the Pre-treatment evaluation protocol for the treatment
of patients with existing edentulous maxillae. Prosthetic criteria for reconstruction of
this group of patients with a fixed, implant supported prosthesis will be reviewed.
The biomechanical principles for force distribution of fixed implant supported
prosthesis under function will be discussed. The number and the proper distribution of
implants will also be reviewed for full arch maxillary and mandibular reconstructions.
Modification of the surgical protocols and algorithm for reaching adequate insertion
torque for immediate loading will also be presented. The rational for the newly
redesigned Zygoma implants will also be reviewed in depth.
Learning objectives:
- Understanding the evaluation protocols to determining whether the patient has a tooth
only or a composite defect.
- Understanding the preoperative determination of the final prosthetic design.
- Understanding the preoperative determination for the transition line.
- Surgical modifications for immediate loading with adequate insertion torque.
Dr. Edmond Bedrossian received the DDS degree from the University of the Pacific, and
completed his Oral and Maxillofacial Residency at Alameda Medical Center.
Dr. Bedrossian is a Diplomate of the American Board of Oral and Maxillofacial Surgery.
He is also A Honorary Member of the American College of Prosthodontists.
He is a Professor , Department of Oral & maxillofacial Surgery, at the University of the
Pacific School of Dentistry combining private practices with academics.
He has authored multiple articles and chapters on the various uses of the Zygomatic
implant, bone grafting and treatment planning implant dentistry.
He has also authored the textbook “Implant treatment planning for the edentulous
patient”, Foreword by Professor Brånemark as well as his new book, “The Immediacy
concept” Foreword by Professor Daniel Buser will be available from Quintessence in
2021.
He has lectured with Professor Brånemark on the rehabilitation of patients with
maxillofacial defects and collaborated with him in attaining FDA approval for the use of
Endosseous implants in maxillofacial defects.
Dr Bedrossian is on the Editorial review Board of:
The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants
The Journal of Oral & Maxillofacial Surgery
The Clinical Implant Dentistry and Related Research.
Journal of Prosthetic Dentistry
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Çeşitli Tedavilerde, Disiplinler Arası Değerlendirme, Diş Tedavisi ve Ortodontik
Tedavinin Başarıya Giden Anahtarıdır.
Dr. Paola Manzo

Tanısı koyulan ve ortodonti tedavisi planlanan çok sayıda durumda, diş şekli, boyutu,
uyumsuzluklar veya gummy smile ve/veya peridontal hastalıkların da tedavi edilmesi
gerekmektedir. Bu hastalarda, birlikte tanı koyulmasndan tedavi planının yapılmasına
kadar disiplinler arası yaklaşım zorunludur.
Dolayısıyla bu hastalarda, ortodonti bakış açısının estetik ve fonksiyonel doğrudan ve
dolaylı rehabilitasyon seçenekleriyle, cerrahi ve periodontal tedavi ile birleştirilmesi ile,
kapsamlı ve etkili bir tedavi planı yapmak ve etkili ve kişiye özel bir tedavi uygulamak
mümkündür. Estetik bölgelerin yönetimi için, hasta ihtiyaçları ve istekleri gözetilerek
estetik sonuçlara eşit derecede dikkat ederek fonksiyonel rehabilitasyonu planlamak
amacıyla geniş bir bakış açısı ve farklı uzmanların entegre yaklaşımı gerekmektedir.
Bu sunumda, aşağıdakiler tartışılacaktır:
- Ortodontik değerlendirmeyle birlikte ana diş anomalilerinin, gummy smile ve peridontal
sorunların tanısı
- Ortodontik değerlendirmeyle birlikte ana diş anomalilerinin, gummy smile ve peridontal
sorunların tedavi planlaması
Dr. Manzo, oklüzyon ve postür korelasyonları incelemesi konulu teziyle 1997 yılında
diş hekimliğinden mezun olmuştur. 2004 yılında, Ortodonti uzmanlığı belgesini
onur derecesiyle almıştır. 2007’de, Napoli “Federico II” Üniversitesi Ağız Sağlığı
Bilimlerinde doktorasını tamamlamıştır. 2008 -2016 yılları arasında, Napoli “Federico
II” Üniversitesinde misafir öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Şu anda Ferrara
Üniversitesi ve Trieste Üniversitesinde Misafir öğretim görevlisidir. 2007’den bu yana
İtalya Ortodonti Board’u (IBO) üyesi, 2011’den bu yana Avrupa Ortodonti Board (EBO)
üyesi ve 2014’ten bu yana Avrupa Lingual Ortodonti Board (EBLO) üyesidir. 2020’de
İtalya Ortodonti Akademisi başkanlığı (AIdOR) yapmıştır. 2016-2019’da Leading
Alliance Society Kurucusu ve Başkanı olmuştur. 2011-2016’da Avrupa Dijital Diş
Hekimliği Akademisi Kurucusu ve Üyesi ve Avrupa ortodonti Federasyonu Kurul Üyesi
olmuştur. Dünya çapında kurslarda, master programlarında ve kongrelerde çeşitli
konularda dersler vermiştir. Uluslararası hakemli dergilerde makaleleri yayımlanmıştır.
Napoli’de 2000 yılında multidisipliner bir klinik açarak kendi muayenehanesinde hizmet
vermeye başlamıştır.
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For several treatments the interdisciplinary evaluation contains the success key of the
dental and orthodontic therapy.
A high percentage of subjects diagnosed and planned for an orthodontic treatment
need to be treated also for dental shape, size and number discrepancies or for a gummy
smile and/or periodontal disease. For these patients an interdisciplinary approach
starting from a collegial diagnosis and treatment plan is mandatory.
Thus for these patients is by merging the orthodontic point of view with the esthetic and
functional direct and indirect rehabilitation options and with surgery and periodontal
therapy, that is possible to settle a comprehensive and efficient treatment plan achieving
an effective and customized therapy.
The management of the esthetic areas requires a wide point of view and an integrated
approach of different specialties in order to plan the functional rehabilitation paying
equal attention to the esthetic results accordingly with the patient needs and wishes.
During the lecture it will be discussed
- The diagnosis of the main dental anomalies, of the gummy smile and the main
periodontal problems combined with the orthodontic assessment
- The treatment plan of the main dental anomalies, of the gummy smile and the main
periodontal problems combined with the orthodontic assessment
For Several Treatments The İnterdisciplinary Evaluation Contains The Success Key of
The Dental And Orthodontic Therapy.
Dr. Paola Manzo
A high percentage of subjects diagnosed and planned for an orthodontic treatment
need to be treated also for dental shape, size and number discrepancies or for a gummy
smile and/or periodontal disease. For these patients an interdisciplinary approach
starting from a collegial diagnosis and treatment plan is mandatory.
Thus for these patients is by merging the orthodontic point of view with the esthetic and
functional direct and indirect rehabilitation options and with surgery and periodontal
therapy, that is possible to settle a comprehensive and efficient treatment plan achieving
an effective and customized therapy.
The management of the esthetic areas requires a wide point of view and an integrated
approach of different specialties in order to plan the functional rehabilitation paying
equal attention to the esthetic results accordingly with the patient needs and wishes.
During the lecture it will be discussed
- The diagnosis of the main dental anomalies, of the gummy smile and the main
periodontal problems combined with the orthodontic assessment,
- The treatment plan of the main dental anomalies, of the gummy smile and the main
periodontal problems combined with the orthodontic assessment
Dr. Manzo graduated in Dentistry in 1997, with a thesis on occlusion and posture
correlations review. In 2004, he obtained his Specialist in Orthodontics certificate with
honors. Then in 2007, he earned a PhD in Oral Sciences from the University of Naples
“Federico II”. From 2008 to 2016, he has been Visiting Professor at the University of
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Naples “Federico II”. He’s currently Visiting Professor at the University of Ferrara and
University of Trieste.
He is a member of the Italian Board of Orthodontics (IBO) from 2007, of the European
Board of Orthodontics (EBO) from 2011 and of the European Board of Lingual
Orthodontics (EBLO) from 2014. He has been President of the Italian Academy of
Orthodontics (AIdOR) in 2020, Founder and President of the Leading Alliance Society
from 2016-2019, Co-Founder and Social Body Member of the European Academy
of Digital Dentistry and Board Member of the European Federation of Orthodontics
from 2011-2016. He has lectured worldwide at courses, masters, and congresses on
a wide range of topics. He published papers in international peer-reviewed journals.
He started his own private practice creating a clinic multidisciplinary team in 2000 in
Naples.
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Pediatrik Hastalarda Dental Genel Anastezi - Yapmalı mıyız Yapmamalı mıyız
Dr. Arina Vinereanu

Diş çürükleri, hala çocuklarda en yaygın kronik hastalık ve küçük çocuklarda hastaneye
yatışlarda en yaygın sebeptir. Uluslararası platformlarca (EAPD, IAPD) teşvik edilen
önleme politikaları, küçük çocuklarda florürlü diş macunlarının kullanımını yasaklayan
ve çok sayıda anneyi bebeklerini talep üzerine mümkün olduğunca uzun süre emzirmeye
ikna eden sahte bilim haberlerinin etkilerini ortadan kaldıramamaktadır; ebeveynler
çocuklarını daha fazla uygunsuz beslenmeyle şımartmaktadır ve tüm bu faktörler bazen
çok küçük çocuklarda karmaşık ağız sağlığı sorunlarıyla sonuçlanmaktadır.
Karmaşık genel hastalıkları olan ve özel sağlık ihtiyaçları bulunan hastalarda, esas
hastalığın çocuk ve ailenin yaşamı üzerindeki etkisiyle ağız sağlığı genellikle ikinci plana
atılmaktadır. Bu çocuklar için diş bakımı, sıklıkla sadece semptomlar ortaya çıktığında
ve ihtiyaç duyulan tedavi iyi bir işbirliği veya genel anestezi gerektirecek kadar karmaşık
hale geldiğinde yapılmaktadır.
İmkan bulunan durumlarda, diş tedavisi için genel anestezi genellikle küçük çocuklarda
ve özel sağlık bakım ihtiyacı bulunan hastalarda diş sorunlarına stressiz bir çözüm
olarak algılanmaktadır. Ancak, ebeveynler, yaşamın ilk yıllarından itibaren sağlıklı
beslenme ve ağız hijyeni alışkınlıklarını kazandırmamanın uzun vadeli etkilerini hafife
almamaları için eğitilmelidir. Genel anestezi, stressiz diş hekimliğinin anahtarı olarak
değil önlenebilecekl karmaşık klinik durumları çözmeye yönelik maliyetli bir yüksek
teknoloji olarak görülmelidir. Hekim hasta ilişkisinin erken kurulması, etkin önleme
sağlamanın güvenli yolu olarak kabul edilebilir ve dolayısıyla gerçek dental genel
anestezi ihtiyacını sınırlandırabilir.
Dr Arina Vinereanu, 1991 yılında Romanya Bükreş’te bulunan Carol Davila Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmuştur. Doktorasını 2005!te tamamlamıştır
(tezi “Principles of prosthetic restorations in the child and adolescent”(Çocukluk
ve ergenlikte protez restorasyonların prensipleri)), genel diş hekimliği ve ortodonti
alanında uzmanlık dereceleri, çocuk diş hekimliğinde ve implantolojide yüksek lisans
derecesi bulunmaktadır ve 2000 yılında konsültan olmuştur. Dr Vinereanu, geçici diş
ve karma diş döneminde protetik restorasyonlar konusunda bir kitap (2005) yazmıştır
ve Romanya’da ve yurtdışında 100’demn fazla bilimsel makalesi yayımlanmış/
sunulmuştur. Bristol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ndeki meslektaşlarıyla
birlikte, çocuk hastalarda dental travma konusunda diş hekimliği öğrencilerine yönelik
bilgisayar destekli öğrenme programını geliştirmiştir (1998). 2007 yılına kadar Carol
Davila Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde Pedodonti Bölümünde öğretim görevlisi
olarak çalışmıştır. Şu anda Bükreş’te kendi diş kliniğinde hizmet vermektedir ve
2005’ten bu yana Romanya Özel Olimpiyatlarda Özel Gülüş programında gönüllü Ulusal
Klinik Direktörü olarak çalışmaktadır. Dr Vinereanu, Romanya Diş Hekimliği Kolejinde
sertifikalı öğretim görevlisi ve Romanya ve yurt dışında pediatrik diş hekimliğinin farklı
alanlarında yüksek lisans derslerinde eğitmen olarak görev yapmaktadır.
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Dental General Anaesthesia in Paediatric Patients – To do or not to do”
Dr. Arina Vinereanu
Dental caries remains the most prevalent chronic disease in children and the most
common reason for young children to be hospitalized. Prevention policies promoted by
international forums (EAPD, IAPD) cannot counterbalance the effects of fake science
news that ban the use of fluoride toothpastes in young children and convince too many
mothers to breastfeed their babies at request for as long as possible; increasingly busy
parents overindulge their children with improper diet and all these factors sometimes
result in complex oral health problems in very young kids.
In patients with complex general diseases and special healthcare needs, the impact
of the main disease on child and family’s life usually causes oral health to fall on a
secondary place of concern. For these children dental care is often sought only when
symptoms occur and the needed treatment is already complex enough to require either
good cooperation or GA.
Where available, general anaesthesia for dental treatment is often perceived as a stressfree solution to dental problems in young children as well as in patients with special
healthcare needs. However, parents must be educated to not underestimate the longterm impact of failure to build healthy feeding and oral hygiene habits since the earliest
stages of life. GA must not be seen as the key to stress-free dentistry, but as a hightech, costly means to solve complex clinical situations that could not be avoided. Early
establishment of a Dental Home can be regarded as the safe way to provide efficient
prevention and therefore dramatically limit the actual need for dental GA.
Dr Arina Vinereanu graduated in 1991 from the Faculty of Dental Medicine, Carol
Davila University, Bucharest, Romania. She finished her PhD in 2005 (thesis “Principles
of prosthetic restorations in the child an adolescent”), has specialist’s degrees in
general dentistry and orthodontics, postgraduate degrees in paediatric dentistry
and implantology and became a consultant in 2000. Dr Vinereanu authored a book
on prosthetic restorations during deciduous and mixed dentitions (2005) and over
100 scientific papers published/presented in Romania and abroad. Together with
colleagues in the Dental School of Bristol University, she authored a computer-assisted
learning program for dental students regarding dental trauma in the paediatric patient
(1998). Worked as an academic in the Paedodontics Department of the Faculty of
Dental Medicine - Carol Davila University until 2007. Currently runs own dental clinic in
Bucharest and since 2005 is involved in volunteer work for Special Olympics Romania
as National Clinical Director of the Special Smiles program. Dr Vinereanu is a certified
lecturer by the Romanian College of Dentists and teaches post-graduate courses in
various fields of paediatric dentistry in Romania and abroad.
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Türkiye Ağız Diş Sağlığı Profili Araştırması
Prof. Dr. Ayşe Işıl Orhan

Ağız ve diş sağlığı, genel sağlığın ayrılmaz bir parçasıdır ve insanların yaşam kalitesini
önemli ölçüde etkilemektedir. Dünya genelinde yüksek prevalansa sahip olmaları ve
tedavi maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle önemli bir sağlık sorunu olan ağız ve diş
hastalıklarının etkin biçimde kontrol edilebilmesi ancak doğru politikalarla mümkündür.
Bu politikaların oluşturulabilmesi için problemin ortaya konulduğu epidemiyolojik
çalışmalara ihtiyaç vardır. Türkiye Ağız ve Diş Sağlığı Profili 2018 (TADSAP-2018)
Araştırması; bu gereklilikten ortaya çıkarak, mevcut ağız ve diş sağlığı durumuna ilişkin
ulusal, kapsamlı ve güncel veriler elde edilmesini sağlamıştır.
T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilmiş ve T.C.
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Dairesi Başkanlığı
tarafından sonuçlandırılmış olan TADSAP-2018 araştırması; en son 2004 yılında
Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim
Dalı ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından
gerçekleştirilmiş olan Türkiye Ağız-Diş Sağlığı Profili (TADSAP-2004) araştırmasından
sonra gerçekleştirilmiş ulusal düzeyde temsil gücü olan ilk çalışmadır.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından rastgele seçilmiş 73 ildeki 427 kümede yürütülen
hane halkı araştırmasında; Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen yaş ve yaş
gruplarındaki katılımcılarla yüz yüze anket görüşmesi yapılmış, ardından bu bireylerin
ağız ve diş muayeneleri gerçekleştirilmiştir.
Anket soruları vasıtasıyla; demografik bilgiler, bireylerin kendi ağız sağlığına ilişkin öz
değerlendirmeleri, ağız sağlığına bağlı yaşam kalitesi, ağız sağlığı ile ilişkili risk faktörleri,
sağlık hizmetlerine erişim ve ağız hijyeni uygulamaları ile ilgili bilgiler toplanmıştır.
Ağız ve diş muayeneleri ile dişlerin çürük, eksik ve dolgu durumu, periodontal durum,
dental florozis, gelişimsel mine defektleri, dental erozyon, dental travma, oral mukoza
lezyonları, protez varlığı ve tedavi ihtiyacı belirlenmiştir.
Araştırmada 5 yaş grubundan 2.208, 12 yaş grubundan 2.160, 15 yaş grubundan 2.123
çocuk ve 35-44 yaş grubundan 2.390, 65-74 yaş grubundan 2.210 yetişkin olmak üzere
toplam 11.091 kişiye ait ağız ve diş sağlığı verileri elde edilmiştir.
Bu sunumda TADSAP-2018 araştırması sonuçları TADSAP-2004 araştırmasının
sonuçları ile karşılaştırılarak geçen süre zarfında ağız ve diş sağlığında meydana gelen
değişiklikler, ülkemizin ağız ve diş sağlığı açısından dünya üzerindeki durumu ve ağız
sağlığı hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığı değerlendirilecektir.
Ayşe Işıl Orhan, 2000 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun
olmuştur. Doktora eğitimini aynı fakültenin Pedodonti Anabilim Dalı’nda 2007 yılında
tamamlamıştır. 2016 yılında doçentlik unvanını almıştır. 2007-2018 yılları arasında
T.C. Sağlık Bakanlığı 75. Yıl Ankara Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde uzman diş hekimi
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olarak çalışmıştır. 2018 yılından itibaren Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev
yapmaktadır.
Oral and Dental Health Profile Survey of Turkey
Prof. Dr. Ayşe Işıl Orhan
Oral and dental health is an integral part of overall health and has a significant impact
on quality of life of individuals. Only accurate policies can effectively control oral and
dental diseases which are an important health problem due to the high prevalence and
high cost of treatment around the world. There is a need for epidemiological studies
that identify the problem for developing these policies. The Oral and Dental Health
Profile Survey of Turkey 2018 (TADSAP-2018) was conducted due to such need and
provided nationwide, comprehensive and current data about the current state of oral
and dental health.
TADSAP-2018 Survey was commissioned by The Directorate General for Public Health
under the Turkish Ministry of Health and completed by the Oral and Dental Health
Department of the DG for Public Health under the the Turkish Ministry of Health. It is the
first study with a strong representation at national level after the last study which was
Oral and Dental Health profile of Turkey Survey (TADSAP-2004) conducted in 2004 by
Hacettepe University Faculty of Dentistry Dental Diseases and Treatment Department
and Hacettepe University Faculty of Medicine Public Health Department.
In the household survey conducted in a 427 clusters in 73 provinces randomly selected
by the Turkish Statistical Institute; face-to-face interviews were held with participants at
ages and in age groups recommended by the World Health Organization and then oral
and dental examination of these individuals were performed.
Through the questions in the survey; information was collected about demographical
characteristics, self-evaluation of individuals about their oral health, quality of life in
relation with oral health and risk factors for oral health,, access to healthcare services
and oral hygiene practices. Through oral and dental examination; presence of caries,
missing teeth and fillings, periodontal condition, dental fluorosis, developmental
enamel defects, dental erosion, dental trauma, oral mucosa lesions and dentures was
evaluated and need for treatment was determined.
Oral and dental health related data was collected from 11091 individuals including
2208 children aged 5, 2.160 children aged 12, 2123 children aged 15 and 2390 adults
in the age group 35-44 and 2210 adults in the age group 65-74. In this presentation,
the comparison between the findings of the TADSAP-2018 survey and those of
TADSAP-2004 as well as the changes that took place between two periods, the current
state of Turkey in terms of oral and dental health compared to the rest of the world and
to what extent oral health targets have been achieved will be discussed.
Ayşe Işıl Orhan graduated from Ankara University Faculty of Dentistry in 2000. She
completed her PhD in 2007 at the Pedodontics Department of the same faculty. She
received her title of associate professor in 2016. In 2007-2018, she worked as specialist
dentist at 75. Yıl Ankara Oral and Dental Health Hospital of the Turkish Ministry of
Health. She’s been working as a lecturer at Ankara Yıldırım Beyazıt University Faculty of
Dentistry Department of Pedodontics since 2018.
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İmplantüstü Sabit Protezlerde Dijital Yaklaşımlar
Prof. Dr. Hakan Terzioğlu

Dijital Diş Hekimliğinin hızlı gelişimi ve yaygınlaşması ile bir çok konvansiyonel uygulama
yerini dijital yöntemlere bırakmaya başlamıştır. İmplantüstü protetik uygulamalar
özellikle çok diş eksikliğinde çok kapsamlı planlama ve hassas çalışma gerektirir.
İmplant uygulaması sonrası protez yapımı aşamasına gelindiğinde her aşamada dikkat
gerektiren ve gerektiğinde tekrarlanması gereken bir çok işlem mevcuttur.
İntra oral kamera sistemlerinin gelişmesi, bilgisayar destekli planlama ve bilgisayar
destekli üretim (CAD/CAM) teknolojilerinin gelişimi ve hastanın radyografik görüntüleri
ile ağız içi kayıtlarını çakıştıran programlar yardımı ile elde edilen cerrahi kılavuzlar ve aynı
anda yükleme amaçlı (immediat) geçici protezlerin üretimi; hem hasta açısından konfor
hem de hekim için bir çok kolaylıklar (tedavi süresi, tedavinin bazı ara aşamalarının
eksiltilebilmesi, daha hassas üretim gibi) sağlamaktadır.
Artık bir hastanın kayıtlarını tedavi protokolünün başında dijital ortama taşıyıp tüm
tedavi aşamalarını sanal ortamda tamamlayıp üç boyutlu yazıcılarla üretmek mümkün
olmaktadır. Dijital olarak başlanmamış ya da klinik olanaklar ve/veya mevcut implant
sisteminin uygun olamaması nedeniyle konvansiyonel başlanmış bir işin daha sonraki
aşamaları dijital ortamda devam edilebilmektedir.
Bu konferansta implantüstü protezin yapım aşamalarında hangi dijital tekniklerden ve
nasıl yararlanabileceğimiz vakalar üzerinden tartışılacaktır.
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunudur. Aynı üniversitenin Protetik Diş
Tedavisi Anabilim dalında “Bilgisayarlı Tomografi Yardımıyla İmplant Yerleştirilecek
Bölgenin Tespiti ve Uygulanacak İmplant Tipinin Seçimi” konulu doktora çalışmasını
tamamlayarak “Doktor” ünvanını almıştır.
İtalya’nın Milano şehrinde düzenlenen Avrupa Protez Birliği (EPA) Kongresinde
Quintessence ödülünü kazanmıştır.
Almanya’nın Köln Üniversitesinde Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş tedavisi Anabilim
Dalında asistan değişim programıyla bir süre Oral İmplantoloji ve Bilgisayarlı Tomografi
konusunda çalışmıştır.
2009 yılında Profesör ünvanını almıştır. Halen A.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş
Tedavisi Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.
Oral İmplantoloji, TME Disfonksiyonları ve Tedavisi, Bağlayıcı Ajanlar, Dijital Diş
Hekimliği; CAD/CAM sistemleri ve Seramikler gibi bir çok konuda yurtiçi ve yurtdışı
yayın, dergi hakemlikleri ve konferansları, yayınlanmış projeleri bulunmaktadır.
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Digital Approaches to Implant Supported Fixed Overdentures
Prof. Dr. Hakan Terzioğlu
With fast growth and widespread application of Digital Dentistry, many conventional
practices have been replaced by digital methods.
Implant supported prosthetic treatments require a very comprehensive planning and
delicate work especially in case of multiple missing teeth. After implant placement,
during the prosthesis production, there are several steps that require attention at all
phases and should be repeated when necessary.
The development of intra-oral camera systems and computer assisted production
technologies (CAD/CAM) as well as surgical guides obtained via software programs
that overlap radiographic images of patients with intra-oral records and production of
immediate temporary dentures have provided comfort for patients and facilitated the
work of dentists (such as treatment duration; omitting certain intermediate stages of
treatment and more precise production).
It is now possible to transfer patient records to digital environment at the beginning
of a treatment protocol, complete all treatment stages in virtual environment and
produce with three dimensional printers. Even if a procedure was not initiated digitally
or conventional process is initiated because clinical means and/or existing implant
system is not suitable, later stages can be continued in digital setting.
In this conference, digital techniques applied to produce an implant-supported
overdenture and how we can use them will be discussed with case examples.
He graduated from Ankara University Dentistry Faculty. He received his title of
‘’Doctor’’ by defending his PhD thesis titled ‘’Location of the Area to Place Implant with
Computed Tomography and Selection of the Type of Implant to be Placed’’ at the same
university at the Prosthetic Dental Treatment Department.He won the Quintessence
award at European Prosthodontic Association’s (EPA) Congress organized in MilanItaly. He studied Oral Implantology and Computed Tomography for a while through
the resident exchange program at Cologne University Faculty of Dentistry Prosthetic
Treatment Department in Germany. In 2009, he received his title of Professor. He’s
still a Lecturer at A.U. Faculty of Dentistry Prosthetic Treatment Department.He has
national and international publications on several topics such as Oral Implantology,
TME Dysfunctions and their Treatment, Bonding Agents, Digital Dentistry; CAD/CAM
systems and Ceramics. He is a reviewer at journals and delivered several lectures. He
also has published projects.
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Digital Transformation in Modern Dentistry
Dr. Michaela Senhert

Modern diş hekimliği, hastalarımızı daha minimal invazive daha hızlı tedavi imkanı
sağlayan dijital yöntemle tedavi etmemize imkan tanımaktadır.
Kliniğimizde, ekibim ve ben hastalarımızın yapması mümkün olan tüm değişikleri
anlamasına yardımcı olan farklı dijital araçlar kullanıyoruz ve tedavi sürecini hayal
ettikleri gülüşlere heyecan verici ve duygusal bir tecrübe ile dönüştürüyoruz. Dijital
araçlar, hastalarımızı kolay ve anlaşılır bir şekilde sürece dahil etmekte ve eğitmektedir.
Ayrıca, kliniğimizde iş akışının daha organik ve sorunsuz olmasını sağlamaktadır.
Tedaviler daha hassas hale geldi ve tedavi planlaması hiç olmadığı kadar daha fazla
öngörülebilir durumda. Alignment, sonrasında restoratif veya bonding ile kombine
edilecek veya daha stabil bir oklüzyon oluşturacak ya da hastalarımızın ağız hijyenini
sağlamaları için daha iyi bir oral durum sağlayacaktır. Invisalign, kapsamlı tedaviler
içerisinde planlamamız için tüm yaklaşımı tamamen değiştirecek bir aşamadır.
Michaela A. Sehnert, Halle Almanya’da kendi diş kliniğinde hizmet veren genel diş
hekimidir. Hansa Birliğindeki Greifswald ve Leipzig şehrinde, eğitimini sınıf birincisi
olarak tamamlamıştır. İki çocuk annesi Sn. Sehnert, 2017’den bu yana şeffaf aligner
tedavisine temel olarak odaklanarak hastalarına kapsamlı diş hekimliği hizmeti
sunmaktadır. Günlük pratiğinde, tamamen dijital ve modern bir iş akışıyla non-invaziv
ve minimal invaziv diş hekimliğine odaklanmaktadır. Michaela, çocuklar, gençler ve
yetişkinler olmak üzere tüm yaşlardan hastalarına Invisalign Sistemi sunmaktadır.
Align Technology, Aligner Consulting ve C.L.E.A.R. Institute’ün konuşmacısıdır ve tüm
dünyadan hekimlere ve ekiplerine eğitimler vermektedir.
Kısa özgeçmiş:
Michaela Andrea Sehnert
27 Mayıs 1987 Almanya doğumlu
- 2006-2013 Universität Hansestadt Greifswald, Universität Leipzig’de Diş Hekimliği
Öğrenimi
- 2013-2016 Halle şehrinde diş hekimi olarak çalıştı
- 2016’da Halle şehrinde kendi kliniğini açtı
- 2017’den bu yana Invisalign sağlayıcısı
- since 2017 Align Technology ve Aligner Consulting konuşmacısı
- 2017-2022 Avrupa’da Invisalign Go için sertifikalı kurslar
- 2018: Yayımlanan makaleler: Digitaler Abdruck: immer mehr Möglichkeiten- Deutscher
Ärzteverlag/ Dental Magagzin/ 2018; 36(8)
- 2018 Dental Online Koleji: Invisalign Go Eğitim Videosu
- 2019 C.L.E.A.R. Institute’ta Şeffaf Aligner Terapi Uzmanı
- 2019’dan bu yana Go Beyond Campaign Align’ın bir parçası
- 2019 Align IDS Köln’de konuşmacı
- 2019 Invisalign Go &GoPlus için Hongkong, Shenzhen, Bankok, Pekin’de Asya Eğitim
Roadshow’u
- 2019 Berlin Align Zirvesinde konuşmacı
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- 2019 Londra’Da BACD’da konuşmacı
- 2020 Align Technology Dijital İnovasyonlar Forumunda konuşmacı
- 2021 Zahnärzte Sempozyumu ve Align Zirvesinde Konuşmacı
- 2021 Align IDS Köln’de konuşmacı
- 2022 Bordeaux’da EAED’de konuşmacı
- 2022 Hırvatistan’da Invisalign Growth Zirvesinde konuşmacı
Digital Transformation in Modern Dentistry
Dr. Michaela Senhert
Modern dentistry allows us to treat our patients in a digital way that allows a more
minimal invasive and faster treatment.
In our clinic, my team and I use different digital tools to help our patients understand all
the changes that are possible to do, transforming the treatment journey to their dream
smiles in an exciting and emotional experience. Digital tools engage and educate our
patients in an easy and understandable way. In addition to make the workflow in our
clinic organic and smoother. Treatments become more precise, and treatment planning
is more predictable than ever. Whether Alignment will be combined with Restorative
work or bonding after or help to create a stable occlusion or better oral situation for our
patients to keep oral hygiene. Invisalign is a phase in the comprehensive treatments
that changes for good the whole approach of our planning. Michaela A. Sehnert is
a general dentist working in her own practice in Halle, Germany. She studied in the
Hanseatic City of Greifswald and Leipzig and finished top of her class. The mother
of two offers comprehensive dentistry to her patients with a main focus since 2017
on clear aligner therapy. Her daily practice is focused on non-and minimal invasive
dentistry in a complete digital and modern workflow.
Michaela is a provider of the Invisalign System for patients of all ages - kids, teenagers,
and adults. She is a speaker for Align Technology, Aligner Consulting and the C.L.E.A.R.
Institute and educates doctors and their teams all over the world. Overview in dates:
Michaela Andrea Sehnert
Born on 27 of May 1987 in Germany
- 2006-2013 Study of dentistry at the Universität Hansestadt Greifswald, Universität
Leipzig
- 2013-2016 employee dentist in the city of Halle
- Established in own clinic in the city of Halle since 2016
- Invisalign provider since 2017
- since 2017 Speaker for Align Technology and Aligner Consulting
- 2017-2022 Certification courses for Invisalign Go in Europe
- 2018: Articles published: Digitaler Abdruck: immer mehr Möglichkeiten- Deutscher
Ärzteverlag/ Dental Magagzin/ 2018; 36(8)
- 2018 Dental Online College: Invisalign Go Education Video
- 2019 Master of Clear Aligner Therapy by The C.L.E.A.R. Institute
- Since 2019 Part of the Go Beyond Campaign Align
- 2019 Speaker at the Align IDS Cologne
- 2019 Asia Roadshow Training in Hongkong, Shenzhen, Bangkok, Beijing for Invisalign
Go &
GoPlus
- 2019 Speaker at the Align Summit in Berlin
- 2019 Speaker at the BACD in London
- 2020 Speaker at the Digital Innovations Forum from Align Technology
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- 2021 Speaker at Zahnärzte Symposium and Align Summit
- 2021 Speaker at the Align IDS Cologne
- 2022 Speaker at the EAED in Bordeaux
- 2022 Speaker at the Invisalign Growth Summit in Croatia
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Dijital Ortodonti Yaklaşımlarının Arkasındaki Bilim ve Bilgi: Şeffaf Plak Tedavileri
Dr. Mustafa Özcan

Hastaların bakış açısından şeffaf plaklar, ortodontide tedavinin kabul edilebilirliği
açısından oyunun kurallarını değiştiren bir unsurdur. Sonuç olarak, şeffaf plak tedavisi
(CAT), dünya çapında birçok ortodontist tarafından kullanılan ortodontik tedavi için
modern, hızla uyarlanabilen tedavi tekniğidir. CAT, çok çeşitli kapanış bozukluğu
tiplerinde mükemmel sonuçlar verdiğini gösterdiğinden, şeffaf plaklar birçok ortodontist
için tercih edilen tedavi olmuştur. CAT, bir terapi yöntemi olarak yaygın olarak faydalı
olmakla birlikte, bazı durumlarda tedavi yaklaşımının etkinliğindeki kritik faktörlerin
tam olarak kavranmasını gerektirir. Ortodonti alanında hizmet veren birçok Şeffaf Plak
Sistemi markası vardır ve ayrıca ortodontistler için ofis-içi üretim şeklinde bir alternatif
vardır. Öngörülebilir sonuçlar elde etmek için ortodontistin tedavi planlamasındaki
rolünü kısaca açıklayacağım ve Şeffaf Plak Tedavilerinde bazı ipuçları ve püf noktaları
vereceğim.
Lisans: Yeditepe Üniversitesi
Master: Messina Üniversitesi-Dijital Ortodonti
Doktora: Yeditepe Üniversitesi-Ortodonti
Üyelikler ve Sertifikasyon:
Türk Diş Hekimliği Birliği-Üye
Türk Ortodonti Derneği Yönetim Kurulu-TOD- (Üye)
Türk Aligner Derneği Yönetim Kurulu-TAD- (Sayman)
Dünya Ortodonti Birliği-(WFO)-(Üye)
Amerika Ortodonti Birliği-AAO- (Uluslarası Üye)
Avrupa Ortodonti Birliği-EOS- (Üye)
Avrupa Aligner Birliği-EAS-(Üye)
Italyan Ortodonti Birliği-SIDO- (Uluslarası Üye)
Amerikan Aligner Birliği -AAS- (Uluslarası Üye)
Avrupa-Asya Ortodonti Birliği-(EAOS)-(Üye)
Lingual Ortodonti Derneği-LOD- (Üye)
Invisalign, eCligner, K-line, Airnivol, Flexiligner, Spark Şeffaf Plak Sistemleri sertifikasyona
sahiptir.
Master Aligner Academy, Aligner Intensive Fellowhip, MasterCoip Aktif Üyesidir.
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Science and Knowledge Behind the Digital Orthodontics Approaches: Clear Aligner
Treatments
Dr. Mustafa Özcan
From the patients’ perspective clear aligners are a game changer in orthodontics for
treatment acceptability. As a result, clear aligner therapy (CAT) is the modern, rapidly
adaptable treatment technique for orthodontic treatment used by many orthodontist
worldwide. Because CAT has demonstrated to deliver excellent outcomes in a wide
range of malocclusion types, clear aligners have been the treatment of choice for many
orthodontist. CAT, while commonly beneficial as a treatment modality, does in some
situations need a thorough grasp of critical factors in the treatment approach’s efficacy.
There are several brands of Clear Aligner Systems on orthodontic markets, and there is
also an alternative for orthodontist in office production. I will briefly explain the role of
orthodontist for treatment planning to have predictable results and give some tips and
tricks in Clear Aligner Treatments.
Undergradute: Yeditepe Üniversitesi
Master: Messina Üniversitesi-Digital Orthodontics
PhD: Yeditepe Üniversitesi-Orthodontics
Membership and Certifications:
Turkish Dental Association-Member
Turkish Orthodontic Societyt Executive Board- Member
Turkish Aligner Society Executive Board -Treasurer
World Federation of Orthodontics -Member
American Orthodontic Association-International Member
European Orthodontic Society-Member
European Aligner Society-Member
Italian Orthodontic Society-SIDO-International Member
American Aligner Society -International Member
Euro-Asian Orthodontic Society- Member
Lingual Orthodontics Society-Member
Invisalign, eCligner, K-line, Airnivol, Flexiligner, Spark Clear Aligner Certifications
Master Aligner Academy, Aligner Intensive Fellowhip, MasterCoip-Active Member
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Laboratuvardan Kliniğe
Prof. Dr. Zeynep Özkurt Kayahan

Metal seramikler diş hekimliğinde “altın standart” olarak kabul edilmektedir. Bununla
birlikte, zirkonya gibi alternatif materyal arayışları da sürmektedir. Zirkonya, üstün
mekanik ve kimyasal özellikleri sebebiyle piyasaya sürülmüştür. Bir seramik çeşidi
olan zirkonya, kuron-köprü altyapı, endodontik post, implant, dayanak, ortodontik
braket ve pediatrik kuronlarda güvenle kullanılmaktadır. Günümüze kadar zirkonya
ile ilgili bir çok laboratuvar ve klinik takip çalışmaları yapılmıştır. Bu konuşmada,
zirkonya uygulamalarının endikasyonlarına, klinik başarı ve başarısızlıklarına
odaklanılacaktır. Buna ek olarak, bazı vakalar sunularak tartışılacaktır.
Prof. Dr. Zeynep ÖZKURT KAYAHAN, 1981 yılında İstanbul’da doğmuştur. 2004 yılında
Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olmuş ve aynı yıl Yeditepe
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda doktora
eğitimine başlamıştır. 2008 yılında “Farklı zirkonya esaslı alt yapılara bağlanan veneer
seramiklerin makaslama kuvvetlerine karşı dirençlerinin karşılaştırılması” başlıklı tezini
sunarak “Doktor” unvanını almıştır. Aynı Anabilim Dalı’nda 2008-2010 yılları arasında
“Öğretim Görevlisi”, 2010-2012 yılları arasında “Yardımcı Doçent”, 2012-2018 yılları
arasında “Doçent” olarak çalışmış, 02.05.2018 tarihinde “Profesör” unvanını almıştır.
Uluslararası dergilerde çok sayıda makaleye yazarlık yapmıştır. Zirkonya, porselen
laminate vennerler, sabit protezler ve implantoloji alanlarında seminerler ve kurslar
vermektedir.
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Laboratory to Clinic
Prof. Dr. Zeynep Özkurt Kayahan
Metal ceramics are accepted as the “gold standard” in dentistry. On the other hand,
there is always a search for alternative materials such as zirconia. Zirconia has been
introduced to market because of its superior mechanical and chemical properties. It is a
kind of ceramic safely used for crown-bridge frameworks, dowels, implants, abutments,
orthodontic brackets and pediatric crowns. Up-to-date, many in vitro and long-term,
follow-up studies about zirconia have been published. This lecture will be focused on
the current situation of zirconia applications regarding the indications, clinical success
and failures. In addition, some cases will be presented and discussed.
Prof. Dr. Zeynep Özkurt Kayahan was born in 1981, in İstanbul. She graduated from
Marmara University, Faculty of Dentistry, in 2004. Between 2004-2008, she worked
as a Research Assistant at Yeditepe University, Faculty of Dentistry, Department
of Prosthodontics. In 2008, she received the Dr. Med. Dent. degree. She became
Assistant Professor in 2010 and Associate Professor in 2012. She has been Professor
of Prosthodontics since May 2018. She is the author of many articles in international
journals. She lectures on zirconia, porcelain laminate venners, fixed prosthodontics and
implantology.
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Dr. Tuba Develi

Dr. Öğr. Üyesi Tuba Develi 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden
mezun olduktan sonra doktora ve uzmanlık eğitimini 2009-2013 yılları arasında Başkent
Üniversitesi, Diş hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’nda
tamamlamış ve bilim doktoru ünvanını kazanmıştır. 2014 yılında İstanbul Medipol
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamış
ve halen görevini sürdürmektedir. Birçok ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde
yayımlanmış yayını mevcuttur.
Faculty Member Dr. Tuba Develi graduated from Istanbul University Faculty of Dentistry
in 2008 and completed her PhD and speciality education in 2009-2013 at Başkent
University, Faculty of Dentistry Department of Oral Dental and Maxillofacial Surgery and
received her title of doctor of science. In 2014, he joined İstanbul Medipol University
Faculty of Dentistry as faculty member and still holds the same position. She has
several publications in many national and international peer-reviewed journals.
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Dental İmplantolojide Kısa ve Uzun Dönem İmplant Kayıplarının Kliniği
Prof. Dr. Bülent Katiboğlu

Günümüzde implantoloji diş hekimliğinde önemli bir konuma gelmiştir. Dental implantlar tam ya
da kısmi dişsiz hastaların dental rehabilitasyonunda yaygın olarak kullanılmaktadır. Kaybedilen
dişlerin yerine çok iyi bir alternatif tedavi haline gelen dental implantlar zaman içerisinde teknolojik
ve bilimsel olarak gelişme göstermiştir. Diş tedavisinde iyi bir alternatif olan dental implantların
başarısı, “osseoentegrasyon” olarak isimlendirilen, canlı kemik ve implant arasındaki yapısal ve
fonksiyonel birleşmenin gerçekleşmesi ile tanımlanmaktadır.Kemik desteğinin devamlılığı implant
tedavilerinin başarısı için büyük önem taşır. Yapılan çalışmalarda implant çevresindeki kemik
miktarı değerlendirildiğinde farklı miktarlarda kayıplar olabildiği görülmüştür. Yükleme yapıldıktan
sonraki bir yıl içerisinde osseoentegre olmuş başarılı implantların çevresinde en fazla 1.5 mm’lik
kemik kaybı normal kabul edilmekteyken, daha sonraki yıllarda ise 0.2 mm kemik kaybı normal
kabul edilmiştir.
Dental implantların başarısı, cerrahın uygulama tekniği ve çalışma koşullarını takiben, erken ve
geç osseoentegrasyon döneminde daha başka birçok faktörden de etkilenmektedir. Uygulama
sırasında, uygun çene kemiğini seçilmesi implantların konacağı yerlerin iyi planlanması, ve
implantların çene kemiğinin yapısına göre tiplerinin seçilmesi, başarıyı etkileyen diğer faktörler
arasındadır. İyi bir osseoentegrasyonu elde edecek tüm koşullar sağlansa bile, osseoentegrasyon
sonrasında iyi bir endikasyona sahip protetik üst yapının idame edebilmesi oral hijyen ile doğrudan
ilişkili olacaktır. Protezin son derece dengeli ve endikasyonun dört dörtlük olduğu vakalarda bile
dental implantların sağlığı hastanın oral hijyeninin korunması ve ağız sağlığına paralel ilerler.
Oral hijyen koşullarına riayet edilmediğinde uzun dönemde mutlaka predispozan faktörler ortaya
çıkacaktır.
1961 yılında doğdu. Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden 1984 yılında mezun oldu.
1988 yılında İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim
Dalı’nda doktora tez çalışmasına başladı. Doktora çalışmasını “Diş Hekimliğinde Genel Anestezi
Altında Çocuk Cerrahisi” alanında tamamladı. 1994 yılında Doçent, 2000 yılında Ağız, Diş ve
Çene Cerrahisi Profesörü unvanını aldı. Yaptığı uluslararası bilimsel çalışmalar nedeniyle 1998
yılında İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi teşekkür belgesi almıştır. Başta Danimarka
Kopenhag, University Hospital (Rigshospitalet), Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi departmanında
ileri düzey dental implant cerrahisi, İsviçre Zürih Diş Hekimliği Fakültesi’nde ileri düzey dental
implant uygulamaları olmak üzere, Almanya, Amerika ve İsveç gibi ülkelerde dental implantoloji
çalışmış, Zürih Winthertur Zimmer Enstitüsünde periyodik advanced implant eğitimleri vermiş
ve orta Avrupa ülkelerinde temel implantoloji eğitmenliği yapmıştır. Türk Dişhekimliği Dergisi
gurubunun şef editörü, The British Dental Journal Türk’ün danışmanıdır. Turkish Association of
Oral and Maxillofacial Surgery, Turkish Association of Oral Surgery, Turkish Dental Association ve
The International Association Oral and Maxillofacial Surgeons gibi ulusal ve uluslararası mesleki
derneklerin üyesidir. 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 yıllarında Türk Dişhekimliği Dergisi Uluslararası
Bilimsel Kongresi ve 2007, 2008 yıllarında Uluslararası Dental İstanbul Kongresi, ve 2012 yılında
ise Uluslararası İstanbul Greatist Diş Hekimliği Kongresi Başkanlıklarını yaptı. Ayrıca, İ.Ü. Beden
Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu kurucu üyesidir. Yurtiçi ve yurtdışında yayınlanmış, kongrelerde
tebliğ edilmiş çok sayıda bilimsel araştırması, ders kitapları ve ayrıca konferans olarak sunulmuş
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birçok çalışması vardır. Danışmanlığını yaptığı 6 doktora çalışması yanında, başta kök hücre, ileri
düzey implant uygulamaları ve implantolojide yüzey özellikleri olmak üzere, dişhekimliği cerrahisi
çalışma alanlarıdır. 2016 da Greatist İstanbul Uluslararası kongresinde onursal başkan plaketi
almıştır. 2018-2019 yıllarında Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi dekanlığı yapan Prof.
Katiboğlu, 2019 yılından beri İstanbul Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi dekanı olarak görev
yapmaktadır.

Clinical Picture of Short and Long Term Implant Losses in Dental Implantology
Prof. Dr. Bülent Katiboğlu
Dental implantology has gained an important position in dentistry in the last decades.
Dental implants are widely used in the dental rehabilitation of fully or partially edentulous
patients. Dental implants have developed technologically and scientifically over time
and become an efficient alternative treatment for tooth loss. The success of dental
implants is defined by the realization of the structural and functional union between
living bone and implant, which is called “osseointegration”. The continuity of bone
support has a major impact on the success of implant treatments. Studies revealed
that the bone losses around the implant varies. While a maximum bone loss of 1.5 mm
is considered normal around successfully osseointegrated implants within one year
after loading, a bone loss of 0.2 mm is considered normal in the following years..
The success of dental implants is affected by many other factors in the early and late
osseointegration period, following the surgeon’s application technique and working
conditions. During the application, choosing the appropriate jawbone, planning the
places where the implants will be placed, and choosing the implant types according
to the structure of the jawbone of the implants are among the other factors affecting
the success. Even if all the conditions to achieve a successful osseointegration are
provided, the maintenance of a prosthetic superstructure with a good indication after
osseointegration will be directly related to oral hygiene. Even in cases where the
prosthesis is extremely balanced and the indication is perfect, the health of dental
implants progresses in parallel with the patient’s oral hygiene and oral health. When
oral hygiene conditions are not respected, predisposing factors will definitely emerge
in the long term.
He was born in 1961. He graduated from the Marmara University Faculty of Dentistry
in 1984. He began working as a PhD student in Istanbul University Faculty of Dentistry,
Oral and Maxillofacial Surgery Department In 1988. He has a doctorate study in
dental surgery under general anesthesia for children. He has worked advanced dental
implant surgery in Copenhagen University Hospital (Rigshospitalet), in the Department
of Oral and Maxillofacial Surgery in 1994. He received the title of Professor, Oral and
Maxillofacial Surgery in 2000. He works currently in Istanbul University Faculty of
Dentistry Department of Oral and Maxillofacial Surgery. Because of his international
scientific studies, received a certificate of appreciation from Istanbul University Faculty
of Dentistry in 1998. He is chief editor of the Journal of Dental Turkish group and
The British Dental Journal’s Turkey’s consultant. He is a member of national Turkish
Association of Oral and Maxillofacial Surgery, Turkish Association of Oral Surgery,
Turkish Dental Association and Oral and Maxillofacial Surgeons and The International
Association as international professional associations. He made the presidency of
the International Dental Congress called “Dental Istanbul” in 2002, 2003, 2004, 2005,
Journal of Turkish Dental International Scientific Congress in 2006, 2007 and 2008.
Also, he is a founding member of Istanbul University, Physical Education and Sports
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School. He published numerous scientific research and presentations in international
dental congresses.
His working areas are particularly stem cells, advanced implant surgery and
implantology including surface properties of dental surgery in dentistry.
He is currently working as dean of İstanbul Atlas University Faculty of Dentistry.
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Periodontal ve Peri-implant Hastalıkların Tedavisinde Biyofilm Merkezli Değişen
Algoritmalar. “Guided Biofilm Therapy”
Prof. Dr. Bülent Kurtiş

Periodontal ve peri-implant hastalıkların temel nedeni doğal dişler ve dental implant
yüzeylerinde oluşan ve yoğun patojenik mikroorganizmalar ihtiva eden biyofilm
tabakasıdır. Destek periodontal ve peri-implant dokuların biyofilm ile ilişkili yıkım
mekanizmalarının anlaşılmasını takiben periodontal ve peri-implant hastalıkların
tedavisinde birincil olarak biyofilmin kaldırılmasına yönelik tedavi işlemleri ve cerrahi
olmayan periodontal tedavi yaklaşımları kullanılmaya başlanmıştır. Diş taşı temizliği
ve kök yüzeyi düzleştirilmesi (SRP) işlemlerinin mekanik plak ve kalkulus temizliğinde
altın standart olarak düşünülmesine rağmen bu tekniğin zaman alıcı olması, teknik
olarak zor olması ve hastalar yönünden de konforsuz olması gibi bazı dezavantajları
mevcuttur. Günümüzde biyofilmin etkili bir şekilde kontrol altına alınması ve yüzey
debritmanı ile ilgili farklı yeni teknikler literatürde tanıtılmaya başlanmıştır. Bu konuda
Guided Biofilm Therapy (GBT) (Rehberli Biofilm Tedavisi) olarak adlandırılan yeni bir
sıralı tedavi protokolü ortaya çıkmış ve SRP ile benzer veya daha iyi klinik sonuçlar
dökümante edilmiştir. GBT’nin temel felsefesi klinisyen ve hasta ile birlikte daha
etkili ve invaziv olmayan biyofilm tedavisi yapmak yanında hastaların uzun süreli
motivasyonu ve optimal ev bakım protokollerini sağlayabilmektir. Biyofilm boyama
solüsyonu uygulanması GBT’nin en önemli ve temel adımlarından birisidir ve hem
hasta hem de klinisyen için dentisyonun nerelerinde biyofilmin akümüle olduğunun
gösterilebilmesi yönünden oldukça faydalıdır. GBT’ nin diğer önemli kısımları biyofilm
yönetiminde hava,su, toz abrazivler ve ultrasonik teknolojiler kullanılarak yapılan
sistematik profesyonel profilaksi işlemleridir. GBT aynı zamanda optimal klinik
sonuçlar elde etmek amacıyla her hasta için farklı diagnoz ve risk değerlendirmeleri
temelinde bireysel tedavi protokolü oluşturulmasını sağlamaktadır. Bu sunumda, faz I
periodontal tedavinin etkinliğini artırmak amacıyla klinik ve ev bakımı yönünden daha
etkili ve öngörülebilir biyofilm temizliği merkezinde ortaya çıkan metodolojik algoritma
değişiklikleri incelenecek ve tartışılacaktır.
1991 yılında Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden dönem üçüncüsü olarak
mezun oldu. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim
Dalı’nda doktora eğitimine başladı. 1996 yılında doktorasını tamamladı. 2003 yılında
Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nde doçent, 2008 yılında ise profesörlük ünvanı
aldı. 2013 yılında ERASMUS çerçevesinde University of Szeged, Faculty of Dentistry’ de
“Ultrasonic Piezoelectric Surgery Systems; Using Principles, Indications, Advantages
and Disadvantages” konulu dersler verdi. Avrupa Periodontoloji Derneği (European
Federation of Periodontology (EFP)), International Team for Implantology (ITI), Türk
Periodontoloji Derneği (TPD), Osseointegrasyon Akademisi Derneği (OSSADER), Türk
Dişhekimleri Birliği (TDB) ve Ankara Dişhekimleri Odası (ADO) üyesidir. Uluslararası
düzeyde implantoloji eğitimi veren ITI birliğinde akademi üyesi (fellow) olarak görev
yapmaktadır. Bugüne kadar yayımlanmış çok sayıda yurtdışı ve yurtiçi makale ve
bildirisi mevcut olup bilimsel toplantılarda periodontoloji ve implantoloji konularında
konferanslar vermiş ve bu konularda kurs uygulamaları yapmıştır. Özel ilgi alanları;
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dental implantolojiye ait tüm cerrahi uygulamalar, mukogingival cerrahiler, estetik kuron
boyu uzatma cerrahileri, kemik yükseltme cerrahi uygulamaları ve yönlendirilmiş kemik
rejenerasyonu teknikleridir.
Biofilm-Centered Changing Algorithms in the Treatment of Periodontal and Periimplant Diseases. “Guided Biofilm Therapy”
Prof.Dr.Bülent Kurtiş
The main cause of the periodontal and peri-implant diseases is biofilm which contains
lots of pathogenic microorganisms formed and accumulated on the natural teeth
and dental implant surfaces. Following with the understanding of the biofilm related
destruction mechanism of the supporting periodontal and peri-implant tissues,
therapies of periodontal and peri-implant diseases have begun with primarily removing
the biofilm and non-surgical phase I periodontal treatment approaches. Although
scaling and root planing (SRP) is regarded as a gold standard for mechanical plaque
and calculus debridement, it has also some disadvantages such as time consuming
procedure, technically demanding and uncomfortable to the patients. Nowadays,
various other new techniques oriented to the management of biofilm and debridement
have been introduced in the literature. A new concept has emerged known as “Guided
Biofilm Therapy” (GBT) and comparable clinical outcomes have been documented with
SRP. Main idea of GBT is to enhance and optimize the long term patient motivation
and homecare protocols as well as more effective and non-invasive biofilm therapy
with both patient and clinician together. Application of disclosing solution as part of
GBT workflow is an essential step in identifying biofilm and is quite beneficial for both
patient and clinician to see where biofilm is accumulating on the visible portion of the
dentition. Other parts of GBT are the systematic professional prophylaxis using air
abrasives and ultrasonic technologies for biofilm management. GBT is also provide
individual treatment protocols for each patients based on differential diagnosis and
risk assessments in order to achieve optimal clinical results. In this lecture, methodical
algorithm changes that have emerged in the center of more effective and predictable
biofilm removal both in the clinic and home care to increase the effectiveness of phase
1 periodontal treatment will be discussed.
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Derin Marjin Elevasyonu: bir başka açıdan
Dr. Serhat Köken

Posterior proksimal kaviteler genellikle komşu dişeti kenarının altına uzanır ve indirekt
bir restorasyon endike ise, bu durum analog/dijital ölçü ve adeziv simantasyonu
zorlaştırabilir.Bu servikal sınırın koronal olarak yükseltilmesine Derin Marjin Elevasyonu
(DME) denir; ilk olarak 1998’de önerilmiş ve klinisyenler arasında popüler olmuştur. Derin
servikal pozisyonlu marjinlere uygulanan az miktarda kompozitin amacı ölçü alma ve
yapıştırma prosedürlerini kolaylaştırmaktır. Bununla birlikte, özellikle klinik çalışmalarla
ilgili olarak, DME’yi destekleyen literatür azdır. Bu sunumda, DME’nin evrimi ve klinik
uygulama prosedürleri tartışılacaktır.
Serhat Köken, 1998 yılında Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun
olmuştur. 2001 yılından itibaren İstanbul’daki özel kliniğinde genel diş hekimliği
yapmaktadır. 2020 yılında Siena Üniversitesi’nde Dental Biyoteknoloji alanında doktora
eğitimini tamamlamıştır. Serhat Köken, ulusal ve uluslararası toplantılarda anterior
direkt rezin restorasyonların hem teknik hem de sanatsal yönleri ile ilgili sunumlar;
ayrıca direkt kompozit restorasyonlar ve dental fotoğrafçılık konuları ile ilgili uygulamalı
kurslar vermiştir. Serhat Köken, İtalya, Siena üniversitesi, Protetik Diş Hekimliği Yüksek
Lisans programlarında dersler vermektedir. (Dijital Dental Fotoğraf, Anterior Direkt
Restorasyonlar, Posterior Direkt Restorasyonlar)
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Cervical Margin Relocation; from a different perspective
Dr. Serhat Köken
Posterior proximal cavities often extend below the surrounding gingival margin, and if
an indirect restoration is indicated, this may complicate impression taking/scanning
and adhesive luting. Elevating this cervical margin coronally is called Cervical Margin
Relocation (CMR); which was first proposed in 1998 and became popular among
clinicians. The small amount of composite applied to deep cervically located margins
has the goal to facilitate impression taking and luting procedures. However, the
literature supporting CMR is scarce, especially regarding clinical studies. In this lecture,
the evolution of CMR and its clinical application procedures will be discussed.
Serhat Köken graduated from the School of Dentistry, University of Marmara (Istanbul)
in 1998. Since 2001, he has practiced general dentistry at his private clinic in Istanbul.
He completed his Ph.D education in Dental Biotechnology at the University of Siena in
2020. Serhat Köken has presented at national and international meetings on both the
technical and artistic aspects of anterior direct resin restorations as well as handson courses on composite resin artistry and dental photography. Serhat Köken is a
tutor in the Master Program in Prosthodontics (courses: Digital Dental Photography,
Anterior Direct Restorations, Posterior Direct Restorations), Department of Medical
Biotechnologies, School of Dentistry, University of Siena, Italy.
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Seramik ve Seramik-Benzeri Materyallerin Klinik Uygulama Alanları ve Uygun
Simantasyon Tekniği
Prof. Dr. Sadullah Üçtaşlı

Seramik ve seramik-benzeri materyaller: cam-matriks seramik, rezin-matriks seramik
ve polikristalin seramik olmak üzere 3 ana gruba ayrılır. Adeziv simantasyon tekniği,
cam-seramik restorasyon uygulamaları için geliştirildi. Adeziv simantasyon işlemi
sırasında, hem restorasyon iç yüzeyinde hemde dayanak diş yüzeyinde ilave işlemler
gerçekleştirilir. Dayanak diş yüzeyinde, kesim derinliğinin, mine, dentin veya minedentin yüzeylerini içermesine bağlı, pürüzlendir-yıka (etch-and-rinse), pürüzlendir-kurut
(etch-and-dry) veya her iki işlemi içeren seçici pürüzlendirme (selective-etch) adeziv
işlem uygulanır. Restorasyon iç yüzeyinde, hidroflorik asit ile pürüzlendirme işlemini
takiben silan uygulaması ve ışık- veya dual-polimerize kompozit rezin yapıştırma simanı
kullanılır. Adeziv simantasyon tekniği, rezin-seramik restorasyon uygulamalarında da
tercih edilir. Polikristalin seramik (zirconia/Y-TZP) tam kron-köprü uygulamalarında,
rezin modifiye cam iyonomer veya kendinden adeziv rezin siman kullanımı ile geleneksel
simantasyon tekniği uygundur. Ancak, adeziv-köprü/rezin-bağlı köprü uygulamalarında,
adeziv simantasyon tekniği uygundur ve restorasyon iç yüzeyinin kumlama işlemi ile
pürüzlendirilmesini takiben MDP içeren adeziv ve MDP içeren kimyasal- veya dualpolimerize kompozit rezin yapıştırma simanı kullanılır.
Bu sunumda, “dental materyal bilgisi klinik başarıyı etkiler” düşüncesi ile polikristalin
seramik/3Y-TZP, 4Y-TZP, 5Y-TZP/monolitik kron-köprü uygulamaları ve adeziv
simantasyon tekniği/hemen dentin kapama (IDS=Immediate Dentin Sealing) ertelenen
dentin kapama (DDS=Delayed Dentin Sealing) uygulamaları hakkında günümüze ait
kanıta dayalı bilgiler anlatılacaktır.
Orta ve Lise eğitimini, TED Ankara Koleji’nde tamamladı. 1985 yılında Ankara
Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu. 1992 yılında İngiltere, Birmingham
Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesinde “Some Mechanical Properties of Resin-Based
Dental Materials” isimli tez çalışması ile doktora eğitimini bitirdi. Ankara Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesinde, 1995 yılında Doçent, 2000 yılında Profesör ünvanları ile
tam zamanlı öğretim üyeliği görevine devam etmektedir. 2002-2004 yılları arasında,
Süleyman Demirel Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesinde, Dekan olarak idari görevde
bulundu. Davetli araştırmacı olarak, 3 veya daha fazla sürelerde, Amerika-New York
Üniversitesi, Kanada-Toronto Üniversitesi, Japonya-Tokyo Üniversitesi ve FinlandiyaTurku Üniversitesinde araştırmalar gerçekleştirdi. Uluslararası ve ulusal diş hekimliği
dergilerinde, sırasıyla 26 ve 51 adet makalesi yayınlandı. Uluslararası ve ulusal diş
hekimliği kongre veyasempozyumlarında 254 adet sözlü ve/veya poster sunumu
gerçekleştirdi. Uluslararası ve ulusal diş hekimliği toplantılarında, 55 sunum ile davetli
konuşmacı olarak bulundu. Evli ve 1 çocuk sahibi olan Sadullah Üçtaşlı’nın, eşi ve kızı
dişhekimidir.
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Ceramic and Ceramic-Like Materials, Clinial Applications, Cementation Techniques
Prof. Dr. Sadullah Üçtaşlı
Ceramic and ceramic-like materials can be classified as: glass-matrix ceramics, resinmatrix ceramics and polycrystalline ceramics. Adhesive cementation technique has
been developed for glass-matrix ceramic restorations. During adhesive cementation
procedure further surface treatments can be conducted both prepared tooth surface
and inner surface of the restoration. Depending on tooth preparation depth: on enamel,
dentin and both enamel and dentin, adhesive systems as etch-and-rinse, etch-and-dry
or selective-etch can be applied. Inner surface of the restoration should be treated by
hydrofluoric acid etching followed by silanisation and light- or dual-cure composite
resin luting cement. Adhesive cementation technique can be applied to resin-matrix
ceramic restorations as well.
Crown and fixed partial denture (bridge) restorations fabricated by polycrystalline
ceramic (zirconia/Y-TZP) can be cemented by conventional cementation technique
utulising resin modified glass ionomer or self adhesive resin cement. However,
inner surfaces of adhesive-bridge/resin bonded bridge restoration should be etch
by sandblasting and MDP-based adhesive system and MDP-based chemically- or
dual-cured composite resin luting cement should be used for adhesive cementation
technique.
Primary and secondary school education completed at TED Ankara College. Graduated
University of Ankara, Faculty of Dentistry in 1985. Obtained PhD degree titled “Some
Mechanical Properties of Resin-Based Dental Materials” at University of Birmingham,
School of Dentistry, England in 1992. Achieved Associate Professorship and
Professorship in 1995 and 2000 University of Ankara, Faculty of Dentistry, Department
of Prosthodontics, respectively. The Dean of Dental Faculty, at Süleyman Demirel
University, Isparta during 2000-2004. Had been NewYork University-USA, Toronto
University-Canada, Tokyo University-Japan and Turku University-Finland, and TCBCTurku-Finland as a visiting researcher. Full time professor at University of Ankara,
Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics. Has published 55 and 30 articles,
national and international dental journals, respectively. Has presented 317 oral and/
or poster presentations national and/or international dental conferences or congress.
Invited speaker at 57 different national and/or international dental conferences or
congress. Married and both his wife and his daughter are dentist as well.
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Dental Fotoğraf Da Standardizasyon. Çekim Teknikleri, Renk Doğruluğu
Dt. Ömer Engin

Günümüzde dental fotoğrafçılık artık seçenek olmaktan çıkmış, çok önemli araç haline
gelmiştir. Bir vakanın tüm tedavi aşamaları ve hasta kayıtları için gereklidir. Ekipman,
fotoğrafın çekimi ve işlenmesi, ilgili protokolün basit bir prosedüre oturtulması zor
olabilir. Ancak bu süreç standardize edilmiş dental fotoğraflar için zorunludur. İnsan
faktörleri, teknik faktörler ve görüntünün kullanım amacı, standardize edilmesi gereken
unsurlardır. Dental fotoğrafçılıkta renk doğruluğu, diş hekimliğinin tüm alanlarında
önemlidir.
Fotoğraf makinesinde enstantane, diyafram, iso, kelvin değerleri, büyütme oranları,
hastanın pozisyonu önceki ve sonraki fotoğraflarda mutlaka aynı olmalıdır. Fotoğrafın
çekim sonrası işlenmesi aşaması, kullanılacak ortam veya amacı göz önüne alınarak
değerlendirilir.
Bu çalışmada, tedavi sonuçlarının karşılaştırılması, izlenmesi ve değerlendirilmesinin
önemi vurgulanmış, dental fotoğrafçılığın mantığı ve standardizasyonunu tanımlanmıştır.
1980 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu.
1970li yılların başında fotoğrafla hobi olarak uğraşmaya başladı. 1975 yılından bu yana,
katıldığı yarışmaların, karma sergilerin yanı sıra, muhtelif yerli ve yabancı dergilerde
fotoğrafları yayınlandı. 2005 ve 2011 yıllarında kişisel sergilerini açtı. “Institute of
Medical Illustrators” çizgisinde 1990 yılından bu yana dental ve medikal illüstrasyonlar
üretmektedir. 1992 yılında diş hekimliği sektörüne giren otomasyon programının grafik
tasarım ve dental illüstrasyonlarını hazırladı. Hazırladığı Dental İllustrasyonlar 1992
yılından bu yana farklı yerli ve yabancı bilgisayar programlarında kullanılmaktadır.
Fakülte yıllarında, mesleki gereksinim nedeniyle medikal ve dental fotoğrafla ilgilenmeye
başladı. Önceleri analog daha sonra dijital fotoğraf ekipmanlarının dental fotoğrafta
daha işlevsel kullanılabilmesi ve bilgisayar programları ile denetlenmesi konusunda
araştırmalar yaptı. Dental fotoğraf konusunda yayınlanmış makaleleri ve “Dental
Fotoğrafçılık” isimli bir kitabı vardır. Profesyonel anlamda medikal, dental fotoğraf
üzerine çalışmakta olup yayınlarda, kurs ve seminerlerde, uluslararası dental fotoğraf
standartlarının ülkemizde de yerleşebilmesi için bu konudaki bilgilerini paylaşmaya
devam etmektedir.Halen, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde dental
fotoğrafçılık dersleri vermekte olup serbest diş hekimi olarak mesleğini sürdürmektedir.
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Standardızatıon, Shootıng Technıques and Colour Fıdelıty In Dental Photography
Dt. Ömer Engin
Today, dental photography is not optional any longer but a very important tool. It is
necessary for all treatment stages of a case and patient records. It may be difficult to
use a simple procedure for the relevant protocol, equipment, shooting and processing of
photograph. However, this process is mandatory for standardized dental photographs.
Human factors, technical factors and the purpose of using images are the elements
that need to be standardized. Colour fidelity in dental photography is important at all
stages of dentistry.
Snapshot, diaphragm, iso, kelvin values, magnification rates in the camera, patient
position must be definitely the same in the before and after photos. After shooting a
photo, processing stage is evaluated according to environment where it will be used or
purpose of use.
In this study, the importance of comparing, monitoring and evaluating treatment results
was emphasized and logic and standardization of dental photography were described.
Graduated from İstanbul University Faculty of Dentistry in 1980.
He took up photography for a hobby in early 1970s. Since 1975, he’s participated in
contests, mixed exhibitions and his photographs have been published on various
national and international magazines. From 2005 to 2011, he opened his personal
exhibition. He’s been producing dental and medical illustrations since 1990 for
“Institute of Medical Illustrators”. In 1992, he developed the graphical design and
dental illustrations of the automation program introduced to dentistry sector. The
Dental Illustrations he prepared have been used in different national and international
computer programs since 1992.
During his years at faculty, he got engaged with medical and dental photography
due to professional requirement. He conducted studies on the more functional use
of analogue and digital photography equipment and their supervision with computer
programmes. He has published articles on dental photography and a book “Dental
Photography”. In his professional career, he studies medical and dental photography
while he still continues sharing his knowledge in this field through publications, courses
and seminars with a view to establishing international dental photography standards in
Turkey.
At present, he delivers lectures on dental photography at Yeditepe University Faculty of
Dentistry and has his own private practice.

2022

26.

Türk Dİşhekİmlerİ Bİrlİğİ

Uluslararası

Dİşhekİmlİğİ K o n g r e s İ

Dental İmplantolojide Cerrahi Komplikasyonlar
Prof. Dr. Çağrı Delilbaşı

Diş eksikliklerinin giderilmesinde dental implantların kullanılması modern diş hekimliği
uygulamalarında geniş bir yer tutmaktadır. Dental implantların bu kadar yaygın
kullanılması, beraberinde bazı komplikasyonların gelişmesine neden olmaktadır.
Cerrahi bir işlem olan implantların yerleştirilmesi, temel cerrahi prensiplere bağlı
kalarak ve olası komplikasyonları göze alarak planlanması gereken bir işlemdir. Cerrahi
uygulamaya bağlı gelişebilecek komplikasyonlar kısa dönemde görülen başarısızlığın en
önde gelen nedenlerindendir. Bunun yanı sıra, özellikle anatomik yapıların zedelenmesi
sonucu uzun dönem hasta yaşamını olumsuz etkileyen sonuçlar görülebilir. Özellikle
çene kemiklerinin yetersizliğinde greft materyallerinden destek alınarak implantların
yerleştirilmesi cerrahi komplikasyon riskini arttırmaktadır. Bu sunumun amacı, implant
cerrahisinde karşılaşabileceğimiz sorunların değerlendirilmesi ve bu komplikasyonların
yönetiminde izlenecek yolların tartışılmasıdır.
Prof. Dr. Çağrı DELİLBAŞI, 1992 yılında TED Ankara Koleji’nden, 1997 yılında Gazi
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. 1997-2001 yılları arasında
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi
Anabilim Dalı’nda Doktora yaptı. 2001-2003 yılları arasında Japonya Kültür ve Eğitim
Bakanlığı bursu ile Osaka Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde araştırmacı olarak
bulundu. 2003-2011 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde
Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. Halen İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyesi olarak görevini
yürütmektedir. Yurt içi ve yurt dışı çok sayıda sunum ve yayını bulunmaktadır.
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Surgıcal Complıcatıons İn Dental Implantology
Prof. Dr. Çağrı Delilbaşı
Dental implants reserve a wide place in the management of missing teeth in modern
dentistry. Common use of dental implants is associated with some complications.
As insertion of dental implants is a surgical procedure, basic surgical principles
and possible complications should ve taken into consideration in planning. Surgical
complications in dental implantology is the major cause for early failure. Furthermore,
injury of anatomical structures may adversely effect patients’ life in the long postoperative period. In case of jaw deficiency, use of graft materials may increase the
risk of surgical complications. The aim of this presentation is to assess the surgical
complications and to discuss the possible management madalities in dental implant
surgery.
Dr. Çağrı DELİLBAŞI graduated from TED Ankara College in 1992 and from Gazi
University Faculty of Dentistry in 1997. He completed his PhD at Ankara University
Faculty of Dentistry Department of Oral and Maxillofacial Surgery between 1997-2001.
He was granted for Japanese Governmental scholarship between 2001-2003 at Osaka
University. He worked at Yeditepe University as a lecturer and associate professor
between 2003-2011. Since 2011 he has been at İstanbul Medipol University school of
Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery as a professor and head of
the department. Dr. Delilbaşı has many publications and presentations in the dental
literature.
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Peri-implanter Hastalıklar: Kaçınılmaz Son mu? Önleyebilir miyiz? Nasıl?
Doç. Dr. Cenker Koyuncuoğlu

Farklı nedenlere bağlı olarak kaybedilen dişlerin yerine uygulanan implantlar dünyada ve
ülkemizde sıklıkla tercih edilen bir tedavi yöntemdir. Diş implantları sayesinde hastanın
bozulan estetik görünümü ve kaybedilen çiğneme fonksiyonu yüksek bir başarı oranıyla
düzeltilir. Ancak, implant uygulamalarının artması implant çevresi hastalıkların daha
fazla görülmesine de neden olmaktadır. Bu hastalıkların tedavisi diş çevresi periodontal
problemlerin tedavi edilmesinden çok daha zordur. Bu nedenle peri-implanter
hastalıkların tedavi edilmesinden çok bunların oluşmasının engellenmesi giderek önem
kazanmaktadır.
Bu sunumda, peri-implanter hastalıkların önlenebilmesi için implant uygulamalarının
öncesinde, sırasında ve sonrasında hastaya ve hekime bağlı faktörler (biyolojik,
periodontal, cerrahi ve protetik) kanıta dayalı olarak incelenecek ve tartışılacaktır.
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 2004 yılında mezun oldu. Aynı yıl
Periodontoloji Ana Bilim Dalında Doktora eğitimine başladı ve 2010 yılında doktora
eğitimini tamamladı. Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisinde 2011 ve 2012 yılları
arasında askerlik görevini tamamladıktan sonra öğretim üyesi olarak göreve başladığı
“İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde idari direktörlük, dekan
yardımcılığı” gibi idari görevlerde bulundu. Doçent unvanını 2021 yılında kazandı.
Türkiye Sigarayla Savaş Derneği’nde 2015 yılından itibaren yönetim kurulu üyesi
olarak görev yapmaktadır. Türk Periodontoloji Derneği (TPD), Avrupa Periodontoloji
Derneği (EFP), Osseointegrasyon Derneği (OSSEDER) üyelikleri bulunmaktadır. Mesleki
özel ilgi alanları; rejeneratif periodontal ve mukogingival cerrahiler, minimal invaziv
cerrahiler, estetik kuron boyu uzatma cerrahileri, akılcı antibakteriyel kullanımı, dental
implantolojide cerrahi uygulamalar ve peri-implantitis tedavileridir. Güneş Tıp Kitabevleri
tarafından 2021 yılında yayınlanan “Periodontoloji Akıl Notları” adlı kitabın editörlüğünü
Prof. Dr. Özen Tuncer ile birlikte yapmıştır. Yerli ve yabancı dergilerde yayınlanmış 30’un
üzerinde bilimsel makalesi bulunmaktadır. Evli ve iki çocuğu vardır.
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Peri-implant Diseases: Inevitable End? Can We Prevent Them? How?
Doç. Dr. Cenker Koyuncuoğlu
Implants placed for missing teeth lost due to various reasons are commonly preferred
as a treatment method both in Turkey and around the world. Thanks to dental implants,
impaired esthetics of patients and their chewing function that is lost can be restored with
a high success rate. However, increased use of implants also lead to higher incidence
of peri-implant diseases. Treatment of such diseases is more difficult than treatment
of periodontal problems around teeth. Therefore, it is getting increasingly important to
prevent peri-implant diseases before they develop rather than treating them.
In this presentation, patient and dentist related factors before, during and after implant
placement (biological, periodontal, surgical and prosthetic) to prevent peri-implant
diseases will be elaborated and discussed based on evidence.
He graduated from İstanbul University Faculty of Dentistriy in 2004. In the same year,
he started his PhD at Periodontology Department and completed it in 2010. After
completing his military service at Ankara Gülhane Military Medical Academy from
2011 to 2012, he worked as faculty member at “İstanbul Aydın University Faculty of
Dentistry’’ where he also held administrative offices as administrative director and
vice-dean. He received his title of Associate Professor in 2021. He’s been serving as a
member of the board of Turkish Anti-Smoking Association since 2015. He’s a member
of Turkish Society of Periodontology (TPD), European Federation of Periodontology
(EFP) and Osseointegration Association (OSSEDER). His professional interests
include regenerative periodontal and mucogingival surgeries, minimally invasive
surgeries, aesthetic crown lengthening surgeries, rational use of antibacterials, surgical
procedures in dental implantology and peri-implantitis treatments. Wİth Prof. Dr. Özen
Tuncer, he was the co-editor of the book titled “Periodontoloji Akıl Notları” published in
2021 by Güneş Medical Publishing House. He has published more than 30 scientific
articles in national and international journals. He’s married with two children.
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Porselen Lamina Veneer Simantasyonunda Mitler ve Gerçekler
Prof. Dr. Yasemin Kulak Özkan

Günümüz diş hekimliğinde, porselen lamina veneerler (PLV) minimal invaziv yaklaşım
ile estetik ve fonksiyonun sağlandığı minimal invaziv tedavilerin başında gelmektedir.
Uzun süreli başarıyı maksimum estetik ile sağlayabilmek için biyomekanik-optik
özelliklerin en uygun şekilde kullanılması ve adeziv teknolojilerden optimum derecede
yararlanılması gerekmektedir.
Adeziv özelliklere maksimum dikkat gösterilmesi gereken PLV simantasyonuna bağlı
hatalar sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bu sunumda uzun süreli başarıyı yakalayabilmek
için gerekli olan adezyon özellikleri ve simantasyon aşamalarını estetik beklentilerin
ışığında doğru ve yanlış bildiğimiz noktalar anlatılacaktır.
Yasemin Kulak Özkan Marmara Üniversitesi’nden 1987’de mezun oldu. Aynı yıl fakültenin
Protez Bölümünde araştırma görevlisi oldu. 1996’da doçent 2001’de profesör oldu.
2004-2007 yılları arasında dekan yardımcılığına atanan Prof. Özkan, 2014’te Marmara
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne dekan olarak atandı. Halen fakültenin dekanlık ve
Protez Bölümü Başkanlığını eş zamanlı olarak yürütmektedir. Tanınmış dergilerde 60’ı
aşkın yayını ve uluslararası yayım evleri tarafından basılmış 5 adet kitabı bulunmaktadır.
Halen TPID (Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği) başkanlığını, ITI ve MINEC
üyeliğini yürütmektedir.
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Myths and Facts about Porcelain Laminate Veneer Cementation
Prof. Dr. Yasemin Kulak Özkan
In today’s dentistry, porcelain laminate veneers (PLV) is one of the main minimally
invasive treatments that provide esthetics and function with minimally invasive
approach. To have long-term success with maximum esthetics, biomechanical-optic
features should be used in the most appropriate way and adhesive technologies should
be used at optimum level.
Mistakes are frequently made due to PLV cementation where maximum attention should
be given to adhesive features. In this presentation, myths and facts about adhesion
features and cementation stages needed for long-term success will be presented in the
light of esthetic expectations.
Yasemin Kulak Özkan graduated from Marmara University in 1987. She became a
research fellow in the same faculty at Prosthetics Department. She received her title as
Associate Professor in 1996 and Professor in 2001. Serving as vice-dean in 2004-2007,
Prof. Özkan was appointed as the dean of Marmara University Faculty of Dentistry in
2014. She’s still the dean of the faculty and head of Prosthetics Department. She has
more than 60 publications in prestigious journals and 5 books published by international
publishing houses. She’s still the president of TPID (Turkish Prosthodontics and
Implantology Association) and member of ITI and MINEC.
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Aşınmış Dişler için Kompozit İnjection Moulding Tekniği
Dr. Kostas Karagiannoppoulos

Reçine kompozit malzemeler, restoratif diş hekimliği alanında günlük rutinde giderek
daha fazla kullanılmaya başlamıştır. Eklemeli, minimal invaziv ve adhesif diş hekimliği
artık diş hekimleri ve hastalar tarafından tercih edilmektedir. Injection moulding,
şeffaf bir silikon stent ile önceden onaylanmış tanısal waxup’ı taklit eden bir tekniktir.
Bu sunumda, aşınmış dişlerin yönetiminde bu tekniğin potansiyelini inceleyeceğiz.
Veri toplama, gülüş tasarımı, waxup isteme ve oklüzal konulardan oluşan iş akışı
tartışılacaktır. Dahl konsepti dahil olmak üzere oklüzyonun dikey boyutunu artırmanın
faydalarını da irdeleyeceğiz. Injection moulding, aşınmış dişlerin tedavisinde
öngörülebilir ve tutarlı bir tekniktir.
Kostas, tecrübeli bir uzman prostodontist ve Londra King’s College’da Onursal
Konsültandır. Hem temel hem de uzmanlık eğitimini İngiltere Londra’da tamamlamıştır.
Diş hekimliği örencilerine ve uzmanlarına 2008’den bu yana eğitim vermektedir.
Londra bölgesinde 2 uzman klinikte hizmet vermektedir. Aşınmış dişlerin yönetimiyle
ilgilenmekte ve 2017’den beri injecting moulding tekniğini uygulamaktadır. Ayrıca
hem yurtiçinde hem de yurtdışında diş hekimlerine eğitimler vermektedir. GC UK’in
kilit kanaat önderi olup enjektabl reçine kompozit malzemeler konusunda yüzlerce diş
hekimine eğitim vermiştir.
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Composite injection moulding for the worn dentition
Dr. Kostas Karagiannoppoulos
Resin composites are used more and more in the daily routine of the restorative
dentist. Additive, minimally invasive, adhesive dentistry is now preferred by dentists
and patients alike. Injection moulding is a technique that replicates a pre-approved
diagnostic waxup through a clear silicone stent. In this presentation we will explore
the potential of this technique in managing the worn dentition. The workflow of data
collection, smile design, waxup prescription and occlusal considerations will be
discussed. We will also explore the benefits of increasing the vertical dimension of
occlusion including the Dahl concept. Injection moulding is a predictable and consistent
technique for the treatment of the worn dentition.
Kostas is an experienced specialist prosthodontist and an Honorary Consultant at King’s
College, London. He completed both his basic and specialist training in London, UK. He
has been teaching dental students and training specialists since 2008. He is practicing
in 2 specialist practices in The London area. Having an interest in the management of
the worn dentition he has been performing the injection moulding technique since 2017
and provides training for dentists both nationally and internationally. He is a key opinion
leader for GC UK and has trained hundreds of dentists in the subject of injectable resin
composites.
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İmplantojide Ölçü Tekniği Ve Materyali Seçimi
Prof. Dr. Sevcan Kurtulmuş Yılmaz

Doğal dişlerin aksine, osseointegre implantlar protetik restorasyonlardaki ufak
uyumsuzlukları tolere etme kapasitesine sahip değildir. Bu nedenle implant destekli
protezlerde pasif bir uyumun sağlanması, uzun dönem başarının elde edilmesinde en
önemli faktörlerden biridir. Pasif uyumlu bir restorasyonun fabrike edilebilmesi için
doğru bir protetik iş akışı yürütülmelidir ve bu akışın ilk basamağı ölçü işlemidir. Dijital
teknolojinin diş hekimliğine hızlı entegrasyonu ile intraoral tarayıcılar ile alınan dijital
ölçüler konvansiyonel ölçü tekniklerine güçlü bir alternatif olarak gösterilmektedir.
İmplant sayısı, implantlar arası açısal farklılıkların varlığı, implantın yerleştirilme
derinliği gibi faktörler ölçü prosedürü etkilemekte ve klinikte vakaya uygun ölçü tekniği
ve materyali seçimi hekimler için zorlayıcı olabilmektedir. Bu sunumda, ölçünün
doğruluğunu etkileyen faktörler ele alınacak ve farklı vaka senaryolarına göre ölçü
tekniği seçimi hakkında ipuçları verilecektir.
2006 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olmuştur. Aynı yıl
aynı üniversitenin Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda başladığı doktora eğitimini,
2011 yılında Yakın Doğu Üniversitesi’nde “Farklı Zirkonya Tam Seramik Sistemlerinin
Translusensi ve Renk Özelliklerinin Karşılaştırılması” başlıklı doktora tezini savunarak
tamamlanmıştır. Akademik hayatına Yakın Doğu Üniversitesi’nde devam etmiş; 2015
yılında doçent unvanı almış 2021 yılında profesörlüğe yükseltilmiştir. 2017 yılı haziran
ayından bu yana, Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde Dekan Yardımcılığı
görevini yürütmektedir.
SCI indeksli ve ulusal dergilerde çok sayıda makalesi; kongre ve sempozyumlarda
konuşmaları, sunumları ve ödülleri bulunmaktadır. Saygın dergilerde hakemlik görevi
yapmaktadır. Akademik ilgi alanları; dental seramikler, implantoloji, estetik diş hekimliği,
renk, lazerler ve diş hekimliği eğitimidir.
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Impressıon Technıque And Materıal Selectıon In Implantogy
Prof. Dr. Sevcan Kurtulmuş Yılmaz
Contrary to natural teeth, osseointegrated implants do not have the capacity to tolerate
minor misalignments in prosthetic restorations. Therefore, it is one of the most
important factors to achieve a passive alignment in implant supported overdentures
for long-term success. A right prosthetic work flow should be used to fabricate a
restoration with passive alignment and the first step of this flow is impression. With
the fast integration of digital technology into dentistry, digital impressions taken with
intraoral scanners are suggested as an strong alternative to conventional impression
techniques. Factors such as number of implants, angular differences between implants,
implant placement depth influence the impression procedure and thus selection of
appropriate impression technique and material for patients may be challenging at
clinics for dentists. In this presentation, factors influencing the accuracy of impression
will be discussed and tips for selecting impression techniques according to different
case scenarios will be provided.
She graduated from Ankara University Faculty of Dentistry in 2006. She started her PhD
at Prostodontic Treatment Department of the same university and completed it in 2011
at Near East University by defending her thesis titled Comparison of Translucency and
Colour Features of Different Zirconia Full Ceramic Systems”. She pursued her academic
career at Near East University; received her title of associate professor in 2015 and was
promoted as professor in 2021. Since June 2017, she’s the Vice-Dean of Near East
University Faculty of Dentistry.
She has several articles published in SCI indexed and national journals; lectures,
presentations and awards at congresses and symposia. She’s a reviewer at prestigious
journals. Her academic interest focuses on dental ceramics, implantology, esthetic
dentistry, colour, lasers and dentist education.
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Temporomandibular Eklem Disfonksiyonunda Tanı ve Ayırıcı Tanı ve Tedavide Güncel
Yaklaşımlar
Dr. Esra Somtürk

Toplumun oldukça büyük bir kısmında farkında bile olmadan diş gıcırdatma ve diş sıkma
problemi olduğunu gösteren pek çok yayın mevcuttur. Hastaların genellikle bu durumun
bilincinde olmamaları ve semptomlar açığa çıkana kadar şikayette bulunmamaları
nedeniyle erken tanının konması yüksek önem taşımaktadır. Özellikle erken dönemde
saptanamayan bruksizm hastalarında temporomandibular eklem disfonksiyonu veya
miyofasiyal ağrı gelişmekte ve tedavisi zorlaşmaktadır.
Bu aşamada tanı ve ayırıcı tanı için diş hekimlerine oldukça önemli bir görev düşmektedir.
Tıpta ve Dişhekimliğinde temel prensip; ‘kişilerin farkında olmadıkları klinik belirtilerin
saptanması ve daha sonra oluşabilecek problemlerin azaltılması yada yok edilmesi’dir.
Bu sunumda; temporomandibular eklem disfonksiyonlu ve miyofasiyal ağrılı hastalarda
tanı, ayırıcı tanı ve tedavi yaklaşımları tartışılacaktır.
Current Approaches to the Diatnosıs and Differentıal Diagnosis of
Temporomandibular Joint Dysfunction
Dr. Esra Somtürk
Many studies show that majority of people in a society experience burixism and
teeth clenching problems even though they are not aware. Since patients usually are
not aware of this problem and do not complain until symptoms are manifested, early
diagnosis is highly important.Particularly in patients with bruixism that is not detected
early, temporomandibular joint dysfunction or myofacial pain develops, which makes
treatment difficult.
At this stage, dentist play a very important role for diagnosis and differential diagnosis.
The main principle in medicine and dentistry is ‘to detect clinical symptoms that
patients are not aware and reduce or eliminate problems that may occur later’.
In this presentation; diagnosis, differential diagnosis and treatment approaches
for patients with temporomandibular joint dysfunction and myofacial pain will be
discussed.
Academic Titles
5.1 Dr.Faculty Member 2013-present
5.2 İstanbul Aydın University Faculty of Dentistry, Head of Oral Dental Maxillomandibular
Radiology Department 2013
5.3 Dentistry Education Programs Accreditation Association Member and UDEPAK
member and assessor 2018-present
5.4 İstanbul Aydın University Faculty of Dentistry Medical Director 2020-present
PhD Theses
6.1- Assessment of Effects of Manipulation- Exercise and Manipulation-Splint
Treatments in Temporomandibular Joint Dysfunction Syndrome.
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6.2 Comparison of Mental Index and Mandibular Index Obtained through Digital
Panaromic Radiographs with Mineral Bone Density Indices for Early Diagnosis of
Postmenopausal Osteoporosis.
Dt. Osman Er

Osman Er Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2001 yılı mezunudur. Klinik
çalışmalarında özellikle Dijital Diş Hekimliği, Estetik Diş Hekimliği ve İmplantoloji
alanlarına odaklanmıştır. 2007 yılından bu yana kendi muayenehanesinde meslek
yaşamını sürdürmektedir. 2011 yılından bu yana da Chairside CAD/CAM sistemi olan
CEREC’i kullanmaktadır. Seramik restorasyonlarla ilgili pek çok kurs ve eğitime katılmıştır.
Baştan sona kendi kliniğinde yaptığı restorasyonların tasarımından makyajına tüm
aşamalarını kendisi uygulamaktadır. Porselen cut-back ve layering tekniği ile ilgili de
çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca dijital dental fotoğrafçılıkla da ilgilenmektedir. 2012
yılından bu yana CAD/CAM sistemleri ile ilgili ulusal ve uluslararası sunumlar yapmakta
ve ileri seviye eğitimler vermektedir. “CEREC Trainer” sertifikası sahibidir. Dijital Diş
Hekimliği’nde ağız içi tarayıcılar, yazılımlar, kazıma cihazları, 3D printerlar, materyaller
ve bunlarla bağlantılı tüm konularda online ve yüz yüze eğitimler vermeye devam
etmektedir. Dijital Diş Hekimliği ile ilgili eğitmenlerden oluşan uluslararası bir topluluk
olan “Academy of Digital Dentistry” üyesidir. Bunların yanı sıra EDAD, OSSEDER üyesidir.
İyi derecede İngilizce bilmektedir
Osman Er graduated from Hacettepe University Faculty of Dentistry in 2001. His clinical
studies mainly focus on Digital Dentistry, Esthetic Dentistry and Implantology. He’s
been practicing at his own private clinic since 2007. Since 2011, he’s been using the
CEREC which is a Chairside CAD/CAM system. He’s participated in many courses and
training sessions about ceramic restorations. He’s been implementing all stages of
restorations he makes himself from start to end from design to polishing. Furthermore,
he’s interested in digital dental photography. Since 2012, he’s been delivering national
and international presentations on CAD/CAM systems. He holds a “CEREC Trainer”
certificate. He still delivers online and face-to-face training courses on intra-oral
scanners, software, scrapers, 3D printers, materials in Digital Dentistry and all other
related topics. He is a member of “Academy of Digital Dentistry” that is an international
community consisting of trainers of Digital Dentistry. He is also a member of EDAD,
OSSEDER. He speaks English well.
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Edante Çenelerde İliak Greft Ogmentasyonu ve Komplikasyonların Yönetimi
Prof. Dr. Sabri Cemil İşler

Ağız, diş ve çene cerrahisinde kemik kazanımına yönelik operasyonlar arasında iliak
kemik ogmentasyonu oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Çeneleri ilgilendiren yetersiz
kemik alanları, kist ve tümör cerrahisi sonrası oluşan kemik defektleri, erken yaşta
çekilen dişler sonrası rezorbe kretler ya da konjenital diş eksiklikleri gibi durumların
rekonstrüksiyonunda iliak kemik greftleri başarılı sonuçlar vermektedir. Ancak her
cerrahi işlemde olduğu gibi iliak kemik ogmentasyonuna bağlı gelişebilecek çeşitli
komplikasyonlar mevcuttur. Bunlar donor sahada ya da alıcı sahada meydana
gelebilmektedir. Donor sahada osteotomi sonrası kanama, sinir hasarı, yabancı madde
reaksiyonu, postop hematom,yürümekte zorluk, iliak kemikte kırık, alıcı sahada ise
genellikle yumuşak doku yetersizliğine bağlı postop greft kaybı gibi durumlar meydana
gelebilmektedir. Bu sunumda sizlere cerrahi işleme bağlı gelişebilen istenmeyen
durumlar ve tedavileri hakkında bilgiler vereceğiz.
1979 yılında Çorlu’da doğdu. Orta ve lise öğrenimini Bilge Kağan Koleji’nde tamamlayarak
1997 yılında mezun oldu. 1997 yılında eğitimine başladığı İstanbul Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesinden 2002 yılında mezun olarak aynı fakültenin Ağız-Diş-Çene
Hastalıkları ve Cerrahisi A.B.D’nda doktora programına başladı. 2008 yılında doktora
tezini tamamlayarak, Diş hekimliği Doktoru unvanını aldı. Aynı yıl, Almanya Osnabrück’te
Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Bölümünde 6 ay süreyle fellowship yaptı.2012 yılında
Doçentlik ünvanını, 2022 yılında Profösörlük ünvanını aldı. Halen İstanbul Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi’ne Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı’nda
görevine devam etmektedir.

2022

26.

Türk Dİşhekİmlerİ Bİrlİğİ

Uluslararası

Dİşhekİmlİğİ K o n g r e s İ

Title: ‘Iliac Graft Augmentation in Edentulous Jaws and Management of Complications’’
Prof. Dr. Sabri Cemil İşler
Iliac bone augmentation plays an important role among the operations targeting bone
gain in oral, dental and maxillofacial surgery. Iliac bone grafts provide successful
outcomes in the reconstruction of cases with insufficient bone areas relevant to maxilla
and mandible, bone defects secondary to cyst and tumor surgery, ridge resorption after
tooth extraction at early ages or congenital missing tooth. However, as in all surgical
procedures, some complications may develop due to iliac bone augmentation. These
complications may occur in donor site or recipient site. Bleeding, nerve damage, foreign
body rejection, postop hematoma, difficulty in walking, iliac bone fracture may occur on
donor site while postoperative graft failures may usually occur in the recipient site. In
this presentation, we will provide information about adverse events that may develop
due to surgical procedure and their treatments.
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Bu Diş Ağızda Kalır Mı?
Prof. Dr. Mehmet Baybora Kayahan

Endodontik tedavinin amacı apikal periodontitisin engellenmesi veya tedavi edilmesidir.
Kanal tedavisi güvenilir ve başarı oranı yüksek bir işlemdir. Bununla birlikte, alet kırıkları,
basamak oluşumu, kök kanal yolunun transportasyonu, perforasyonlar ve yıkama
solüsyonlarının periapikal bölgeye ekstrüzyonu gibi prosedürle problemler tedavi
prognozunu etkileyen faktörlerdir. Öte yandan, günümüzde hastalar dişlerinin ağızlarında
kalması konusunda daha isteklidirler ve bu durum kanal tedavisinin tekrarlanma
ihtiyacını arttırmaktadır. Kanal tedavisi tekrarı kullanılan Ni-Ti alet sistemleri, yıkama
sistemleri, biyomateryaller ve ultrasonik uçlarla daha kolay uygulanabilir hale gelmiştir.
Umutsuz olarak kabul edilen dişlerin kurtarılması mümkün olabilmektedir. Dişlerin
kanal tedavisi veya tedavi tekrarı ile ağızda kalmalarının konservatif ve ekonomik bir
yol olduğu konusunda hiçbir şüphe yoktur. Bu konuşmada bu yöndeki yaklaşımlar
anlatılacak, vaka sunumları ile konu tartışılacaktır.
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi,
Endodonti Anabilim Dalı
Prof. Dr. Mehmet Baybora Kayahan, İstanbul Üniversitesi Diş ekimliği Fakültesi’nden
1995 yılında mezun olduktan sonra aynı Fakültenin Endodonti Anabilim Dalı’nda
doktora eğitimini tamamladı. 2000 yılında Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Endodonti Anabilim Dalı’nda çalışmaya başladı. 2002 yılında Yardımcı Doçent, 2008
yılında Doçent oldu. Mehmet Baybora Kayahan 2014-2021 yılları arasında Okan
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı’nda Profesör olarak
çalışmıştır. Halen İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde
akademik hayatına devam etmektedir. Türk Endodonti Derneği başkanıdır. Asya Pasifik
Endodonti Konfederasyonu’nda (APEC) 2019-2021 yılları arasında Başkanlık yapmıştır.
Diş Hekimliği Lazer Akademisi Derneği’nde 2019-2021 yılları arasında (DİLAD) Başkanlık
görevini yürütmüştür. Dünya Endodonti Derneği (IFEA) Eğitim Komisyonu Başkanıdır.
Avrupa Endodonti Derneği (ESE) sertifiye edilmiş üyesidir.
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Is this tooth hopeless?
Prof. Dr. Mehmet Baybora Kayahan
The aim of endodontic treatment is to prevent or cure apical periodontitis. Root canal
treatment is a predictable procedure with high survival rate. However, procedural
problems such as broken instruments, ledge formation, transportation of the canal, root
perforation and extrusion of the irrigants can affect the prognosis. On the other hand,
patients demand the retention of their teeth more than ever before and this results in
increasing necessity for the retreatment. Retreatment is easier with the help of Ni-Tis,
irrigation systems, biomaterials and ultrasonic instruments. Even hopeless teeth can
be saved. There is no doubt that both root canal treatment and retreatment of teeth are
feasible and economical ways to preserve function. In this lecture, follow-up of some
tricky cases will be presented and discussed.
Istanbul Health and Technology University,
Faculty of Dentistry, Department of Endodontics
He graduated from Istanbul University, Faculty of Dentistry, in 1995. Between 19952000, he worked as a research assistant at Istanbul University, Faculty of Dentistry,
Department of Endodontics. In 2000, he received the Dr. Med. Dent. degree. He
worked at Yeditepe University, Faculty of Dentistry from 2000 until 2014. He became
an Assistant Professor in 2002 and an Associate Professor in 2008. He began to
work at Okan University, Faculty of Dentistry in 2014 where he became a Professor of
Endodontics. Since July 2021, he has been working at Istanbul Health and Technology
University as the Director of Department of Endodontics. He is the author of many local
and international journals. He gives courses and conferences on root canal shaping
and procedural problems in Endodontics. Dr. Kayahan is a certified member of the
European Society of Endodontology. He is the Chair of IFEA Education Committee.
He is currently the president of the Turkish Endodontic Society and Immediate Past
President of Asian Pacific Endodontic Confederation.
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Vidalar ve Protezler
Prof. Dr. Tuncer Burak Özçelik

Vida, basit bir makinadır ve kısaca bağlantı noktası olarak da tanımlanır. İmplant
uygulamalarının yaygınlaşması ile birlikte hayatımıza daha da çok girmiştir. Bu sunumda,
vida mekaniği ve vida tutuculu protez uygulamaları literatür rehberliğinde tartışılacaktır.
1970 Zonguldak doğumludur. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2002 yılında aynı üniversitenin Protetik Diş Tedavisi
Anabilim Dalı’nda “İmplant-Doğal Diş Destekli Sabit Bölümlü Protez Tasarımlarının İki
Farklı Stres Analiz Yöntemi İle İncelenmesi” konulu doktora tezini tamamlamıştır. 38
yurt dışı yayınından 36 tanesi SCI veya SCI-expanded kapsamındadır.
Halen Başkent Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim
Dalı’nda Prof. Dr. kadrosu ile görevini sürdürmektedirKonusunda Özel İlgi Alanları
Dental İmplantlar
Protez Laboratuar Uygulamaları
Çene-Yüz Protezleri ve İmplantları
Diş Hekimliğinde Renk
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Screws and Prostheses
Prof. Dr. Tuncer Burak Özçelik
The screw is a simple machine and is also briefly defined as the connection point.
With the spread of implant applications, it has entered our lives even more. In this
presentation, screw mechanics and screw-retained prosthesis applications will be
discussed with the guidance of the literature.
Dr.T.Burak Ozcelik was born in Zonguldak in 1970. He graduated from Ankara University
Faculty of Dentistry in 1995. After attending a PhD program at The Ankara University,
Faculty of Dentistry department of prosthodontics, Dr. Ozcelik completed his doctoral
thesis entitled “The investigation of implant-tooth born fixed partial denture design
with two different stress analyses methods” in 2002. Thirty-six of 38 international
publications are within the scope of SCI or SCI-expanded. Dr. T. Burak Özçelik is
currently ranked as a professor at Department of Prosthodontics, Faculty of Dentistry,
Baskent University.
Areas of Special Interest
Dental Implants
Prosthetic Laboratory Technology
Maxillo Facial Prostheses and Implants
Color in Dentistry
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Myofonksiyonel Orofasiyal Mayene ve Teşhis için Uygulamalı Anlatım
Doç. Dr. Delal Dara Kılınç

Hatalı yutkunma, yutkunma bozuklukları, anormal dil posturü, nefes alıp verme güçlüğü,
hatalı orofasiyal alışkanlıklar myofonksiyonel anomalilere ve bunlar da hem dental
ortodontik hem dentofasiyal ortopedik anomalilere yol açmaktadır. Bu sunum, daha
bebeklik/erken çocukluk çağında iken teşhis edilebilecek ve erken dönem müdaheleler ile
rehabilite edilebilecek bu anomalilerin çocuk ve yetişkilerde nasıl teşhis edilebilecekleri
ve gözden kaçmaları durumunda ne tür klinik anomalilere yol açabileceği üzerine hem
teorik hem pratik uygulamalı bilgiler içermektedir.
Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde 2001’de tamamladıktan
sonra, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilimdalı’nda 2007 yılında
doktora eğitimini tamamlamıştır. Bir süre kendi muayenehanesinde hastalarına hizmet
verdikten sonra, 2015-2018 arasında İstanbul Medipol Üniversitesi’nde; 2019-2021 yılları
arasında Bahçeşehir Üniversitesi’nde ve 2021-2022 arasında İstanbul Aydın Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilimdalı’nda Doçent olarak çalışmıştır.
Aynı zamanda Sinema Televizyon Bölümü/Yönetmenlik Yüksek Lisans mezunu olan
Kılınç’ın yayınlanmış 7 adet şiir, öykü, deneme kitabı ve senaryosunu yazıp yönettiği
kısa filmleri vardır. Mesleğinin yanı sıra, profesyonel olarak sinema ve sosyal medya
yapımcılığı, amatör olarak şarkı sözü yazarlığı, bestekarlık ve yorumculuk yapmaktadır.
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Myofunctional Orofacial Examination and Diagnosis
Doç. Dr. Delal Dara Kılınç
Tongue trust, swallowing disorders, abnormal tongue posture, breathing difficulties,
bad orofacial habits lead to myofunctional anomalies, which in turn lead to dental
orthodontic and dentofacial orthopedic anomalies. This presentation contains both
theoretical and practical information on how these anomalies, which can be diagnosed
in infancy/early childhood and rehabilitated with early interventions, can be diagnosed
in children and adults and what kind of clinical anomalies they may cause if overlooked.
After graduating from Gazi University Faculty of Dentistry in 2001, he completed his
doctorate in 2007 at Dicle University Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics.
After working in his own private practice for a while, he worked at Istanbul Medipol
University between 2015-2018 and Bahçeşehir University between 2019-2021 and
Istanbul Aydın University 2021-2022. At the same time, Kılınç, who has a Master of
Art (MA) degree in Cinema and Television has published poem, story and essay books
and shot short films which are written and directed by himself. In addition, he is as a
professional film and social meda content producer, an amateur songwriter, composer
and singer.
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Rekonstrüktif periodontal ve peri-implant cerrahide sınırlar ve ötesi
Dr. Serhat Aslan

Rejenerasyon alanında elde edilen gelişmeler klinisyenleri, hasta dostu minimal
invaziv yaklaşımlara yönlendirmiştir. Yeni teknikler ve flep tasarımları klinik sonuçları
iyileştirmiş, hasta konforunu artırmıştır. Ancak, bazı klinik koşullar nedeniyle doğal dişler
kaybedilmekte ve eksik diş bölgesi için en iyi alternatif dental implant yerleştirilmesidir.
İmplantların doğal dişlerle birlikte ağızda yer aldığı durumlarda, bazı anatomik farklılıklar
nedeniyle tedavi yöntemlerinde zorluklarla karşılaşılmaktadır. Başarılı bir cerrahi sonuç
için, kanlanma, yumuşak dokuların yönetimi, flep kalınlığı, tasarımı ve gerilimi temel
faktörleri oluşturmaktadır. Bu faktörler cerrahi sırasında mutlaka değerlendirilmeli ve
kontrol edilmelidir. Mükemmel sonucu arayan hekimlerin bu faktörleri kontrol altına
alması yeterli olmayabilir. Uygun olmayan tedaviler sonucu oluşan sert ve yumuşak
doku eksiklikleri veya klinik koşullar hekimlere büyük zorluklar getirecektir. Öte yandan
başarılı bir sonuç sadece cerrahi işlemlere bağlı değildir, uygun protetik işlemler de
büyük önem taşımaktadır. Estetiğin birincil hedef olduğu durumlarda, sağlıklı yumuşak
doku arayüzü ve diş benzeri bir doğal görünüm bireye özgü olarak oluşturulmalıdır. Bu
sunumda, doğal diş ve implant çevresi doku rekonstrüksiyonuyla ilgili kritik unsurlar ve
yeni yaklaşımlar ele alınacaktır.
Serhat Aslan, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olduktan sonra
Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Periodontoloji alanında doktorasını
tamamlamıştır. Kendi kliniğinde Periodontoloji Uzmanı olarak çalışmaktadır. Milan
Üniversitesi (İtalya), Biyomedikal, Cerrahi, Dental Bilimler Bölümü’nde ve Porto
Üniversitesi (Portekiz), Periodontoloji ve İmplantoloji uzmanlık eğitiminde misafir
öğretim üyesidir. Tam papil koruma tekniğini (Entire papilla preservation) tanımlayarak
rejeneratif periodontal cerrahi alanına katkıda bulunmuştur. Ulusal ve uluslararası
kongrelerde davetli konuşmacı olarak yer almış, bilim ve sunum ödülleri kazanmıştır.
Türk Periodontoloji Derneği’nde merkez yönetim kurulu üyesi ve sayman olarak görev
yapmaktadır. Avrupa Periodontoloji Federasyonu (EFP), İtalyan Periodontoloji ve
İmplantoloji Derneği (SIdP), Uluslararası İmplantoloji Takımı (ITI), Estetik Diş Hekimliği
Akademisi Derneği (EDAD) aktif üyesidir. Periodontoloji alanında tek ve çok merkezli
klinik çalışmalar yürüten Dr. Aslan, rejeneratif biyomateryaller ve farklı cerrahi tekniklerin
yumuşak ve sert dokulara olan etkileri ve klinik sonuçları üzerine yoğunlaşmıştır.
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Limits and beyond in reconstructive periodontal and peri-implant surgery
Dr. Serhat Aslan
As a result of developments in the field of regeneration, clinicians have been adopting
patient-friendly minimally invasive approaches. New techniques and flap designs
have improved clinical outcomes and improved patient comfort. However, due to
certain clinical conditions, natural teeth are lost and dental implant placement is the
best alternative for missing teeth. In cases when implants are present with natural
teeth, certain challenges are faced in the management of treatment due to anatomic
differences. For a successful surgical outcome, blood supply, management of soft
tissues, flap thickness, design and tension are the main factors. These factors should
be definitely assessed and checked during surgery. Taking these factors under control
may not be sufficient for dentists who target an excellent outcome. Hard and soft
tissue deficiencies due to inappropriate treatments or clinical conditions will result in
great challenges for dentists. On the other hand, successful outcome does not only
rely on surgical procedures; whereas appropriate prosthetic procedures play a crucial
role. When aesthetic is the primary goal, a healthy soft tissue interface and tooth-like
natural look should be designed specific to individual patients. In this presentation,
critical aspects and new approaches related to the reconstruction of tissues around
natural teeth and implants will be discussed.
Graduating from Ege University Faculty of Dentistry, Serhat Aslan completed his PhD in
Periodontology at Ege University Health Sciences Institute. He practices as specialist
periodontologist at his own clinic. He’s a visiting faculty at Milan University (Italy),
Biomedical, Surgery, Dental Sciences Department and at Porto University (Portugal),
Periodontology and Implantology specialist education. He contributed to the field of
regenerative periodontal surgery by describing Entire papilla preservation. He has
been a keynote speaker at national and international congresses and awarded with
science and presentation prizes. He’s central executive board member and treasurer
of Turkish Society of Periodontology. He’s an active member of European Federation
of Periodontology (EFP), Italian Society of Periodontology and Implantology (SIdP),
International Team for Implantology (ITI) and Turkish Academy of Esthetic Dentistry
(EDAD). Implementing single and multi center studies in the field of periodontology, Dr.
Aslan focuses on effects of regenerative biomaterials and different surgical techniques
on soft and hard tissues and their clinical outcomes.
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Prof. Dr. Filiz Namdar Pekiner

ÖZGEÇMİŞ
2003 yılında Marmara Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent olmasından sonra, 2003 yılından
bu yana ağız hastalıkları ve oral radyoloji üzerine doktora ve doktora sonrası araştırmalar
yapmaktadır. 2007 yılında, Lulea, İsveç’teki Sunderby Hastanesi Dentomaksillofasiyal
Radyoloji Bölümü’nde konuk araştırmacı olarak çalışmıştır. 2016 yılında Profesör
ünvanı almıştır. 2012 yılında Avrupa Dentomaksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongre
Komitesi ve Merkez Konsey üyesi olarak görev yapmıştır. Hakemli dergilerde 100’den
fazla uluslararası ve ulusal yayını bulunmaktadır. Ayrıca alanındaki bazı dergilerin yayın
ve danışma kurulunda yer almaktadır.
EĞİTİM
Doktora: Oral Diagnoz ve Radyoloji, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,
Türkiye, 1993-1999
Lisans: Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Türkiye 1986-1991
MESLEKİ DENEYİM
Profesör, 2016
Doçent, Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı, 2011-2014
Doçent, 2010-2011, Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalı, Marmara Üniversitesi
Dişhekimliği Fakültesi
Yardımcı Doçent, 2000-2010, Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalı, Marmara
Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
BİLİMSEL, DERNEK ORGANİZASYON VE KURULUŞLARINDAKİ ÜYELİKLER / GÖREVLER
Uluslararası Dentomaksillofasiyal Radyoloji Derneği
Avrupa Dentomaksillofasiyal Radyoloji Derneği
Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği.
Balkan Stomatoloji Derneği.
Avrupa Halk Diş Sağlığı Derneği
Avrupa Oral Tıp Derneği
Avrupa Baş Boyun Radyolojisi Derneği
ÖDÜLLER
F. Pekiner, K. Orhan, P.Berglund, L.T. Flygare. “Comparison of low-dose with Standarddose and an optimized FESS-protocol in multidetector CT examinations of paranasal
sinuses” 21. Avrupa Baş Boyun Radyolojisi Derneği, 6-8 Kasım 2008, Genova İsviçre,
Poster 2.lik ödülü.
F. Pekiner, T. Savaş, C.Alatlı, SD.Güler. “Evaluation of efficiency of a gel including
hyaluronic acit in aphthous ulcer treatment: A Pilot Study.” 18. Uluslararası Türk
Dişhekimleri Birliği Kongresi, İstanbul, Turkey 26-28 Mayıs 2011. Poster 1.lik ödülü
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Demir A, Pekiner FN. Oral “Radiographic findings of bisphosphonate-related
osteonecrosis of the jaws: Comparison with cone-beam computed tomography and
panoramic radiography. 6. Oral Diagnoz ve Radyoloji Derneği Kongresi, İzmir 17-19,
Nisan 2015. Sözlü Sunum 3.lük ödülü.
PROJELER
“Ağız Yanması Sendromu nda AYS Olası Etyolojik Faktörler Gamma Aminobütirik Asit
GABA T regülatör Hücreler ile Tükürük IL 2 IL 6 ve Eser Element Düzeylerinin Tanıda
Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi”, Bu proje TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir
[Proje no: SBAG-HD-165(106S242)], Proje Yürütücüsü, 2006.
“Rekürrent Aftöz Ülserasyonlu Behçet Hastalığı Olan ve Olmayan Bireylerde Olası
Etyolojik Faktörlerden HLA Alt tipleri İnterlökin 2 İnterlökin 6 ve T Regülatör Hücre
Değerlerinin Karşılaştırımalı Olarak Değerlendirilmesi”, Bu proje TÜBİTAK tarafından
desteklenmiştir [Proje no: SAG- DKR-200407-0078] Project Yürütücüsü, 2007.
“Oral Liken Planus İmmunopatogenezinde Th1 Th2 Sitokin Profili Sitotoksik T hücre
Aktivasyonu ve Hücre Aktivasyonunda Rolü olan Adezyon Molekülleri ile Kemokin
Reseptörlerinin Periferik Kan ve Doku Örneklerinde Değerlendirilmesi”, Bu proje
TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir SBAG-HD-333 (108S246), Proje Yürütücüsü, 2008.
“Oral Lökoplakilerde Malign Transformasyon Ile Apoptosiz Proliferasyon Sitotoksik T
Hücreler Ve Doğal Öldürücü NK Hücreler Arasındaki Ilişkinin Periferik Kan Tükürük Doku
ve Fırça Smear Örneklerinde Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi”, Bu proje Marmara
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAPKO) tarafından desteklenmiştir
(SAG-B-031110-0254), Proje Yürütücüsü, 2010.
“Ağız ve Çene Cerrahisi Pratiğinde Anatomik Komşulukların Dental Volumetrik
Tomografi ve Konvansiyonel Bir Teknik Olan Panoramik Radyografi ile Karşılaştırılması.”
Bu proje Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAPKO) tarafından
desteklenmiştir (SAG-E-130511-0127), Proje Araştırmacısı, 2011.
“Oral Liken Planus’ta tükürük doku faktörü aktivitesi ve oksidan-antioksidan sistem
parametrelerinin incelenmesi.” Bu proje Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projeleri Birimi (BAPKO) tarafından desteklenmiştir,SAG-C-YLP-090512-0136, Proje
Araştırmacısı, 2012.
“El-Bilek Kemikleri, Servikal Vertebra ve Dişlerin Gelişim Dönemlerine Göre Kronolojik
Yaş Evrelerinin El-Bilek Grafileri ve Dental Volumetrik Tomografi İle Karşılaştırmalı Olarak
Değerlendirilmesi.” Bu proje Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
(BAPKO) tarafından desteklenmiştir (SAG-C-DRP-130612-0206), Proje Yürütücüsü,
2012.
“Gömük Üst Çene Köpek Dişlerinin Sürme Pozisyonlarinin Geometrik Ölçümünün
İki Farkli Panoramik Cihazi İle Karşilaştirilmasi ve Bu Dişler Nedeniyle Oluşabilecek
Hacimsel Lezyonlarin Ultrasonografi İle Değerlendirilmesi.” Bu proje Marmara
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAPKO) tarafından desteklenmiştir,
(SAG-E-130213-0022), Proje Yürütücüsü, 2013.
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“Oral Mukozanın Kanseröz ve Prekanseröz Lezyonların Teşhisinde IGF-1K, E2H2 ve
laminin-5 Ekspresyonu.” Bu proje İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Birimi tarafından desteklenmiştir, Proje Araştırmacısı, 2013.
“Panoramik Radyografiye ve Konik Işınlı Bilgisayarlı Dental Tomografiye Uyarlanmış
Periapikal İndeks ile Periapikal Lezyonların Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi” Bu
proje Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAPKO) tarafından
desteklenmiştir, SAG-C-DRP-100914-0315, Proje Yürütücüsü, 2014.
“Dental Volumetrik Tomografinin Çeşitli Kafa Pozisyonlarını Kullanarak Mandibular
Kemik Yapısının Yükseklik ve Genişlik Ölçümünün Karşılaştırılması.” Bu proje Marmara
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAPKO) tarafından desteklenmiştir,
SAG-E-130515-0156, Proje Araştırmacısı, 2015.
KİTAPLAR
1.Prof.Dr. Yasemin Kulak Özkan. Tam Protezler ve İmplantüstü Hareketli Protezler. Doç.
Dr. Filiz Namdar Pekiner Dişsiz Hastaların Değerlendirilmesi. 98-100, Vestiyer Yayınevi
Ocak 2012.
2. Prof.Dr. Semih Özbayrak, Prof.Dr. Filiz Namdar Pekiner. Ağız Kanserleri: Erken Tanı
Bakımından Dişhekimliği Quintessence, Şubat, 2016.
3. Prof. Dr. İlknur Özcan. Diş Hekimliğinde Radyolojinin Esasları: Konvansiyonelden
Dijitale, Prof.Dr.Filiz Namdar Pekiner; Ultrasonografi 317-332, İstanbul Medical
Publishing 2017.
4. Prof. Dr. İlknur Özcan. Diş Hekimliğinde Radyolojinin Esasları: Konvansiyonelden
Dijitale, Prof.Dr.Filiz Namdar Pekiner; Paranasal Sinuses 513-542, İstanbul Medikal
Yayıncılık 2017.
5. George Laskaris Color Atlas of Oral Diseases: Diagnosis and Treatment 4 th Edition,
Çeviri Editörleri: Prof. Dr. Filiz Namdar Pekiner, Prof. Dr. Kaan Orhan. Ağız Hastalıkları
Atlası:Tanı ve Tedavi, Palme Yayınevi 2019.
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Filiz Namdar Pekiner Dds Phd
Marmara University, Faculty of Dentistry
Department of Oral Diagnosis and Radiology
e-mail: fpekiner@gmail.com
CURRICULUM VITAE
In 2003, she became in Marmara University as an assistant professor and since 2003,
she has been performing doctoral and later on postdoctoral research on oral medicine
and oral radiology. In 2007, she is a guest researcher at the Section of DentoMaxilloFacial
Radiology Deparment of Radiology, Sunderby Hospital in Lulea, Sweden. She became
a professor in 2016. She served as a member of Congress Committee and Central
Council, European Academy of DentoMaxillofacial Radiology in 2012. She has over
100 international and national publications on peer-reviewed journals. She is in the
editorial and advisory board of some journals on her field.
Objective:
To work in carefully designed and well conducted scientific research carried out in a
scientific group.
Education:
Ph.D. Oral Diagnosis and Radiology, University of Marmara, Turkey, 1993-1999
(Please note that in the first four semesters of postgraduate education program of
Marmara University, there are mandatory postgraduate courses in each semester.
After the end of two years, there is a sufficiency examination that is done for every
postgraduate student who is successful at mandatory courses, to let them go along
with the program).
DDS. University of Marmara, Turkey, 1986-1991 		
(Please note that the undergraduate education program of Marmara University is, by
law, equal to master’s degree. Following the completion of the undergraduate program,
PhD program starts for students that would like to proceed in academic career.)
Experience:
Professor, 2016
Associate Professor, Head of Oral Diagnosis and Radiology Department, 2011-2014
Associate Professor, 2010-2011
AssistantProfessor,2000-2010
Marmara University, Faculty of Dentistry
Department of Oral Diagnosis and Radiology
					
		
PROFESSIONAL AFFILIATIONS
International Association of Dentomaxillofacial Radiology.
European Academy of Dentomaxillofacial Radiology
Turkish Oral Diagnosis and Maxillofacial Radiology Association.
Balkan Stomatological Society.
European Association of Dental Public Health
European Association of Oral Medicine
European Society of Head and Neck Radiology
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AWARDS
F. Pekiner, K. Orhan, P.Berglund, L.T. Flygare. “Comparison of low-dose with Standarddose and an optimized FESS-protocol in multidetector CT examinations of paranasal
sinuses” European Society of Head and Neck Radiology 21st Annual Meeting and
Refresher Course, Geneva, Switzerland 6-8 November 2008. Poster Presentation 2nd
Awards.
F. Pekiner, T. Savaş, C.Alatlı, SD.Güler. “Evaluation of efficiency of a gel including
hyaluronic acit in aphthous ulcer treatment: A Pilot Study.” TDA 18th International
Dental Congress, İstanbul, Turkey 26-28 May 2011. Poster Presentation 1st Awards.
Demir A, Pekiner FN. Oral “Radiographic findings of bisphosphonate-related
osteonecrosis of the jaws: Comparison with cone-beam computed tomography and
panoramic radiography. “Oral Diagnosis and Maxillofacial Radiology Society VI. National
Symposium and I.International Congress, İzmir April 17-19, 2015.Oral Presentation 3rd
Awards.
PROJECTS
“Evaluation of GABA and T regulatory cell levels in blood samples, IL-2 / IL-6 and levels
of trace elements (Cu, Zn, Mg) in saliva samples with Burning Mouth Syndrome’s
patients”, This research was supported by TUBİTAK (Turkish Scientific and Technical
Research Council [project no: SBAG-HD-165(106S242)]), Project Manager, 2006.
The Comparative assessment of the probable etiologic factors of HLA SUBTYPES,
Interleukine-2, Interleukine-6 and T regulatory cell values in individuals who have and
individuals who don’t have recurrent aphthous ulceration in Behçet’s disease”, This
research was supported by the Marmara University Scientific Research Project Council
[project no: SAG- DKR-200407-0078] Project Manager, 2007 .
“Evaluation of Th1/Th2 cytokine profiles, cytotoxic T-cell activation and adhesion
molecules and chemokine receptors having a part in cell activation in blood serum
and tissue samples in Oral Lichen Planus patients”, This research was supported by
TUBİTAK (Turkish Scientific and Technical Research Council SBAG-HD-333 (108S246),
Project Manager, 2008.
“Evaluation of the relationship between the malignant transformation with apoptosis,
proliferation, cytotoxic T-cells and natural killer (NK) cells in peripheral blood, saliva,
tissue and brush “smear” samples in Oral Leukoplakies”, This research was supported
by the Marmara University Scientific Research Project Council SAG-B-031110-0254,
Project Manager, 2010 .
Comparison of anatomical neighborhoods with three-dimensional dental volumetric
tomography and a conventional technique, panoramic radiography, in Oral and
Maxillofacial Surgery practice. This research was supported by the Marmara University
Scientific Research Project Council SAG-E-130511-0127, Project Researcher, 2011.
Evaluation of saliva tissue factor activitiy and oxidant-antioxidant system parameters in
Oral Lichen Planus. This research was supported by the Marmara University Scientific
Research Project Council SAG-C-YLP-090512-0136, Project Researcher, 2012.
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Comparative evaluation of chronologic age stages according to hand and wrist bones,
cervical vertebrae and dental maturation stages using hand-wrist radiography and
dental volumetric tomography. This research was supported by the Marmara University
Scientific Research Project Council SAG-C-DRP-130612-0206, Project Manager, 2012.
Comparison of eruption position of impacted maxillary canines geometrically in two
different panoramic radiography devices and evaluation of volumetric lesions occurring
because of these teeth with ultrasonographic device. This research was supported
by the Marmara University Scientific Research Project Council SAG-E-130213-0022,
Project Manager, 2013.
In the diagnosis of cancer and precancerous lesions of the oral mucosa IGF-1K, E2H2
and Expression of laminin-5. This research was supported by the İstanbul University
Scientific Research Project Council, Project Researcher, 2013.
Comparative evaluation of periapical lesions using periapical index adaptade for
panoramic radiography and cone beam computed tomography. This research was
supported by the Marmara University Scientific Research Project Council, SAG-CDRP-100914-0315, Project Manager , 2014.
Comparison the height and width measurement of the mandibular bone structure using
various head positioning of dental volumetric tomography. This research was supported
by the Marmara University Scientific Research Project Council SAG-E-130515-0156,
Project Researcher, 2015.
BOOKS
1.Prof.Dr. Yasemin Kulak Özkan. Complete Dentures and Removable Prosthesis. Doç.
Dr. Filiz Namdar Pekiner Evaluation of edentulous patient. 98-100, Vestiyer Publishing
January 2012.
2. Prof.Dr. Semih Özbayrak, Prof.Dr. Filiz Namdar Pekiner. ORAL CANCER, EARLY
DIAGNOSIS IN TERMS OF DENTAL CLINICAL RESULTS AND TREATMENT Quintessence,
February, 2016.
3. Prof. Dr. İlknur Özcan. PRINCIPLES OF DENTAL RADIOLOGY, in digital from
conventional, Prof.Dr.Filiz Namdar Pekiner; Ultrasonography 317-332, İstanbul Medical
Publishing 2017.
4. Prof. Dr. İlknur Özcan. PRINCIPLES OF DENTAL RADIOLOGY, in digital from
conventional, Prof.Dr.Filiz Namdar Pekiner; Paranasal Sinuses 513-542, İstanbul
Medical Publishing 2017.
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Diş Preparasyonu, Retraksiyon ve Ölçü: Monolitik Zirkonya & Lamina Vener
Prof. Dr. Erhan Çömlekoğlu

Kullanıma sunulan yeni materyaller farklı diş preparasyon parametrelerini ve ölçü
tekniklerini beraberinde getirmektedir. Bu duruma paralel olarak dişetine daha az zarar
veren preparasyon araçlarının kullanımı hem geleneksel hem de dijital ölçü açısından
yarar sağlamaktadır. Bu sunumda tam ve parsiyel restorasyonlar için materyale özgü
kesim teknikleri, retraksiyon çeşitleri ve ölçü yöntemleri olgular üzerinde tartışılacaktır.
M. Erhan Çömlekoğlu Ege Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olduktan
sonra Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Protetik Diş Tedavisi alanında
doktorasını tamamlamıştır. Halen aynı fakültede öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
Ulusal ve uluslararası kuruluşlarca desteklenmiş çeşitli projelerde görev almıştır. 30’dan
fazla ulusal ve uluslararası bilimsel ödül kazanmıştır. Adeziv ve implant diş hekimliği
konularında hakemli bilimsel dergilerde 70’i aşkın yayını bulunmaktadır. Fakültede
bilgisayar destekli tasarım ve üretim biriminin kurulmasında görev almıştır.
Protetik diş tedavisi alanında klinik çalışmalar yürüten Erhan Çömlekoğlu, ağırlıklı olarak
farklı material ve tekniklerin implant çevresi yumuşak ve sert dokularlarla etkileşimi ve
klinik sonuçları üzerine çalışmaktadır.
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Tooth preparation, retraction and impression: Monolithic zirconia & laminate veneer
Prof. Dr. Erhan Çömlekoğlu
New materials that have come into use also require different tooth preparation
parameters and impression techniques. In parallel to this, use of preparation
instruments that cause less gingival harm is helpful for both conventional and digital
impression. In this presentation, material-specific cutting techniques for full and partial
coverage restorations, types of retraction and impression methods will be discussed
based on cases.
M. Erhan Çömlekoğlu is a graduate of Ege University, School of Dentistry where he
received his DDS degree. He attended Prosthesis Program of Graduate Study offered
by Institute of Health Sciences at Ege University and graduated with Ph.D. degree at
Prosthodontics. He is a Professor and resident at the Department of Prosthodontics,
School of Dentistry at Ege University, İzmir, Turkey.
He completed several scientific projects supported by national and international
institutions. He was honoured more than 30 national and international scientific
awards. With these projects he authored more than 70 articles in peer-reviewed
scientific journals in the field of adhesive and implant dentistry and established CAD/
CAM restorative laboratory at the dental school.
His clinical practice is limited to Prosthodontics at the Department of Prosthodontics,
School of Dentistry, Ege University. Dr. Çömlekoğlu is intensely involved in scientific
research regarding adhesive dentistry and implant dentistry. His current research
interest particularly covers implant-periodontium interactions and their clinical
outcomes.

2022

26.

Türk Dİşhekİmlerİ Bİrlİğİ

Uluslararası

Dİşhekİmlİğİ K o n g r e s İ

Implantolojide Anterıor Maksiller Büyüme Komplikasyonlar, Yönetim ve Önleme?
Dr. André P. Saadoun

Osseoentegrasyon teknikleri önceleri tamamen dişsiz hastalar için kullanılırken, kısmi
dişsiz hastalar için kullanımı giderek artmış ve en nihayetinde iyileşmiş kretler üzerinde
tek diş eksikliği bulunan hastalar için de büyük ölçüde geliştirilerek çekim sonrası
immediat implant yerleştirmesini sağlamak içinde kullanıma girmiştir.
Dolayısıyla, konjenital ajenezi olan adolesanlarda ve kazaya meyilli adolesanlarda veya
30 yaş altı genç yetişkinlerde konzervatif diş tedavilerinin başarısız olmasından sonra
implant yerleştirilmesi normal hale gelmeye başlamıştır.
Ancak, literatürdeki yayınlar sayesinde bu tedavi modalitesinin bu genç hastalarda
maxiller/mandibülar anterior büyüme sonucunda çeşitli komplikasyonlara yol açtığı 20
yıldan fazla bir süre sonra fark edilmiştir.
Implant tedavisinden yıllar sonra ortaya çıkan maxiller büyümenin etkileri öngörülemez
ancak genel olarak şu gibi komplikasyonlara yol açabilir:
- Implantın infra-oklüzyon pozisyonu
- Implant etrafında peri-implant kemik kaybı
- Implant restorasyonunun vestibüler kısmında yumuşak doku çekilmesi
- Komşu dişlerin etrafında infra kemik defektleri
- Diğer tüm fonksiyonel sonuçlarla birlikte oklüzyon bozuklukları
- Gülüş Estetiğinde önyargı
Bu nedenle, bu implant 12 ila 25 yaş arasındaki genç hastalara yerleştirildiğinde önemli
bir risk bulunmaktadır, fakat 30 yaş sonrasındaki komplikasyonlar daha az aşikardır.
Klinisyenler anterior bölgede implant yerleştirildikten sonra maxiller büyümenin devam
ettiğini bilmesi ve bu komplikasyonların estetik sonuçları tehlikeye atabileceği ve
istenmeyen periodontal durumlara yol açabileceği konusunda hastalarını bilgilendirmesi
gerekmektedir.
Literatür tam ve kısmi dişsiz hastalar için osseoentegre implantların etkililiğini teyit
ederse, If diğer tedavi şekilleri düşünülebilir.
Bu sunumun amacı, bu komplikasyonları, ve bunların nasıl tedavi edilebileceği ve daha
spesifik, daha az invaziv, daha uygun bir tedavi yaklaşımıyla ve Tek Proximal Kanatla
Bağlı Köprülerin sunduğu olanaklardan istifade ederek ve aynı zamanda Bağ Greftiyle
kombine Kemik Greftini kullanıp dişsiz üniter bölgede yumuşak dokuları modifiye
ederek bunların nasıl önlenebileceğini göstermektir.
Dr. SAADOUN, Paris Fakültesi Cerrahi Diş Hekimliği’nde lisans eğitimini tamamladıktan
sonra Pennsylvania Üniversitesinde Periodontoloji alanında Mezuniyet Sonrası
Sertifikasını ve Los Angeles Kaliforniya Universitesinde Implantoloji alanında Mezuniyet
Sonrası Sertifikasını almıştır.
Southern California Üniversitesinde Periodonti Ana Bilim Dalında Doçent olarak görev
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yapmıştır. Loma Linda Üniversitesi, UCLA, Hadassah Kudüs Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi ile Kazablanka VI. Muhammed Diş Hekimliği Fakültesinde Misafir Profesör
olarak yer almıştır.
Amerikan Peridontoloji Akademisinden uzmanlık belgesine, Uluslararası Oral
İmplantoloji Kongresinden uzmanlık belgesine, Amerikan Periodontoloji Board’undan
25 yıllık katkıları için özel ödüle sahip olup Amerikan Dental İmplant’da Onur Üyesidir.
Fransa’da nişane olarak verilen “Chevalier de l’Ordre National du Merite” sahibidir.
The Global Summits Institute, Pr André P. SAADOUN’u 2020’de Diş Hekimliğinde
Dünyanın En İyi 100 Doktoruna aday göstermiştir.
Estetik Periodontoloji ve İmplantoloji alanında uluslararsı üne sahip bir öğretim üyesi
olan Dr. SAADOUN 150’den fazla makale, çok sayıda kitap bölümü yazmış olup 2015
yılında Alpha Omega News’in 2 sayısında, 2016’da Paro Implantologie Orale Dergisinin
2 sayısında ve 2021’de the Nouvelle Revue de Paro et d’Implantologie’nin son sayısında
Özel Konuk Editör olarak görev yapmıştır.
The Art of the Smile, The Art of Treatment Planning ve Ridge Preservation—Updates
and Innovations başlıklı kitaplarda katkı sağlayan yazardır.
Mayıs 2012’de yayımlanan Implant Site Development’in editör yardımcısıdır.
Soft Tissue Management on Teeth and Implants başlıklı kitabı Aralık 2012’de
yayımlanmış ve Ağustos 2013’te Rusça’ya, Temmuz 2014’te İtalyanca’ya, Ağustos
2015’te Mandarin Çincesine, Haziran 2016’da Türkçeye ve 2017’de Kanton Çincesine
çevrilmiştir. Farsça baskısı Temmuz 2022’de basılacak olup Brezilya çevirisinin baskısı
şu anda hazırlık aşamasındadır.
Practical Procedures and Aesthetic Dentistry, Implant Dentistry, Dental Implantology
Update, Journal of Periodontology, European Journal of Esthetic Dentistry, Cosmetic
Dentistry, European Journal of General Dentistry, Journal de Paro -Implntologie Orale ve
Modern Approach in Dentistry gibi bilimsel dergilerin editoryal kurulunda yer almaktadır.
Ayrıca, Dr. SAADOUN Global Institute of Dental Education (Los Angeles)’ta öğretim
üyesi ve aDental XP Program of Education (Atlanta) öğretim üyesidir.
Dr. SAADOUN, Paris’te Estetik Periodonti ve Implant Cerrahisiyle sınırlı özel kliniğini
çalıştırmaktadır.
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ANTERIOR MAXILLARY GROWTH IN IMPLANTOLOGY
Complications, Management and Prevention?
Dr. André P. Saadoun
Osseointegration techniques initially concerned only totally edentulous patients,
then they gradually involved partially edentulous patients and finally, they developed
enormously for patients with single edentulousness on healed ridges, then towards the
immediate placement of the implant after extraction.
Consequently, it was becoming normal to place implants in adolescents with congenital
agenesis and in accident-prone adolescents or young adults under the age of 30 after
the failure of any conservative dental treatment.
However, it took more than 20 years through the publications of the literature to realize
that this treatment modality caused several complications induced by maxillary/
mandibular anterior growth in these young patients.
The effects of maxillary growth years later on implant treatment are unpredictable, but
in general it can lead to complications such as
- An Infra-occlusion position of the Implant
- Peri-implant bone loss around the implant
- A Soft Tissue Recession on the Vestibular part of the Implant Restoration
- Infra Bony Defects around neighboring teeth
- Disorders of occlusion with all their Functional Consequences
- A Prejudice in the Aesthetics of the Smile
There is therefore a major risk, when this implant is placed on young patients between
15 and 25 years old, and less apparent complications after 30 years old
Dr. SAADOUN has received his Degree in Dental Surgery from the Faculty of Paris
and completed his Post-Graduate Certificate in Periodontology at the University of
Pennsylvania and Post-Graduate Certificate in Implantology at University of California
in Los Angeles.
He was an Associate Professor in the Department of Periodontics at the University of
Southern California. He is a Visiting Professor at Loma Linda University and UCLA as
well as at the Hadassah, Faculty of Dental Medicine of Jerusalem University and the
Faculty of Dental Medicine Mohamed VI in Casablanca.
He is a Diplomate of the American Academy of Periodonology, a Diplomate of
the International Congress of Oral Implantology with a special Award of 25 years
contribution for The American Board of Periodontology, a Member of Honor of the
American Dental Implant.
He has received the French Medal of “Chevalier de l’Ordre National du Merite”.
The Global Summits Institute has nominated Pr André P. SAADOUN as the 2020 World’s
Top 100 Doctors in Dentistry.
As internationally renowned lecturer in Esthetic Periodontology and Implantology, Dr.
SAADOUN has written over 150 articles and several book chapters and Special Guest
Editor for 2 Issues of the Alpha Omega News in 2015, 2 Issues for the Journal of
Paro Implantologie Orale in 2016 and the last Issue of the Nouvelle Revue de Paro et
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d’Implantologie in 2021.
He was recently a contributing author in the books entitled: The Art of the Smile, The
Art of Treatment Planning and recently Ridge Preservation—Updates and Innovations.
He was also Associate Editor of Implant Site Development published in May 2012.
His book on Soft Tissue Management on Teeth and Implants has been published in
December 2012 and translated in Russian in August 2013 in Italian in July 2014, in
Mandarin Chinese in August 2015, Turkish in June 2016 and in Cantonese in 2017. The
Persian Edition will be Issued in July 2022 and the Brazilian edition is in preparation.
He is also on the Editorial Board of scientific journals including Practical Procedures
and Aesthetic Dentistry, Implant Dentistry, Dental Implantology Update, Journal of
Periodontology, European Journal of Esthetic Dentistry, Cosmetic Dentistry, European
Journal of General Dentistry, Journal de Paro -Implntologie Orale and Modern Approach
in Dentistry.
In addition, Dr. SAADOUN is a faculty member of the Global Institute of Dental Education
(Los Angeles) and a faculty member of the Dental XP Program of Education (Atlanta).
Dr. SAADOUN maintains a private practice in Paris, which is limited to Esthetic
Periodontics and Implant Surgery.
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Temporomandibuler Eklem Bozukluklarının Yönetiminde Konservatif Tedavi
Yöntemlerinin Yeri
Prof. Dr. Yusuf Emes

Temporomandibuler eklem bozuklukları, toplumda görülme sıklığı yüksek olan sağlık
sorunlarından biridir. Tedavisi kimi zaman multidisipliner yaklaşım gerektirebilen bu
hastalara yardımcı olabilmek için, diş hekiminin farklı tedavi yöntemleri hakkında bilgi
sahibi olması gerekmektedir. Bu oturumda,Temporomandibuler eklem bozukluklarında
kullanılabilecek konservatif yöntemler tartışılacaktır.
1997 yılında İstanbul Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. Doktorasını
İstanbul
Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi, Ağız Diş Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’nda 2005
yılında
tamamlayan Yusuf Emes, halen aynı bölümde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
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Role of Conservative Treatment Methods in The Management of Temporomandibular
Joint Disorders
Prof. Dr. Yusuf Emes
Temporomandibular joint disorders is one of the health problems with a high incidence.
Its treatment sometimes requires multidisciplinary approach. To help these patients,
dentists should know different treatment methods. In this session, conservative
methods that can be used for temporomandibular joint disorders will be discussed.
Prof. Dr. Yusuf Emes graduated from İstanbul University Faculty of Dentistry in 1997.
He completed his PhD at İstanbul University Faculty of Dentistry, Department of Oral,
Dental and Maxillofacial Surgery in 2005. Yusuf Emes is currently a lecturer at the same
department.
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Prof. Dr. Merva Soluk Tekkeşin

Merva Soluk Tekkeşin, 2011 yılından beri İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü’nde
oral ve maksillofasiyal patoloji alanında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2003
yılında İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olmuş, 2010 yılında Tümör Patolojisi
Bilim Dalı’nda doktorasını tamamlamıştır. Dr. Soluk Tekkesin, King’s College London,
Guy’s Hospital, Head & Neck and Oral Pathology bölümünde süreli diploma denkliği
ile asistan olarak çalışmıştır. Bu süre zarfında Birleşik Krallık’ta Tier 5 (çalışma vizesi)
ile kabul edilen ve süreci başarı ile bitiren ilk uluslararası asistan olmuştur. 2010-2014
yılları arasında Türkiye Baş ve Boyun Patolojisi çalışma grubu sekreterliği görevini
üstlenmiştir. Ayrıca 2014-2020 yılları arasında Uluslararası Oral ve Maksillofasiyal
Patologlar Birliği’nin Avrupa temsilciliği görevini yapmıştır. 2020 yılından itibaren aynı
kuruluğun ilk dijital haberleşme temsilcisidir. Başlıca ilgi alanları odontojenik lezyonlar,
fibro-osseöz lezyonlar, oral kanserler, oral potansiyel malign lezyonlar ve ayrıca dijital
patoloji ile yapay zeka uygulamalarıdır. Uluslararası indekslerde taranan birçok yayını ve
2017 yılında 4. baskısı ve 2022 yılında 5. baskısı çıkan Dünya Sağlık Örtügü, Baş ve Boyun
Tümörleri kitabı da dahil olmak üzere birçok kitapta bölüm yazarlığı bulunmaktadır.
Dr. Soluk Tekkeşin, Tahran Üniversitesi, Medikal Bilimler tarafından 2018-2021 yılları
arasında ‘Misafir Profesör’ olarak seçilmiştir. Sağlık bilimleri alanında, 2019 yılı Türkiye
Bilimler Akademisi (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü’nün sahibidir.
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Prof. Dr. Merve Soluk Tekkeşin
Merva Soluk Tekkeşin has been a lecturer at Istanbul University Oncology Institute Oral
and Maxillofacial Pathology department since 2011. In 2003, she graduated from İ.Ü.
Faculty of Dentistry and completed her PhD in 2010 in the field of Tumor Pathology. Dr.
Soluk Tekkesin worked at King’s College London, Guy’s Hospital, Head & Neck and Oral
Pathology department as a resident with her temporary diploma equivalence. In that
time, she was the first international resident who was admitted with Tier 5 (work visa)
in the UK and completed the process successfully. In 2010-2014, she was the secretary
of the Head and Neck Pathology Working Group of Turkey. Moreover, in 2014-2020, she
was the representative of Europe at International Association of Oral and Maxillofacial
Pathologies. Since 2020, she’s been the first digital communication representative of the
same organisation. Her main interests are odontogenic lesions, fibro-osseoz lesions,
oral cancers, oral potentially malignant lesions and also digital pathology and artificial
intelligence applications. She has several publications searched at international indices
and she is an author of book chapters including the World Health Organization’s Head
and Neck Tumors Book, the 4th edition of which was published in 2017 and 5th edition
in 2022. Dr. Soluk Tekkeşin was selected as ‘Visiting Professor’ by Tehran University,
Medical Sciences in 2018-2021. In health sciences, she received the Outstanding
Young Scientist Award of Turkish Sciences Academy (TUBA) in 2019.
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Ağızın Potansiyel Malign (Prekanseröz) Lezyonları.
Prof. Dr. Ömer Günhan

Ağız kanserleri önemli bir sağlık sorunudur ve tüm kanserler içinde sıklığı artan bir
kanser grubudur. Ağız kanserlerinin büyük bir kısmı öncül bir evreden sonra gelişir veya
kanserin çevresinde öncü bir lezyon bulunur. Ağız kanserlerinde iyi tedavi sonuçlarına
ulaşabilmenin en uygun yolu lezyonları erken evrede, mümkün ise prekanseröz
aşamada saptamak ile mümkündür. Ağız gibi kolay erişilebilir ve muayene edilebilir
bir bölgede erken evrede kanserlerin önlenmesi diş hekimliği için önemli bir görevdir.
Bu konuşmada ağzın kanser öncüsü lezyonları içinde yer alan lökoplaziler, eritroplazi,
oral submüköz fibrozis ile otoimmün ve diğer kronik inflamatuar hastalıkların kanser
oluşumundaki rolleri tartışılacaktır. Oral potansiyel malign olarak tanımlanan bu
lezyonlarda risk belirlemede etkili olan, displazi derecelemesi, lezyona ve hastaya ait
kanser gelişme riski ile ilişkili faktörler açıklanmaya çalışılacaktır. Özellikle artmaya
başlayan insan papilloma virüsü (HPV) ilişkili ağız lezyonları üzerinde de durulacaktır.
Ayrıca mukozalarda sık görülen, belirgin bir kanser riski taşımayan ancak prekanseröz
lezyonlara benzer hastalıklardan da bahsedilecektir. Her kavram üzerinde durulurken
tanı ve tedavi yaklaşımları da açıklanacak ve diş hekimlerinin yapması gerekenler
işlenecektir.
Prof. Dr. Ömer Günhan 1977 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni
bitirmiştir. 1985 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisinde Patoloji de doktora derecesini
almıştır. Doktora sonrası A.B.D’de Washington, Armed Forces Institute of Pathology ve
İngiltere’de Liverpool Üniversitesi Patoloji Bölümü’nde araştırıcı olarak çalıştı. 1989’da
Patoloji Doçenti, 1995 yılında Patoloji Profesörü oldu. 2001-2006 yılları arasında GATA
Patoloji AD Başkanlığı yaptı. Türk Patoloji Dernekleri Federasyonu, Ankara Patoloji
Derneği, Türk Sitopatoloji Derneği, International Association of Oral Pathologists ve
American Society of Cytology derneklerinin üyesidir. Özellikle oral patoloji, baş, boyun
patolojisi ve sitopatoloji konularında çalışmaktadır. İki yüz’ den fazla yurt dışı ve çok
sayıda yurt içi yayını mevcuttur. İkisi oral ve maksillofasiyal patoloji konusunda olmak
üzere patoloji konusunda üç kitabı ve üç kitapta bölüm yazarlığı mevcuttur. GATA
‘dan 2016 yılında emekli oldu ve halen TOBB ETU Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
başkanlığını yürütmektedir.
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Oral Potentially Malignant Lesions.
Prof. Dr. Ömer Günhan
Oral cancer is an important health problem and shows an increasing frequency. Most
oral cancers develop after an early stage or there is a precursor or potentially malignant
stage. The most appropriate way to achieve good treatment results in oral cancers is to
detect the lesions at an early stage, if possible, at the precancerous stage. Preventing
cancers at an early stage in an easily accessible and inspectable area such as the mouth
is an important task for dentistry. In this talk, the roles of leukoplakia, erythroplasia,
oral submucous fibrosis, autoimmune, and other chronic inflammatory diseases, which
are among the precancerous lesions of the mouth, in the formation of cancer will be
discussed. In these lesions, which are defined as potentially malignant, the factors that
are effective in determining the risk, the dysplasia grading, the risk of developing cancer
of the lesion and the patient will be explained. Particular attention will be paid to human
papillomavirus (HPV) related mouth lesions, which have started to increase. In addition,
diseases that are common
Prof. Dr. Ömer Günhan finished his education in Ankara University, School of Dentistry
on 1977. He gained his Ph. degree in Gülhane Military Medical Academy on 1985. Later,
he trained in AFIP, Washington DC in USA and studied as a researcher in Liverpool
University, Department of Pathology, for one year. He become associate professor on
1989 and full professor on 1995. He become the head of the Department of Pathology
in GATA between 2001-2006. He is the member of Turkish Society of Pathology, Ankara
Society of Pathology, Turkish Society of Cytopathology, International Society of Oral
Pathology and International Society of Cytopathology. He is working particularly
on head and neck pathology, oral and maxillofacial pathology and cytopathology.
He published more than two hundred international and national article. He has tree
textbook of pathology, two is related with oral and maxillofacial pathology and has a
section in tree pathology textbook. He retired from GATA in 2016 and is working at
TOBB ETU Medical School Department of Pathology.
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Periodontal Tedavide Trendler
Prof. Dr. Hare Gürsoy

Günümüzde gelişen teknolojinin diş hekimliğine etkileri son yıllarda çarpıcı bir şekilde
ortaya çıkmaktadır. Periodontoloji alanında yeni materyal ve aletlerin devreye girmesi
teşhis ve tedavi sürecinde kullanılan konvansiyonel yöntemleri yavaş yavaş geride
bırakmaya başlamıştır. Bu yenilikler hem hekim hem de hasta açısından geri dönüşümü
oldukça başarılı sonuçlar kazandırmaktadır. Bu sunumda cerrahi olmayan ve cerrahi
periodontal tedavide kullanılan konvansiyonel ve yeni yaklaşımlar vakalar eşliğinde
tartışılacaktır.
2001 yılında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl,
Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji A.D. da doktora eğitimine
başladı. 2006 yılında Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji A.D.’da
öğretim görevlisi olarak başladı. 2007 yılında Yrd. Doç. , 2015 yılında ise Doçent, 2021
mart ayında Profesör ünvanını aldı. Halen aynı A.D. da öğretim üyesi olarak görevini
sürdürmektedir. 2021 yılında Eczacıbaşı tarafından seçilerek İsveç’de Biogaia ACADEMY
Experts programını tamamladı ve ‘’probiyotik uzmanı’’ diplomasını aldı. Ulusal ve
uluslararası çok sayıda yayınları olan Prof. Dr. Hare GÜRSOY, Avrupa Periodontoloji
Federasyonu tarafından akredite edilmiş Periodontoji Programının koordinatörü,
Yeditepe Klinik Dergisi editör yardımcısı, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Bilim Kurulu ve 2017-2019 yıllarında CED-IADR kongresinde bilimsel komite üyesidir.
Kendisi, Türk Periodontoloji Derneği üyesi, Avrupa Periodontoloji Federasyonu üyesi ve
Dişhekimliği Lazer Akademisi Derneği yönetim kurulu üyesidir ve Türk Diş Hekimleri
Birliği (TDB) delegesidir.
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Trends in Periodontal Therapy
Prof. Dr. Hare Gürsoy
The effects of developing technology on dentistry have emerged strikingly in recent
years.
The introduction of new materials and instruments in the field of periodontology has
gradually started to leave behind the conventional methods used in the diagnosis and
treatment process. These innovations provide very successful results both for the
clinican and the patient. In this presentation, conventional and new approaches used
in non-surgical and surgical periodontal treatment will be discussed in the context of
cases.
Prof. Dr. Hare Gürsoy graduated from Marmara University Faculty of Dentistry in 2001.
In 2005, she recieved the titles of Doctor (PhD) and Specialist from the Faculty of
Dentistry, Department of Periodontology of the same university. Since 2006, she has
been a faculty member at Yeditepe University, Faculty of Dentistry, Department of
Periodontology. She recieved the titles of Associate Professor in 2015 and Professor
in 2021. She was selected by Eczacıbaşı in 2021 and completed the Biogaia ACADEMY
Experts program in Sweden and received her “Probiotic Expert” diploma.
She has many national and international publications and she is the Periodontology
Program Coordinator accredited by the European Federation of Periodontology. She
is the member of Turkish Society of Periodontology and European Federation of
Periodontology. She is also board member of the Dental Laser Academy Association
and delegate of Turkish Dental Association.
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Yeni Teknolojiler Çocuklarda Kaygı ve Ağrının Çözümü Olabilir Mi?
Prof. Dr. Özgür Önder Kuçcu

Gelişen teknoloji ile çocukların diş koltuğunda daha rahat tedavi olmaları için birçok
cihaz ve yöntem kullanıma girmiştir. Çocukların kaygı ve ağrılarını azaltmayı hedefleyen
bu teknolojilere örnek olarak sanal gerçeklik gözlükleri, bilgisayar-akıllı telefon
uygulamaları, video modelleme yöntemleri, bilgisayar kontrollü lokal anestezi cihazları,
jet enjeksiyon ve titreşimli lokal anestezi sistemleri gösterilebilir. Sunumda bu cihaz
ve yöntemlerin etkinliği bilimsel çalışmalardan elde edilen kanıtlar doğrultusunda
değerlendirilecek, daha rahat bir diş tedavisi için çocuklarda kaygı ve ağrı kontrolünde
izlenmesi gereken yol haritası netleştirilecektir.
Lisans (1996) ve Doktora (2006) eğitimini Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi’nde tamamladı. 2006-2013 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi, Pedodonti
Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. 2018 yılında İstanbul Kent
Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesine kurucu Öğretim Üyesi olarak katıldı ve 2020
yılında Profesör kadrosuna atandı. Çocuklarda kaygı ve ağrı kontrolü, ağrısız lokal
anestezi teknikleri üzerine araştırmalar yürütmekte olan Dr. Kuşcu, Avrupa Diş Hekimliği
Eğitimi Birliği (ADEE) ve Avrupa Çocuk Diş Hekimliği Akademisi (EAPD) Kongrelerinde
çalışmaları ile 2019 ve 2020 yıllarında ödül aldı. Kendisi evli ve bir çocuk babasıdır.
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Can New Technologies be a Solution For Anxiety and Pain in Children?
Prof. Dr. Özgür Önder Kuçcu
Developing technologies introduced many devices and methods for more comfortable
treatment of children on dental chair. Virtual reality goggles, computer-smart phone
applications, video modelling methods, computer controlled local anesthetic devices,
jet injection and vibrating local anesthetic systems are examples of these technologies
that aim at relieving anxiety and pain in children. In this presentation, the efficacy of
these devices and methods will be discussed in the light of the scientific evidence and
the roadmap to follow for anxiety and pain control in children for a more comfortable
dental treatment will be clarified.
He completed his undergraduate (1996) and PhD education (2006) at Marmara
University Faculty of Dentistry. He worked as faculty member at Yeditepe University,
Pedodontics Department in 2006-2013. He joined İstanbul Kent University Faculty
of Dentistry as founding faculty member in 2018 and in 2020 he received his title of
Professor. His research fields are anxiety and pain control in children and painless
local anaesthetic techniques. Dr. Kuşcu was awarded with prizes for his studies at
congresses of Association for Dental Education in Europe (ADEE) and European
Academy of Paediatric Dentistry in 2019 and 2020, respectively. He’s married with a
child.
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Anterior Kompozit Restorasyonalarda Optimum Renk Uyumu için Klinik İpuçları
Doç. Dr. Bora Korkut

Diş hekimliği uygulamalarında hastaların artan estetik beklentisi ile paralel minimal
invaziv tedavi tercihleri, günümüzde anterior restorasyonlarda direkt kompozit
materyallerin daha sıklıkla tercih edilir hale gelmesine yol açmıştır. Bu materyallerdeki
mekanik ve optik özelliklerin hızla geliştirilmesi sayesinde, çok daha kısa sürede, üst
düzey estetik görünümlü ve ağızda uzun süre fonksiyon görebilen direkt restorasyonlar
yapılabilmektedir. Hastaların beklentisini karşılayan ve klinik olarak başarılı kabul
edilen anterior kompozit restorasyonlar için, doğal diş dokuları ile olan renk uyumu
çok önemlidir. Klinik olarak üst düzey bir renk uyumu için materyal seçimi, renk seçimi,
tabakalama tekniği ve bitirme prosedürü gibi restoratif işlem basamaklarının doğru
bir şekilde yapılması gerekmektedir. Aksi halde renk uyumsuzlukları restorasyonun
tamamen yenilenmesi ile sonuçlanabilmektedir. Bu sunumda anterior kompozit
restorasyonların klinik başarısında önemli rolü olan renk uyumunun sağlanabilmesi için
gerekli olan klinik püf noktaları, vakalar üzerinden detaylı olarak anlatılacak ve neden /
sonuç ilişkileri tartışılacaktır.
1984 Yılında İzmir’ de doğdu. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ nden
2008 yılında mezun oldu ve aktif diş hekimliği hayatına başladı. 2015 yılında Marmara
Ünivesitesi Diş hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı’ nda ‘Aşınmış
dişlerde boyut değişikliklerinin uzun dönem ölçülebilirliğinin çeşitli metotlarla
değerlendirilmesi’ konulu Doktora tezini sundu ‘Ph.D.’ ve aynı zamanda ‘Restoratif Diş
Tedavisi Uzmanı’ ünvanlarını aldı. 2015 yılından bu yana Marmara Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı’ nda öğretim üyesi olarak görev
yapmaktadır. 2018 yılında ‘Dr. Öğr. Üyesi’ ünvanını ve son olarak 2022 yılında ‘Doçent’
ünvanını aldı. Diş aşınmaları, çürük lezyonlarının teşhisi ve tedavisi, pre-restoratif
uygulamalar, direkt ve indirekt restorasyonlar, dental fotoğrafçılık, diş beyazlatma ve diş
hekimliğinde magnifikasyon ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası alanda birçok bilimsel
yayını bulunmaktadır. Ulusal ve uluslaarası alanda çok sayıda kongre ve toplantıda
davetli konuşmacı olarak sunum yapmıştır. Ayrıca 2015 yılından bu yana anterior
kompozit restorasyonlar, posterior kompozit restorasyonla ve dental fotoğrafçılık ile
ilgili 80’den fazla uygulmalı kursta eğitmen olarak görev
almıştır.

2022

26.

Türk Dİşhekİmlerİ Bİrlİğİ

Uluslararası

Dİşhekİmlİğİ K o n g r e s İ

Clinical Tips for The Optimum Shade Matching in Anterior Composite Restorations
Prof. Bora Korkut
Esthetic demands as well as the minimally invasive treatment preferences of the
patients, led to direct composite materials to be selected more often for the anterior
restorations today. As a result of the recent advancements in mechanical and optical
properties of these materials, operators are able to provide highly esthetic as well as
long lasting direct restorations in arelatively a short period of time. Shade matching
with the natural dental tissues is very important for successfull anterior composite
restorations, that meet the esthetic demands of the patients. The restorative steps
such as material selection, shade selection, layering technique, and finishing procedure
should be performed in a correct way to obtain an optimal shade matching, clinically.
Otherwise, the possible shade matching problems may lead to the total renewall of the
restoration. This lecture is about the clinical tips to obtain an optimal shade matching in
anterior composite restorations, and these tips will be discussed in details with reason
/ result relationship, through the clinical cases.
Born in 1984, İzmir, Turkey. Graduated from Marmara University, Faculty of Dentistry in
2008. Defended his doctorate thesis ‘The assessment of dimensional alterations of worn
incisors in different time periods’ in Marmara University, Dentistry Faculty, Restorative
Department in 2015 and got ‘Ph.D.’ and also, ‘Restorative Dentistry Specialist’ title. Has
been working as an academic in Marmara University, Faculty of Dentistry since 2015.
Gained the ‘Assistant Professor’ title in 2018 and the ‘Associate Professor’ title in 2022.
Has many national and international scientific publications about direct and indirect
restorations, pre-restorative treatments, clinical dental photography, tooth wear, and
caries diagnosis and management. Has presented several scientific lectures in national
and international meetings, congresses, and symposiums about dental photography
and anterior composite restorations since 2015. Additionally, has participated as an
instructor in more than 80 hands-on courses since 2015.
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Tme Hastalıklarının Cerrahi Tedavisi
Prof. Dr. Sırmahan Çakarer

Temporomandibular eklem (TME) hastalıklarının %90’ından fazlası cerrahi dışındaki
konservatif tedavilerle çözülebilmektedir. Ancak konservatif tedavinin yetersiz kaldığı
durumlarda cerrahi yaklaşımlar gerekebilmektedir. Bununla birlikte cerrahi tedavi
gerektiren koronoid çıkıntının patolojileri (hiperplazi, ekzostos, osteom, kondrom,
osteokondrom, gelişimsel anomaliler,), artiküler eminens büyümeleri, kondil patolojileri
(tümörler, gelişimsel anomaliler), kondil, koronoid, zigoma kırıkları, stiloid çıkıntı uzaması,
stiloid ligaman kalsifikasyonu ve TME ankilozu gibi patolojiler de bulunmaktadır. Bu
panelde TME cerrahisi gerektiren patolojiler, fakültemiz bünyesinde gerçekleştirdiğimiz
olgular eşliğinde değerlendirilecektir. Aynı zamanda ağız açıklığı kısıtlamasına neden
olan TME patolojilerinin teşhis ve tedavisi sunulacaktır.
Sırmahan Çakarer 1979 yılında İstanbul’da doğdu. 1997-2002 yılları arasında İstanbul
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde eğitim gördü. 2002-2008 yılları arasında Ağız Diş
Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’nda doktora ve uzmanlık eğitimini tamamladı. 2008 yılında
distraksiyon osteogenezisi konusunda doktora tezini tamamladıktan sonra; Münster
Üniversitesi araştırma Hastanesi’nde, maksilloafsiyal travma ve kemik deformiteleri
konusunda fellowship yaptı. 2012 yılında Boston Üniversitesi’nde Diş Hekimliği
Fakültesi Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Bölümü’nde TME cerrahisi ve ortognatik
cerrahi konusundaki deneyimlerini artırmak amacıyla gözlemci olarak bulundu.
2012 yılında doçetlik; 2020 yılında profesörlük ünvanını aldı. Maksillofasiyal cerrahi
pratiğine yönelik ulusal ve uluslararası sunum ve yayınları olan Sırmahan Çakarer, Türk
Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği’nin genel sekreterliğini yürütmektedir. Halen
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’nda
çalışmalarını sürdürmektedir.
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Surgıcal Treatment of Tmj Dıseases
Prof. Dr. Sırmahan Çakarer
More than 90% of temporomandibular joint (TMJ) diseases can be treated wişth nonsurgical conservative treatments. However, in cases when conservative treatment
does not suffice, surgical approaches may be needed. Moreover, pathologies
requiring surgical treatment such as pathologies of choronoid process requiring
surgical treatment (hyperplasia, exostosis, osteoma, chondroma, osteochondroma,
developmental anomalies), articular eminence growth, chondyle oathologies (tumors,
developmental anomalies), chondyle, choronoid, zygomatic fractures, styloid process
elongation, styloid ligament calcificaiton and TMJ ankylosis may also be present.
Therefore, pathologies requiring TMJ surgery will be discussed in the light of the cases
we treated at our faculty. In addition, diagnosis and treatment of TMJ pathologies that
cause limited mouth opening will also be presented.
Sırmahan Çakarer was born in 1979 in İstanbul. She studied at İstanbul University
Faculty of Dentistry in 1997-2002. She completed her PhD and speciality education at
Oral Dental and Maxillofacial Department in 2002-2008. After completing her PhD on
distraction osteogenesis in 2008, she completed her fellowship at Münster University
Research Hospital on maxillofacial trauma and bone deformities. In 2012, she was an
observer at Boston University Dental School Oral and Maxillofacial Surgery Department
to improve her experience in the field of TMJ surgery and orthognatic surgery. She
received her title of associate professor in 2012 and professor in 2020. Having national
and international presentations and publications regarding maxillofacial surgery
practice, Sırmahan Çakarer is the secretary general of the Turkish Society of Oral
and Maxillofacial Surgery. At present, she conducts her studies at İstanbul University
Faculty of Dentistry, Oral Dental and Maxillofacial Surgery Department.
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Dijital Diş Hekimliği : Klinisyen Bakış Açısı ile Sınırlarımız ?
Prof. Dr. Çağrı Ural

Günümüzde dijital diş hekimliği ve dijital iş akışı kavramları klinik pratiğimizde rutin
haline geldi. Artık ölçülerimiz başta olmak üzere tedavi planlamalarımız, üretim süreçleri
tamamen dijital cihazların kontrolünde gerçekleşiyor. Her yeni teknolojinin hayatımıza
girmesi ile beraber yaşantımızın daha da pratik bir hale geleceğini ve kolaylaşacağını
düşünürüz. Bu durum sağlık alanı ve tabii ki diş hekimliği pratiğinde de bu şekilde.
Ama acaba dijital dünyanın içerisinde kaybolurken göz ardı ettiğimiz sınırlamalarımız
var mı? Dijital dünya bize her zaman sorunsuzluk ve en optimal çözümü mü sunuyor?
Güncel literatür ve bilim dünyasının son gelişmeleri incelendiğinde çok hızlı bir şekilde
adapte olduğumuz ve aslında da birçok alanda hayatımızı çok kolay hale getiren, üretim
basamaklarındaki kaliteyi çok üst seviyelere çıkartan dijital dünya yine ön planda. En
başta kliniklerimizde kullanmış olduğumuz dijital tarayıcıların veya başka bir tanımlama
ile dijital ölçü cihazlarımızın doğruluk ve hassasiyetleri sürekli tartışma konusu. Bu
aşamadan sonra üretim basamakları, dizayn programları, kullanılan malzemeler, üretim
sırasında kullanılan parametreler, dijital dünyada implant üstü protetik seçenekler,
kütüphane hassasiyetleri, 3. parti üretim yapılan ekosistemler vb. sürekli muhatap olmak
zorunda olduğumuz aşamalar. Bu aşamalarda bir klinisyen olarak bilgi sahibi olmalı ve
hiç bir cihazın, materyalin veya tekniğin sonsuz bir kapasiteye sahip olmadığını bilmemiz
gerekiyor. Özellikle implant üstü protetik tedavilerde tedaviyi yöneten koordinatörler
yani biz klinisyenler, dijital dünyadaki seçenekler ve çalışma prensipleri hakkında bilgi
sahibi olmamız ve takım arkadaşlarımızı yöneterek yönlendirmemiz gerekiyor.
Kişisel ve mesleki ilgi alanım olan dijital diş hekimliğinde, son yıllarda Ar-Ge danışmanlığı
unvanımla işin mutfağında da birçok kereler bulunma fırsatım oldu. Her ne kadar
sınırlarımız olsa da diş hekimliğinin geleceği dijital olduğuna göre bu alanda sürekli
gelişim hedeflememiz gereken bir nokta, bu gelişimin en büyük kaynağı ise meslektaşlar
ile yapılan tartışmalar. Bu bağlamda, ilgili sunumda siz değerli meslektaşlarımla beraber
dijital dünyada bir klinisyen bakış açısı ile sınırlarımızı tartışmayı umut ediyorum.
Prof. Dr. Çağrı URAL, 2003 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden mezun oldu.
Aynı yıl Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda doktora
eğitimine başladı ve 2006 yılında aynı üniversitede doktora derecesi aldı. Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent
olarak göreve başladı. Aynı üniversitede 2012 yılında Doçent, 2018 yılında Profesör
unvanlarını aldı. Halen aynı anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
Diş Hekimliğinde, Dijital Dental Fotoğrafçılık, Dijital Diş Hekimliği, Dijital İmplantoloji,
Estetik Diş Hekimliği mesleki ilgi alanlarındandır. Diş hekimleri için Temel Fotoğrafçılık
isimli bir kitabı bulunmaktadır. Tubitak tarafından desteklenen birçok projede
yürütücülük ve yardımcı araştırmacı olarak görev almasının yanında, İnovasyon ve ARGE araştırmalarına odaklanan birçok projede görev almıştır. Çeşitli mesleki topluluk ve
derneklerde aktif üyelikleri bulunmaktadır.
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Digital Dentistry: What are our Limits from Clinician Perspective?
Prof. Dr. Çağrı Ural
Today, the concepts of digital dentistry and digital work flow have become a routine in
our clinical practice. Treatment planning including impressions as well as production
processes take place completely under the control of digital devices. With the
introduction of every new technology, we think that our lives will be more practical and
easier. This applies in both healthcare and also dentistry practice. But are there limits
that we ignore as we are getting lost in this digital world? Does the digital world always
free us from problems and provide the most optimum solution? When we review
the current literature and most recent scientific developments, we see that digital
world that we’ve adapted very rapidly and facilitated our lives in many domains and
maximized the quality in production steps is in the forefront. Accuracy and precision of
the digital scanners we use at our clinics or in other words digital impression devices
are always controversial. After this stage, production steps, materials used, parameters
used during production, implant fixed prosthesis options in digital world, precision of
libraries, ecosystems produced by third parties etc. are the stages that we have to tackle
constantly. At these stage, clinicians should have the knowledge and know that none
of these devices, materials or techniques do not have infinite capacity. Particularly in
implant fixed prosthetic treatments, coordinators that manage the treatment, that is
we as clinicians, should know the options and working principles in the digital world
and should manage and guide our team members. I had many opportunities to be
involved in the back of the house with my title as R&D consultant in recent years in
digital dentistry that is my personal and professional interest area. Although we have
limits, we should always target continuous development in this area given that digital is
the future of dentistry while the biggest source for such development is discussions we
have with colleagues. In this context, with this presentation, I hope to discuss our limits
from a clinician perspective in the digital world with my fellow colleagues.
Prof. Dr. Çağrı URAL has graduated from Ondokuz Mayıs University in 2003. At the same
year, he attended at the Institute of Health Sciences, Department of Prosthodontics
and he gained Ph.D degree. He started to work as an assistant professor at Ondokuz
Mayıs University Faculty of Dentistry Department of Prosthetics. He received the title
of Associate Professor in 2012 and Professor in 2018 at the same university. He is still
working as a lecturer in the same department. In Dentistry, Digital Dental Photography,
Digital Dentistry, Digital Implantology, Aesthetic Dentistry are among his professional
interests. In addition he finished many projects supported by Tubitak, he also took
part in many projects focusing on innovation and R & D research. He has active fellow
memberships in International Team for Implantology (ITI), Computer Aided Dentistry
Academy (CADA), Professional Prosthdontics and Implantology (TPID).
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Periodontal Hastalıklar Neden Sınıflandırılmalı? Yeni Sınıflandırma Neleri Değiştirdi?
Prof. Dr. Nurcan Buduneli

Tanı tedavinin ilk basamağıdır! Kesin tanısı konamayan hastalıklarda yapılan tedavi
girişimleri, ampirik yani deneme tedavisinin ötesine geçemez ve sadece semptomatik
nitelik taşır. Hastalıkların sınıflandırılması, doğru ve güvenilir tanı konulmasının yanı sıra
klinikte karşılaşılan çeşitli durumlarla belirli bir sistematik ve düşünce sistemi içinde
mücadele edilebilmesi için de gereklidir. Ayrıca, aynı ya da farklı disiplinlerde çalışan
hekimlerin doğru iletişimi için de ortak bir dil kullanımı zorunludur. Periodontal dokuların
klinik durumu, klinik olarak sağlıklı periodontal dokular, gingivitis veya periodontitis
olarak tanımlanabilir. Periodontoloji kliniğinde, manuel periodontal sonda ile ölçülen
sondalama derinliği periodontal dokuların sağlık durumunu değerlendirmek ve tedavi
planlaması yapmak için yararlanılan en temel ölçümlerden biridir. Klinik ataşman
seviyesi, sondalamada kanama ve plak indeksleri de periodontal tanı ve sınıflama için
esas alınır. 2017 yılında yeniden yapılan periodontal hastalık sınıflandırması, önceki
sınıflamalara göre önemli değişiklikler içermekte, diyabet tanısı ve tütün ürünü kullanımı
doğrudan sınıflandırmayı etkilemekte ve yeni sınıflama periodontal tedavi planlamasını
da kapsamaktadır.
Nurcan Buduneli Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olmuş ve aynı
fakültede Periodontoloji Doktorası yapmıştır. Akademik hayatı süresince çeşitli Avrupa
ülkeleri ve ABD’de konuk araştırmacı ve konuk öğretim üyesi olarak bulunmuştur.
Uluslararası ve ulusal bilimsel dergilerde 180’den fazla makalesi yayınlanmış,
2012 yılında InTech Yayınevi tarafından yayınlanan Pathogenesis and Treatment
of Periodontitis adlı kitabın editörlüğünü yapmış, davet üzerine yazdığı Biomarkers
in Periodontal Health and Disease:Rationale, Benefits, and Future Directions adlı
kitap 2020 yılında Springer Yayınevi tarafından basılmıştır. Wiley Yayınevi tarafından
yayınlanan Oral Diseases dergisinde 2016 yılından beri yardımcı editörlük yapmaktadır.
Avrupa Periodontoloji Federasyonu davetlisi olarak çalıştaylara katılmış, 2015 yılında
Londra’da yapılan Europerio 8 ve 2018 yılında Amsterdam’da yapılan Europerio 9
Kongrelerine davetli konuşmacı olarak katılmıştır. Periodontal hastalıkların yeniden
sınıflandırılması amacıyla 2017 yılında ABD’de yapılan Dünya Çalıştayı’na davet edilerek
Avrupa Periodontoloji Federasyonu delegesi olarak katılmıştır.
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Why Should Periodontal Diseases Be Classified? What has the New Classification
Changed?
Prof. Dr. Nurcan Buduneli
Diagnosis is the first step of treatment! Treatment attempts for diseases without
definitive diagnosis can only be empirical treatment, that is trial, and can only be
symptomatic. Classification of diseases is required for accurate and reliable diagnosis
as well as tackling with various challenges faced in clinic based on a certain systematic
and thought system. Moreover, it is essential to speak a common language for right
communication between physicians from the same or different disciplines. Clinical
condition of periodontal tissues can be described as clinically healthy periodontal
tissues, gingivitis or periodontitis. Probing depth measured with a manual periodontal
probe at periodontology clinics is one of the most basic measurements used to evaluate
the health condition of periodontal tissues and plan treatment. Degree of clinical
attachment, bleeding in probing and plaque indices are also taken into consideration
for periodontal diagnosis and classification. Reclassification of periodontal diseases
in 2017 contains significant changes compared to the previous one and diabetes
diagnosis and consumption of tobacco products influence the classification while the
new classification also covers periodontal treatment planning.
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Cerrahi Olmayan Periodontal Tedavi: Nam-I Diğer Başlangıç Tedavisi
Prof. Dr. Korkud Demirel

Cerrahi olmayan periodontal tedavi diğer periodontal tedaviler arasında sıklıkla gölgede
kalmış ve hak ettiği yeri bir türlü kazanamamıştır. Bu durumun nedenleri arasında ilk
olarak sanki herkesin yapabileceği bir tedavi olarak düşünülmesi ve kapsamının diştaşı
temizliği ile sınırlandırılmasıdır. Diğer taraftan birinci basamak periodontal tedavi
öncelikle doğru tanı konulmasından başlayarak hastalığın etkeninin kontrol altına
alınmasını, konağın yanıt verme kapasitesinin yönetilmesini ve sonunda hasta takibini
gerektirmektedir. Bireylerin diş kayıplarının engellenmesinde önemli ve yadsınamaz yeri
olan cerrahi olmayan periodontal tedavi hastaların olduğu kadar hekimlerin de yüzlerini
güldürecek bir tedavidir. Video kayıtları da içeren bu sunum sonunda katılımcının tedavi
planı yapılmasında tanının önemi ce cerrahi olmayan periodontal tedavinin temelleri
konusunda kapsamlı bilgilerinin olması hedeflenmektedir.
AKADEMİK BİLGİLER
Lisans: İÜDHF 1985
Doktora: İÜDHF 1992
Doçent: İÜDHF 1996
Profesör: İÜDHF 2002
2018 Onursal Profesörlük: P.L. Shupyk Ulusal Mezuniyet Sonrası Sağlık Bilimleri
Akademisi (NMAPE), Kiev,Ukrayna
Doktora Tezi: Yüzeyel uygulanan doksisiklin hidroklorürün periodontal hastalıktan
etkilenmiş kök yüzeyleri üzerindeki in-vitro etkileri
Akademik/Klinik ilgi alanları: Periodontal Estetik-Plastik uygulamalar
Protez Periodontoloji çalışmaları
İmplant cerrahisi
Yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu
Sigara ve periodontal hastalık
Mesleki deneyim:
2021		
1985- 2021
2012-		
2008-2010
		
2005-		
1996		
		
1989-1990
		
İdari Görevler:
2021- 		

İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji AD
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji AD
PerioKursu eğitim merkezinin kurucusu ve eğitimcisi
Dentistanbul Diş Hastanesi Cerrahi ve Periodontoloji Bölüm 		
Başkanlığı
Özel Muayenehane Hekimliği
Bern Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji ve Sabit
Protezler AD
New York Devlet Üniversitesi, Stony Brook Dişhekimliği Fakültesi
Periodontoloji AD
İKÜDHF Diş Hekimliği Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma
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müdürlüğü
İÜDHF Eğitim komisyonu üyeliği
İÜDHF Fakülte Kurulu Üyeliği

Bilimsel ve Mesleki Dernek Çalışmaları:
Avrupa Periodontoloji Federasyonu:
2007-2017 YK üyesi
2010-2011 YK Başkanı
2011-1016 Periodontoloji Lisans Eğitimi Komisyon Başkanı
2015 EuroPerio 8 Londra Kongre Saymanı
2017 II. Perio Master Clinic Kongre Başkanı
Türk Periodontoloji Derneği:
2004-2014 YK üyesi
2010-2012 YK Başkanı
2012-2014 Kongre ve Sponsorluk Komisyonu Başkanı
İstanbul Dişhekimleri Odası :
1998-2000 YK üyeliği ve Bilimsel Komite Başkanlığı
2002-2004 YK üyeliği ve Bilimsel Komite Başkanlığı
2020-2022 Bilimsel Komite Üyeliği
Danışmanlığı altında tamamlanmış 11 doktora, 3 uzmanlık tezi ve 32 yurt dışında
yayımlanmış makalesi vardır. Bir mesleki kitabın çevirmeni, 2 kitabın çeviri editörü ve 4
de dişhekimleri için yazdığı kitap vardır, yabancı dilde yayımlanmış kitaplarda beş konu
yazarlığı vardır. Kitaplarından bazıları İngilizce, Rusça ve Çince’ye çevrilmiştir.
Non-surgical periodontal treatment: In other words initial treatment
Prof. Dr. Korkud Demirel
Non-surgical periodontal treatment has been overshadowed by other periodontal
treatments and could not gain its rightful place in any way. The reasons for this
include first the fact that it is perceived as a treatment that anyone is capable and its
scope is limited to tartar cleaning. On the other hand, first line periodontal treatment
requires first accurate diagnosis, controlling the cause of disease, management
of host response capacity and finally patient follow-up. Non-surgical periodontal
treatment that has an important and undeniable role in the prevention of tooth losses of
individuals is a treatment option that will satisfy both patients and dentists.At the end
of this presentation including also video recordings, participants will have extensive
knowledge about the importance of diagnosis in treatment planning and basics of nonsurgical periodontal treatment.
ACADEMIC BACKGROUND
Undergraduate: İÜDHF1985
PhD
: İÜDHF 1992
Assoc . Prof: İÜDHF 1996
Professor: İÜDHF 2002
2018 Honorary Professor: P.L. Shupyk National Academy of Postgraduate Education in
Health Sciences (NMAPE), Kiev,Ukraine
PhD Thesis: In-vitro effects of superficially applied doxycycline hydroclhoride on
surfaces of roots affected by a periodontal disease
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Academic/Clinical interests: Periodontal Esthetic-Plastic procedures
Prosthetic Periodontology studies Implant surgeryGuided bone regeneration
Smoking and periodontal disease
Professional experience:
2021İstanbul Kent University Faculty of Dentistry Periodontology Department
1985- 2021İstanbul University Faculty of Dentistry Periodontology Department
2012-		
Perio Course center founder and trainer
2008-2010
Dentistanbul Dental Hospital Head of Surgery and Periodontology
		
Department
2005-		
Private Practice
1996		
Bern University, Faculty of Dentistry Periodontology and Fixed 		
		
Prosthedondics Department
1989-1990
New York State University, Stony Brook Dentistry Faculty 		
		
Periodontology Department
Administrative Positions:
2021- 		
Director of İKÜDHF Continuous Education Application and Research
		
Center for Dentistry
2009 – 2012
Member of İÜDHF Education commission
2000 – 2002
Member of Faculty Board at İÜDHF
Scientific Studies and Positions under Professional Society :
European Federation of Periodontology :
2007-2017
Board Member
2010-2011
President of Board
2011-1016
President of Undergraduate Education in Periodontology Commission
2015
EuroPerio 8 London Congress Treasurer
2017		
II. Perio Master Clinic Congress President
Turkish Society of Periodontology:
2004-2014
Board Member
2010-2012
President of Board
2012-2014
President of Congress and Sponsorship Commission
İstanbul Chamber of Dentists:
1998-2000
Board member and President of Scientific Committee
2002-2004
Board member and President of Scientific Committee
2020-2022
Scientific Committee Member
11 PhD theses, 3 specialization theses were completed under his supervision as an
advisor and he has 32 articles published abroad. He is a translator of a professional
book, translation editor of 2 books and author of 4 books for dentists. He is an author of
five topics in books published in foreign language. Some of his books were translated
to English, Russian and Chinese .
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Periodontal Tedavi ve Doku Rejenerasyonunda Yardımcı olarak Hyaluronik Asit
Dr. Iwona Olszewska

Periodontoloji, Profilaksi ve Oral Patoloji Bölümü, Jagiellonian Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Krakov, Polonya
Periodontitis, önemli bir halk sağlığı sorunudur ve insanlarda en yaygın kronik
enflamatuvar bulaşıcı olmayan hastalıktır. Periodontal tedavi, günümüzde kanıta dayalı
rehberlere kadar uzun bir yol kaydetmiştir ve belirli bir protokolün takip edilmesi gerektiği
düşünülmektedir. it Aynı zamanda, tek yönlü cadde olarak bakteri eliminasyonunun
temel gerekçesinin yetersiz bir yaklaşım olduğu kanıtlanmıştır, bu nedenle klinisyenler
hala peridontal bakımda fayda sağlayabilecek yeni yardımcı tedavi seçeneklerinin arayışı
içerisindedir. Hyaluronik acit (HA), antimikrobiyal etkisinden ziyade biyouyumluluğu,
biyobozunumu ve yara iyileştirme özelliklerinden dolayı periodontal tedaviye ek olarak
kullanılan biyomoleküllerden biridir. is Ektraselüler matriksin önemli bir bileşenidir
ve hücre migrasyonu ve proliferasyonunda önemli bir rol oynamaktadır, bu da doku
rejenerasyonuna ve immünomodülasyona katkı sağlamaktadır. Bu sunumun amacı,
periodontal tedavide, doku iyileşmesi ve rejenerasyonda HA kullanımının kanıta tayalı ve
klinik boyutları hakkında yeni bilgileri aktarmak ve HA’nın belirli özelliklerinin potansiyel
uygulamalarda kullanılması için bir temel sunmaktır.
Periodontoloji, Profilaksi ve Oral Patoloji Bölümü, Jagiellonian Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Krakov, Polonya
Ekim 2003’ten bu yana (şu anda Yrd. Doç.)
Periodontoloji Bölümü, Krakov Polonya’da bulunan Üniversite Diş Kliniği
Ekim 2003’ten bu yana (Periodontoloji Uzmanı)
Özel Periodontoloji Kliniği, Krakov, Polonya
2005’ten bu yana
Devlet Diş Kliniği, Krakov, Polonya
Ekim 2002 – Eylül 2003
Konzervatif Diş Hekimliği Bölümü, Jagiellonian Üniversitesi Tıp Fakültesi, Krakov,
Polonya
Ekim 2002 – Eylül 2003
1- Eğitim & Yeterlilikler
2- Diş Hekimi ve Periodontoloji Uzmanı:
Lisans numarası: 1488756 (NIL/PL), 256954 (GDC/UK)
Eğitim:
Üniversite: Ghent Üniversite, Psikoloji ve Eğitim Bilimleri Bölümü, Belçika
Program: Pedagoji Uzmanlık Kursu, 2021-2022
Üniversite: Krakov Sağlığı Geliştirme Üniversitesi, Polonya
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Program: Estetik Tıbbı Yüksek Lisans Programı, 2017
Üniversite: Varşova Üniversite, İşletme Bölümü, Polonya
Program: Sağlık Hizmetleri Yönetimi Yüksek Lisans Programı, 2006
Klinik: Üniversite Diş Kliniği, Periodontoloji B., Krakov, Polonya
Program: Periodontoloji Uzmanlık Eğitimi,2007-2010
Üniversite: Jagiellonian Üniversitesi Tıp Fakültesi, Krakov, Polonya
Program: Periodontoloji ve Oral Patoloji Bölümünde Doktora Eğitimi, 2003-2007
Üniversite: Ohio State Üniversitesi Lisansüstü Periodontoloji Kliniği, Columbus, ABD
Program: Bağımsız Periodontal Çalışmalar, 2007
Klinik: Devlet Diş Kliniği, Krakov
Program: Mesleki Eğitim, 2002-2003
Üniversite: Jagiellonian Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Krakov
Program: Diş Hekimliği, 1997-2002
Hibeler ve Ödüller
- Araştırma Hibesi, Jagiellonian Üniversite Tıp Fakültesi, 2018-2020;
- Araştırma Hibesi, Jagiellonian Üniversite Tıp Fakültesi, 2015-2017;
- Doktora Bursu Jagiellonian Üniversite Tıp Fakültesi, 2003-2007;
- CED/IADR Seyahat Bursu 2003;
- Jagiellonian University Diş Sağlığı Enstitüsü Direktöründen ve “Dental Guide”
Kurulundan en iyi diploma makalesi için Ödül, 2002;
- IADR Unilever Seyahat Ödülü. 2001;
- CED/IADR Junior Robert Frank Ödülü, 2000;
Uluslararası Görevler
- Sydney Üniversitesi Diş Hekimliği Okulu, Avustralya (2019);
- Oklahoma Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi, Periodonti Bölümü, ABD (2018);
- King’s College Dental Institute, Periodontoloji Bölüm, Londra, BK (2011);
- Lisansüstü Periodontoloji Kliniği, Ohio State Üniversitesi, ABD(2007);
- Üniversite Diş Kliniği, Würzburg, Almanya (2005);
- King’s College Dental Institute, Londra, BK (2004);
- Tokyo Tıp ve Diş Hekimliği Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi (2002);
- Üniversite Diş Kliniği, Kopenhag, Danimarka (2001);
- Leeds Diş hekimliği Üniversitesi, BK (2001);
- Diğerleri
- Polonya’da iki voyvodalık için Periodontoloji alanında vilayet/voyvoda Konsültanı;
- Avrupa Periodontoloji Federasyonu, Polonya Periodontoloji Derneği Üyesi;
- Uluslararası Diş Araştırmaları Birliği Üyesi 2000-2010;
- Uluslararası Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği (IADS) Uluslararası Değişim Ofisi, Başkan,
- Yakın Dönem Başkan 2001-2004;
- IADS-UNESCO Koordinatörü 2002-2003;
- EDSA Delegesi 2000-2003;
- Uluslararası ve ulusal diş hekimliği kongrelerinde sunumlar, dersler;
- Uluslararası ve ulusal dergilerde bilimsel yayınlar ve raporlar;
Diller
Lehçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca
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Hyaluronuc Acid as an Adjunct in Periodontal Therapy and Tissue Regeneration
Dr. Iwona Olszewska
Department of Periodontology, Prophylaxis and Oral Pathology, Jagiellonian University
Medical College, Cracow, Poland
Periodontitis is a major public health problem and the most common chronic
inflammatory non-communicable disease of humans. Periodontal treatment has come
a long way to the present-day evidence-based guidelines and it has been accepted
that it should follow certain prtotocol. In the meantime, the main rationale of bacteria
elimination as a one-way street has been proved to be an insufficient approach,
therefore, clinicians are still seeking new adjunctive treatment options, which could be
of benefit in a periodontal care. Hyaluronic acid (HA) is one of the biomolecules used
as an addition to periodontal treatment due to its biocompatibility, biodegradability
and properties of wound healing rather than its antimicrobial impact. It is an important
component of the extracellular matrix and plays a significant role in cells migration
and proliferation, what contributes to tissue regeneration, and immunomodulation. This
lecture aims to introduce new relevant information focused on evidence-based and
clinical aspects of HA usage in periodontal therapy, tissue healing and regeneration as
well as to provide a basis for bridging a specific characteristics of HA with its potential
applications.
Professional Experience
Department of Periodontology, Prophylaxis and Oral Pathology, Jagiellonian University
Medical College, Cracow, Poland
since October 2003 (currently Assistant Professor)
Department of Periodontology, University Dental Clinic in Cracow, Poland
since October 2003 (Specialist in Periodontology)
Specialistic Periodontal Practice, Cracow, Poland since 2005
State Dental Clinic, Cracow, Poland
October 2002 – September 2003
Department of Conservative Dentistry, Jagiellonian University Medical College, Cracow,
Poland
October 2002 – 2003 September
Education & Qualifications
Dentist&Specialist in Periodontology:
Licence number: 1488756 (NIL/PL), 256954 (GDC/UK)
Education:
University: Ghent University, Faculty of Psychology and Edicational Sciences, Belgium
Course: Masters of Didactics Course, 2021-2022
University: Cracow University of Health Promotion, Poland
Course: Aesthetic Medicine Postgraduate Studies, 2017
University: Warsaw University, Department of Management, Poland
Course: Management in Healthcare Postgraduate Studies, 2006
Clinic: University Dental Clinic, Dept. of Periodontology, Cracow, Poland
Course: Specialization Training in Periodontology, 2007-2010
University: Jagiellonian University Medical College, Cracow, Poland
Course: phD Studies at the Department of Periodontology and Oral Pathology,
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2003-2007
University: Ohio State University Postgraduate Periodontology Clinic, Columbus, US
Course: Independent Periodontal Studies, 2007
Clinic: State Dental Clinic, Cracow
Course: Vocational Training, 2002-2003
University: Jagiellonian University, Medical Faculty, Cracow
Course: Dentistry, 1997-2002
Grants&Awards
- Research Grant, Jagiellonian University Medical College, 2018-2020;
- Research Grant, Jagiellonian University Medical College, 2015-2017;
- phD Stipend Jagiellonian University Medical College, 2003-2007;
- CED/IADR Travel Stipend 2003;
- Award from the Director of the Dental Institute of Jagiellonian University and the Board
of “Dental Guide” for the best diploma paper, 2002;
- IADR Unilever Travel Award. 2001;
- CED/IADR Junior Robert Frank Award, 2000;
International Appointments
- University of Sydney Dental School, Australia (2019);
- University of Oklahoma Health Sciences Center, Department of Periodontics, USA
(2018);
- King’s College Dental Institute, Department of Periodontology, London, UK (2011);
- Postgraduate Periodontology Clinic, Ohio State University, USA (2007);
- University Dental Clinic, Würzburg, Germany (2005);
- King’s College Dental Institute, London, UK (2004);
- Tokyo Medical and Dental University, Faculty of Dentistry (2002);
- University Dental Clinic, Copenhagen, Denmark (2001);
- Leeds Dental University, UK (2001);
Other
- Provincial/Voivode Consultant in Periodontology for two voivodeships, Poland;
- Member of European Federation of Periodontology, Polish Association of
Periodontology;
- Member of International Association of Dental Research 2000-2010;
- International Association of Dental Students (IADS) International Exchange Officer,
President, Past Immidiate President 2001-2004;
- IADS-UNESCO Coordinator 2002-2003;
- EDSA Delegate 2000-2003;
- International and national dental congresses (presentations, lectures);
- Scientific publications and reports in international and national journals;
Languages
- Polish, English, German, Spanish
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Horlama-Uyku Apnesi ve Bruksizm Fark Edilmesi ve Klinik Yönetimi Oklüzal Splintler
ve Botoks Uygulamaları
Prof. Dr. Pınar Kursoğlu

Horlama, uyku apnesi ve bruksizmi içeren uyku bozukluklarının teşhisi ve tedavisi uyku
diş hekimliğinin alanını oluşturmaktadır.
Horlama ve uykuda solunum durmasıyla karakterize uyku apnesi uykuda yetersiz
oksijen alımı ve kötü uyku kalitesi ile hayatı tehdit eden uyku bozukluklarındandır.
Uyku bozuklukları arasında yer alan bruksizm ise dişler ve restorasyonlarda sorunlara,
Temporomandibular Rahatsızlıklara (TMR) neden olabilen ve çoğunlukla hastalar
tarafından fark edilemediği için diş hekimlerinin klinik başarısını ve hasta-hekim
güven ilişkisini tehdit eden sinsi bir etkendir. Günümüzde uyku bozukluklarını teşhis
eden, farkındalık oluşturup tedavi sunan ve uzun vadede hastaların hayat kalitelerinin
artırılmasında görev yapan profesyoneller içinde diş hekimleri olarak bizlerin rolünün
çok büyük olduğu ortaya çıkmıştır. Bu konferansta horlama ve uyku apnesinin teşhis
ve tedavisi ve aynı zamanda sürdürülebilir klinik başarı için bruksizmin fark edilmesi ve
yönetilmesini içeren oklüzal splint ve botoks uygulamaları da anlatılacaktır.
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu. Aynı üniversitenin
Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı. 1996 yılında doktora
eğitimi sırasında Amerika’ya gitti, “Kentucky Üniversitesi Orofasiyal Ağrı Merkezi”
direktörü Jeffrey Okeson ve ekibiyle “Temporomandibular Rahatsızlıklar-TMR”
(Çene Eklemi ve Çiğneme Kasları Rahatsızlıkları) alanında çalıştı. Ülkesine dönerek
doktorasını tamamladı. Dr. Kursoğlu, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde
‘Yardımcı Doçent’ olarak çalışmaya başladı. Aynı üniversitede ‘Doçent’ ve ‘Profesörlük’
derecelerini aldı. Prof. Dr. Kursoğlu başta Temporomandibular Rahatsızlıklar olmak
üzere, oklüzyon, lamina ve implant üstü protezleri de içeren sabit ve hareketli protetik
uygulamalar ve uyku diş hekimliği (bruksizm, horlama ve uyku apnesi) üzerine 25 yılı
aşkın süredir klinik ve bilimsel çalışmalarını sürdürmektedir. Alanıyla ilgili konferanslar
vermekte, kurslar düzenlemektedir. Prof. Dr. Pınar Kursoğlu halen Yeditepe Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak
çalışmaktadır.
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Recognition and and Clinical Management of Snoring-Sleep Apnea and Burxism,
Occlusal Splints and Botox Applications
Prof. Dr. Pınar Kursoğlu
Diagnosis and treatment of sleep disorders including snoring, sleep apnea and bruxism
generate the field of sleep dentistry.
Snoring and sleep apnea characterized by the interruption of respiration during sleep,
are life-threatening sleep disorders with inadequate oxygen intake during sleep and
poor sleep quality.
Bruxism, which is one of the sleep disorders, is an insidious factor that may cause
temporomandibular disorders and threatens the clinical success of dentists and the
patient-doctor trust relationship because it is mostly not noticed by patients.
Today, it has been revealed that our role as dentists is very important among
professionals who diagnose sleep disorders, raise awareness and provide treatment,
and work in increasing the quality of life of patients in the long term.
In this conference, the recognition and management of bruxism which includes occlusal
splints and botox applications will also be explained for sustainable clinical success.
Graduated from Istanbul University Faculty of Dentistry. In the same Faculty, Kursoglu
started to her postgraduate education in the Department of Prosthodontics.
In 1996 during postgraduate education, went to America and got the opportunity
to work with Jeffrey Okeson, director of the “Orofacial Pain Center” and with his
team about “Temporomandibular Disorders-TMD” (Temporomandibular Joint and
Masticatory Muscle Disorders) in University of Kentucky. After that experience, came
back to homeland and completed her PhD programme.
Kursoglu started working at Yeditepe University Faculty of Dentistry as ‘Assistant
Professor’ and took the degree of ‘Associate Professor’ and ‘Professor’ respectively in
the same university.
Prof. Kursoglu pursues her clinical and scientific researches for over 25 years, mainly
about temporomandibular disorders, occlusion, fixed and removable prosthetic
applications including laminates and implant supported prosthesis, sleep dentistry
(bruxism, snoring and sleep apnea). In these fields, she takes part in conferences and
courses as a lecturer.
Pinar Kursoglu is still a member of Yeditepe University Faculty of Dentistry, Department
of Prosthodontics as a Professor.
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Konik Işınlı BT Endikasyonları ve Değerlendirme Prensipleri
Dr. Yeşim Deniz

Maksillofasiyal görüntülemede çok yararlı bir görüntüleme metodu olarak görülen
Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT)’nin en yaygın endikasyonlarını gömülü
dişlerin lokalizasyonunun değerlendirilmesi, dento-alveolar travmaların takibi,
ortognatik cerrahi planlamaları ve tedavi sürecinin takibi, implant cerrahilerinin ve
endodontik tedavilerin planlaması, odontojenik kistler ve tümörlerin teşhis ve tedavisi
oluşturmaktadır. Bununla birlikte diş hekimleri KIBT görüntülerini implant cerrahisini en
uygun şekilde tamamlamak ve başarız implantlardan kaçınabilmek için rehber plaklar
üretmekte de kullanmaktadır. KIBT ayrıca ortodontik tedavi planlamalarında ve hava
yolu analizlerinde de kullanılabilmektedir. Ancak KIBT geniş endikasyon yelpazesinin
yanısıra iyonize radyasyon ile çalışmaktadır. Bu nedenle doğru endikasyonlarla KIBT
görüntülemelerini yapmak ve elde edilen görüntüyü uygun şekilde değerlendirmek
oldukça önem taşımaktadır.
Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Deniz 1986 yılı Ankara doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini
İzmir’de tamamlamıştır. 2009 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi’nden mezun olan Yeşim Deniz 2012 yılında ilk gerçekleştirilen DUS sınavı
ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene
Radyolojisi Anabilim Dalı’nda uzmanlığa başlamıştır. 2015 yılında uzmanlık eğitimini
tamamlamış ve Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde ağız, diş ve çene radyolojisi
uzmanı olarak 2018 yılına kadar çalışmıştır. 2018 yılından beri Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak
çalışmalarına devam etmektedir. Dr.Öğr.Üyesi Yeşim Deniz’in tamamlamış olduğu 2
proje yürütücülüğü ve 4 projede de araştırmacılığı bulunmaktadır. 4 adet kitap bölümü
yazarlığı bulunan araştırmacının 10’un üzerinde uluslararası ve yine 10’un üzerinde
ulusal yayını bulunmaktadır. Dr.Öğr.Üyesi Yeşim Deniz konik ışınlı bilgisayarlı tomografi,
radyobiyoloji, adli diş hekimliği ve sanal gerçeklik teknolojisinin sağlıkta uygulamaları
ile ilgili çalışmalar yürütmektedir.
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Indications of Cone Beam CT and Evaluation Principles
Dr. Yeşim Deniz
The most common indications of Cone Beam CT (CBCT) which şis considered as a very
helpful imaging method for maxillofacial imaging include assessment of the location
of impacted teeth, monitoring dento-alveolar traumas, orthognatic surgery planning
and treatment follow up, planning implant surgeries and endodontic treatments and
diagnosis and treatment of odontogenic cysts and tumors. In addition, dentists use
CBCT to produce guide plaques in order to complete implant surgery in the optimal way
and avoid implant failures. CBCT can also be used in orthodontic treatment planning
and airway analysis. However, CBCT works with ionized radiation in addition to its wide
range of indications. Therefore, it is crucial to perform CBCT imaging with the right
indications and assess the resulting images appropriately.
Dr.Lecturer Yeşim Deniz was born in 1986 in Ankara. She completed her primary, lower
and upper secondary education in İzmir. Graduating from Süleyman Demirel University
Faculty of Dentistry in 2009, Yeşim Deniz starter her career as a specialist at Samsun
Ondokuz Mayıs University Department of Oral Dental and Maxillofacial Radiology
after the examination for speciality in dentistry in 2012. She completed her speciality
education in 2015 and worked at Samsun Oral and Dental Health Hospital as specialist
oral, dental and maxillofacial radiologist until 2018. Since 2018, she’s a lecturer at
Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Dentistry. Yeşim Deniz implemented 1
projects and was a researcher in 4 projects. She’s an author of chapters in 4 books.
She has more than 10 international publications and over 10 national publications.
Dr.Lecturer Yeşim Deniz studies applications of cone beam computed tomography,
radiobiology, forensic dentistry and virtual reality technology in healthcare practices.
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Dental İmplant Cerrahisinde Değerlendirilmesi Gereken Anatomik Yapılar ve
Varyasyonları
Dr. Belde Arsan

Dental implant cerrahisi öncesinde implant yerleştirilecek bölgedeki alveolar kemiğin
morfolojisinin değerlendirilmesinin yanı sıra bölgedeki anatomik varyasyonların tespit
edilmesi operasyon sırasında ve sonrasında oluşabilecek komplikasyonların önüne
geçebilmektedir. İmplant uygulamalarında yalnızca panoramik radyografilerin yetersiz
olduğu bilinmektedir. Konik ışınlı bilgisayar tomografi görüntülerinin üç boyutlu bilgi
sağlaması implant uygulamaları için kaçınılmazdır. Ancak, elde edilen bu görüntülerin
doğru bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Bu sunumda mandibula ve maksillada
yerleşim gösteren anatomik yapıların varyasyonlarına literatür desteği ile yer verilmiştir.
2011 yılında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. 2015
yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
Anabilim dalında uzmanlık eğitimini tamamlayarak ‘Uzman’ unvanına hak kazandı.
2015-2020 tarihleri arasında Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene
Radyolojisi Anabilim Dalında ‘Doktor Öğretim Üyesi’ olarak görev yaptı. Oral Diagnoz
Maksillofasiyal Radyoloji Derneği bünyesinde amacı uzmanlık ve doktora öğrencileri
arasındaki iletişimi arttırmak ve düzenlediği sürekli eğitimlerle öğrencilerin profesyonel
eğitimlerini desteklemek olan GençORAD komitesinde görev yapmaktadır. 2020
yılından günümüze kadar olan dönemde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ağız, Diş ve
Çene Radyolojisi Anabilim Dalında bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır.
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Evaluation of Anatomical Structures and Variations in Dental Implant Surgery
Dr. Belde Arsan
For implant surgeries, evaluating the morphology of the alveolar bone and identifying
anatomical variations in the region where the implant will be placed is crucial. The
detection of anatomical structures and variations in the region can prevent complications
that may occur during and after the operation. It is well known that using panoramic
radiographs only is insufficient in dental implant procedures. Cone-beam computer
tomography images are vital for visualising the three-dimensional anatomy for implant
procedures, but these images must be evaluated accurately. In this presentation, the
anatomical structures and variations located in the mandible and maxilla are examined
in light of the evidence present in the literature.
Ms Arsan graduated from Marmara University Faculty of Dentistry in 2011. In 2015,
she was granted the title of Specialist following completion of her specialist training in
Istanbul University Faculty of Dentistry, Department of Dentomaxillofacial Radiology.
She worked as an Assistant Professor in Istanbul Okan Universiy Faculty of Dentistry,
Dentomaxillofacial Radiology Department in 2015-2020. She is a member of GençORAD
committee of the Oral Diagnosis and Maxillofacial Radiology Society, the purpose
of which is to increase communication between specialist and doctoral candidate
students and to support students’ professional education by organizing academic
events. She has been working as head of the department of Dentomaxillofacial
Radiology in Istanbul Medeniyet University since 2020.
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Ne Zaman Konik Işınlı BT Görüntülemesi Yeterli Olmaz? Klinik Olgularla
Limitasyonlar
Dr. Gürkan Ünsal

Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi zayıf kontrast çözünürlüğü nedeniyle yumuşak
doku görüntülemesinde kullanışsız, multi dedektör bilgisayarlı tomografiye göre daha
yüksek gürültülü görüntülere neden olan ve dedektör teknolojisi nedeniyle Hounsfield
Unit gibi objektif sayısal değerleri sağlayamayan bir görüntüleme olmasına rağmen
diş hekimleri tarafından en sık kullanılan 3 boyutlu görüntüleme tekniğidir. Diğer
görüntüleme metodlarına aşinalığın olmaması ve zayıf anatomi bilgisini nedeniyle
konik ışınlı bilgisayarlı tomografinin, endike olmadığı durumlarda dahi diş hekimleri
tarafından kullanıldığı yapılan çalışmalarda bildirilmiştir. Bu sunumun amacı, diş
hekimliği pratiğinde ve uzmanlık branşlarında konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile yeterli
görüntüleme sağlanamayan; temporomandibular eklem görüntülemesi, yumuşak doku
lezyonlarının değerlendirilmesi, intraosseöz tümöral lezyonların değerlendirilmesi, erken
dönem MRONJ tanısı, erken dönem malignite tanısı gibi durumlar olgularla tartışılıp diş
hekimlerinin diğer görüntülemeler ile olan aşinalığının arttırılmasıdır.
2010 yılında Özel İstanbul Ar-El Fen Lisesi’nden %100 bursla, 2015 yılında Yakın Doğu
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden %100 bursla mezun oldu. 2019 yılında İstanbul
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden “Çene Kemiklerinde Görülen Periosteal
Reaksiyonlarin Radyolojik Ve Histopatolojik Özellikleri” isimli tez çalışması ile doktora
eğitimini tamamladı. 2021 yılında Anadolu Üniversitesi, Web Tasarımı ve Kodlama
bölümünden mezun oldu. 2019 yılında başladığı tam zamanlı öğretim üyeliği görevine
Yakın Doğu Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi’nde ve Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel
Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM), Tıpta Yapay Zeka Araştırma Grubu’nda
devam etmektedir. 2021 yılında Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Telekomünikasyon
Birliği’nin kurumlar arası işbirliği olan Sağlık İçin Yapay Zeka Odak Grubu’na (FGAI4H) araştırmacı olarak katıldı. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği
(ODMFR) Genç Araştırmacı Komitesi üyesi ve European Academy of Dentomaxillofacial
Radiology’de (EADMFR) Uzmanlık komitesi üyesidir. Uluslararası diş hekimliği ve tıp
dergilerinde 19 adet makalesi yayımlanmıştır.

2022

26.

Türk Dİşhekİmlerİ Bİrlİğİ

Uluslararası

Dİşhekİmlİğİ K o n g r e s İ

When does Cone Beam CT Imaging not Suffice? Limitations in Clinical Cases
Dr. Gürkan Ünsal
Cone beam computed tomography is the most frequently used 3 dimensional
technique by dentists although it is useless in imaging due to poor contrast resolution
and yields images with high noise compared to multi detector computed tomography
and cannot provide objective numerical values such as Hounsfield Unit. Studies have
reported that it is used by dentists even if cone beam computed tomography is not
indicated as they are not familiar with other imaging methods and due to poor anatomy
knowledge. The purpose of this presentation is to present cases to discuss the imaging
of temporomandibular joint, assessment of soft tissue lesions and intraosseos tumoral
lesions, early diagnosis of MRONJ, early diagnosis of malignancies where cone beam
computed tomography does not provide proper images in dentistry practice and
specialities and to increase the familiarity of dentists with other imaging methods.
He graduated from Private İstanbul Ar-El Science High School in 2010 with 100%
scholarship and Near East University Faculty of Dentistry in 2015 with 100%
scholarship. In 2019, he completed his PhD by defending his thesis titled ‘’Radiological
and Histopathological Features of Periosteal Reactions in Jaw Bones’’ at İstanbul
University Faculty of Dentistry. In 2021, he graduated from Anadolu University, Web
Design and Coding department. He started working as full-time lecturer in 2019 at
Near East University, Faculty of Dentistry and he’s still a lecturer at Near East University
Experimental Health Sciences Research Center (DESAM), Artificial Intelligence in
Medicine Group. In 2021, he joined the Focus Group on Artificial Intelligence for
Health (FG-AI4H) as a researcher which is an interagency collaboration of the World
Health Organization and International Telecommunication Industry Association. He’s
a member of the Young Researcher Committee of Oral Diagnosis and Maxillofacial
Radiology Society (ODMFR) and Specialization Committee member at European
Academy of Dentomaxillofacial Radiology (EADMFR). He has published 19 articles in
international dentistry journals and medical journals.
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Adezyonun Temel Konsepti ve Uygulama Aşamaları
Prof. Dr. Şebnem Türkün

Güncel adeziv materyallerin gelişmesi
adeziv uygulamaların çok daha geniş
endikasyonlar dahilinde kullanılmasına olanak sağlarken yüksek teknik hassasiyet
gerektiren komplike uygulama tekniklerinin de daha basitleştirilmiş uygulama
prosedürleri dahilide uzun dönem yüksek klinik performans elde edilebilmesine
olanak sağlamaktadır. Panel dahilinde güncel adezyon stratejileri dahilinde geliştirilen
farklı yapıdaki ve stratejilerdeki adeziv sistemlerin uygulama aşamaları ve adeziv
bağlanmanın optimal koşullarda elde edilebilmesi için dikkat edilmesi gerekenler ile
ilgili klinik ipuçları, doğrular ve yanlışlar tartışılacaktır.
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1991 yılı mezunudur. 1998 yılında Diş
Hastalıkları ve Tedavisi AD ‘da Dr. Med. Dent., 2004 yılında Doçent ve 2009 yılında
Profesör unvanlarını almıştır. Halen Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif
Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Akademik
ilgi alanları; adeziv diş hekimliği, estetik restoratif uygulamalar ve klinik ömürleri,
antibakteriyal restoratif materyaller, cam iyonomer restoratif materyaller ve minimal
invaziv koruyucu uygulamalardır. İlgi alanları ile ilgili uluslararası indekslerce taranan
dergilerde orijinal araştırma eserleri, ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, kurs ve
konferans katılımları ve pek çok sunumları bulunmaktadır. International Association for
Dental Research (IADR) ve EDAD üyesidir ve Restoratif Diş Hekimliği Derneği başkan
yardımcısıdır. European Federation of Conservative Dentistry (EFCD) yönetim kurulu
üyesi ve 2021’den itibaren başkanıdır. International Association for Dental Research
(IADR)’ün Avrupa Kıtası Divizyonu (CED) Türkiye’ yi temsil eden yönetim kurulu üyesidir.
2007 yılından beri Quintessence Türkiye dergisinin çeviri editörlüğünü yapmaktadır.
Ulusal ve uluslararası kitaplarda bölüm yazarlıkları mevcuttur. Ulusal ve uluslararası
indekslerce taranan birçok dergide hakemlik ve yayın kurulu üyelikleri mevcuttur. Prof.
Dr. Türkün evli ve bir çocuk annesidir.
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Basic Concept of Adhesion and Application Stages
Prof. Dr. Şebnem Türkün
Development of current adhesive materials increase long-term clinical performance
through more simplified application procedures for complicated application techniques
that require highly technical precision while also allowing the use of adhesive
applications for a wider range of indications. In this panel, I will discuss the application
stages of adhesive systems with different structures and strategies developed in line
with current adhesion strategies as well as points to consider to achieve adhesive
bonding under optimal conditions and clinical tips, the rights and wrongs.
Dr. Türkün was graduated from Ege University School of Dentistry in 1991. In 1998 she
obtained her PhD degree in Restorative Dentistry, became an Associate Professor in
2004 and a Professor in 2009. She is currently working in Ege University School of
Dentistry in the Department of Restorative Dentistry as a full time Professor and head
of the department. Her principal areas of interest are adhesive dentistry, aesthetic
restorative materials and their clinical performance, antibacterial restorative materials,
glass ionomer restoratives and minimal invasive dentistry. She published many
international and national papers on her field of interest, participates as keynote
speaker in many international and national congress and performed many workshops
and hands-on courses. She is a member of the Association for Dental Research (IADR),
EDAD and Turkish Restorative Dentistry Association where she is vice-president. Dr.
Türkün is the president of the European Federation of Conservative Dentistry (EFCD)
since 2021. She is the board member representing Turkey at the Continental European
Division (CED) of the Association for Dental Research (IADR) since 2021. Since 2007,
she is the translating editor of the journal Quintessence Turkey and the author of many
chapters in national and international published books. She is board member for many
international and national periodic dental journals. Prof. Dr. Türkün is married and has
a son

2022

26.

Türk Dİşhekİmlerİ Bİrlİğİ

Uluslararası

Dİşhekİmlİğİ K o n g r e s İ

Klinikte Farklı Yapıdaki Diş Sert Dokularına Başarılı Adezyonu Nasıl Sağlayalım?
Prof. Dr. Esra Can Eroğlu
Klinikte dişleri restore ederken görsel ve yapısal özellikleri birbirinden çok farklı olan
mine ve dentin dokuları ile karşılaşabiliriz. Minenin mineral yapısında veya hacminde
azalmaya neden olan hipomineralizasyon ve hipoplazilerde, yavaş ve kademeli olarak
sert dokuların kaybı ile karakterize olan ve dişlerin servikal ve oklüzal bölgelerinde
lokalize olan sklerotik dentinde, çürük lezyonlarının altında tekrarlayan demineralizasyon
ve remineralizasyon ile karakterize olan yumuşak, düzensiz şekilli çürükten etkilenmiş
dentin dokusunda, amalgam restorasyonların altındaki renklenmiş dentin yapısında,
bölgesel faklılıklar gösteren ve endodontik irrigasyon solüsyonlarından etkilenen
kök kanal dentininde meydana gelen farklı yapı adeziv restorasyonların uzun ömürlü
olmasını etkileyebilecek özellikler göstermektedir. Bu sunumda klinik çalışmalar, kanıta
dayalı diş hekimliği verileri ve klinik vakalar eşliğinde adeziv sistemlerin ve adeziv
restorasyonların klinikte karşımıza çıkan farklı mine ve dentin yapılarındaki uygulama
prosedürleri tartışılacak ve uzun dönemli başarılı adezyon için klinik ipuçları verilecektir.
1989 yılında Avusturya Lisesi’nden, 1994 yılında da İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi’nden mezun oldu. 1995-1999 yılları arasında aynı üniversitenin Diş Hastalıkları
ve Tedavisi Ana Bilim Dalı’nda doktora yaptı. 2002 yılında Yeditepe Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent, 2006
yılında doçent, 2014 yılında da profesör ünvanlarını aldı. Tokyo Medical and Dental
School ve University of Pensylvania School of Dentistry’de misafir araştırmacı olarak
bulundu. İstanbul Diş Hekimleri Odası Sürekli Diş Hekimliği Eğitim komisyonunda, Türk
Diş Hekimleri Birliği, Restoratif Diş Hekimliği Derneği ve International Association of
Dental Research’ın uluslararası kongrelerinin bilimsel komitelerinde yer aldı. 20132017 yılları arasında Continental European Division of IADR’ın yönetim kurulu üyeliğini
ve 2014-2016 yılları arasındaki dönem başkanlığını yürüttü. 2017 yılından itibaren
Restoratif Diş Hekimliği Derneği’nin başkanı olarak görev almaktadır. Halen Yeditepe
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanı olarak
çalışmakta ve adeziv dişhekimliği ve dental materyaller ile ilgili ulusal, uluslararası pek
çok bilimsel yayını, kitap bölümleri ve sunumları bulunmaktır. Adezyon, beyazlatma,
kompozit vener, porselen lamina, endodontik tedavi görmüş dişlerin restorasyonu,
direkt-indirekt posterior restorasyonlar konularında konferans ve hands-on kurslar
düzenlemektedir. IADR, Academy of Dental Materials, TDB, Restoratif Diş Hekimliği
Derneği ve Lazer Akademisi Derneği üyesidir. Evli ve bir kız çocuğu annesidir.
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How can I Achieve Successful Adhesion in Dental Hard Tissues with Different
Structures at Clinic?
Prof. Dr. Esra Can Eroğlu

We may encounter with enamel and dentin tissues with very different visual and
structural characteristics while restoring teeth at clinics. In case of hypomineralization
and hypoplasia leading to reduction in mineral structure or volume of enamel, different
structures may affect the durability of adhesive restorations such as the ones in the
sclerotic dentine localized in the cervical and occlusal zones of teeth characterized by
slow loss of soft tissues and and gradual loss of hard tissues, dentin structure affected
by soft and irregular caries characterized by demineralization and remineralization
that is recurrent under caries lesions, dentine structure under amalgam restorations
and root canal dentin with regional differences and affected by endodontic irrigation
solutions. In this presentation, clinical studies, evidence-based dentistry data and
application procedures for different enamel and dentin structures of adhesive systems
and adhesive restorations we encounter at our clinics in the light of case examples will
be discussed and clinical tips for long-term success will be provided.
She graduated from Austurian High School in 1989 and İstanbul University Faculty of
Dentistry in 1994. She did her PhD at the Department of Dental Diseases and Treatment
of the same university from 1995 to 1999. She received her title of assistant professor in
2002, associate professor in 2006, and professor in 2014 at Yeditepe University Faculty
of Dentistry Department of Dental Diseases and Treatment. She worked as visiting
research fellow at Tokyo Medical and Dental School and University of Pennsylvania
School of Dentistry. She was a member of İstanbul Chamber of Dentists Continuous
Dentistry Education Commission, scientific committees of international congresses of
Turkish Dental Association, Restorative Dentistry Society and International Association
of Dental Research. In 2013-2017, she was a board member of Continental European
Division of IADR while she was its term president in 2014-2016. Since 2017, she’s the
president of the Restorative Dentistry Society. She’s still the Head of Department of
Restorative Dental Treatment at Yeditepe University Faculty of Dentistry. She has several
national and international scientific publications, book chapters and presentations
on adhesive dentistry and dental materials. She provides conferences and hands-on
courses on adhesion, whitening, composite veneers, porcelain laminate, restoration
after endodontic treatment and direct-indirect posterior restorations. She’s a member of
IADR, Academy of Dental Materials, TDA, Restorative Dentistry Society and Association
of Laser Academy. She’s married with a daughter.
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Kompozitten Zirkonyuma Tüm Analog ve Dijital Sistemlerde Adeziv Simantasyon
Protokolleri
Prof. Dr. Hande Şar Sancaklı

Panel dahilinde güvnümüz restoratif ve protetik uygulamalarında yer alan tüm analog
ve dijital teknikler ile üretilen indirek restorasyonların üretiminde kullanılan kompozit,
seramik ve zirkonyum esaslı materyallerin yapıları ile ilgili detaylar paylaşılacak olup
maksimum mekanik bağlanma dirençlerinin ve estetik bütünlüklerinin korunarak adeziv
bağlanma performanslarının arttırılması için gerekli tüm klinik ve laboratuvar uygulama
protokolleri ve adeziv simantasyonda kullanılan güncel materyallere dair bilgiler
paylaşılacaktır.
2000 yılında İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı
üniversitenin Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı Konservatif Diş Tedavisi Doktora
Eğitimini 2007 yılında tamamlayarak PhD/Dr unvanını, 2012 Aralık ayında ise Doç.
Dr. ünvanı, 2020 yılında ise profesörlük ünvanını almaya hak kazanmıştır. olup 2012
yılında İngiltere’de King’s College Dental Institute, Guy’s Hospital bünyesinde misafir
Öğretim Üyeliği yapmıştır. Prof.Dr. Sar Sancaklı; Sci, Sci Expanded ve Uluslararası
indekslerce taranan dergilerde restoratif ve estetik dişhekimliği ile ilgili bilimsel yayınlar,
atıflar ve uluslarası kitap bölümlerine sahip olup uluslararası kongre ve toplantılarda,
Avrupa ülkelerinin sürekli dişhekimliği eğitim programlarında ve çok sayıda yabancı
ülkede bilimsel sunumları, konferansları ve uygulamalı hands-on kurs ve workshopları
ve master programlarında dersleri bulunmakta olup 2018 yılında “Women Dentiistry
Worldwide” Kongresininin en iyi konuşmacı ödülüne layık görülmüştur. Halen İ.Ü.
Dişhekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Öğretim Görevlisi olup, TDB Dış
İlişkiler Komisyon üyeliği, FDI-ERO “Continuing Medical Education in Dentistry” Çalışma
Grubu başkanlığını ve FDI Avrupa Sürekli Eğitim Direktörlüğü görevlerini sürdürmektedir.
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Adhesive Cementation Protocols in All Analogue and Digital Systems From Composite
to Zirconium
Prof. Dr. Hande Şar Sancaklı
At the panel, I will share detailed information about the materials based on composite,
ceramic and zirconium used for the production of indirect restorations via all analogue
and digital techniques available today in restorative and prosthetic treatments and
discuss all clinical and laboratory protocols needed to increase adhesive bonding
performance by preserving maximum mechanical bonding resistance and esthetic
integrity as well as current materials used in adhesive cemeptation.
She graduated from İstanbul University Faculty of Dentistry in 2000. She completed her
PhD on Conservative Dental Treatment in 2007 at the Department of Dental Diseases
and Treatment of the same university and received her title of PhD/Dr. She received
her title of associate professor in December 2012 and professor in 2020. She was a
visiting lecturer at King’s College Dental Institute, Guy’s Hospital-UK in 2012. Prof.Dr.
Sar Sancaklı has scientific articles on restorative and esthetic dentistry published on
Sci, Sci Expanded and Internationally indexed journals, citations and international book
chapters and has delivered scientific presentations, lectures and hands-on courses and
workshops at international congresses and meetings and lectures at master programs.
She received the best speaker award at “Women Dentistry Worldwide” Congress in
2018. At present, she’s a lecturer at İ.Ü. Faculty of Dentistry Department of Dental
Diseases. She’s a member of the Foreign Affairs Commission of TDA, chair of FDIERO “Continuing Medical Education in Dentistry” Working Group and Director of FDI
Continuing Education in Europe.
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Klinik Pratiğinde İzolasyon ve Büyütme
Dt. Hayrullah Kaya

Diş hekimliği pratiğinin büyük bir kısmını endodontik tedaviler ve adeziv işlemler
kapsamaktadır .Endodontik ve adeziv işlemlerde daha ön görülebilir ve tekrarlanabilir tedavi
sonuçları elde edebilmemiz için dikkat etmemiz gereken alanların başında izolasyon ve
dental büyütme sistemleri gelmektedir. Çalışma alanını kontaminasyondan korumak için
tükürük emici , rekraksiyon ipi , pamuk rulo , ekartör gibi çeşitli materyaller kullanılmaktadır.
İzolasyonun diş hekimliği tarihindeki geçmişine baktığımızda “Rubber Dam” izolasyon
yöntemleri arasında diğer yöntemlerden daha ön plana çıkmaktadır .2019 yılında
ortaya çıkan Covid-19 pandemisinin etkisiyle de rubber-damin mesleğimizdeki
önemi daha çok anlaşılmıştır. Ayrıca diş hekimliğinde küçük ve ayrıntı içeren
bir alanda çalıştığımız için büyütme ve aydınlatmanın önemi kaçınılmazdır . Bu
çalışma alanında rubber dam izolasyonu ile birlikte doğru büyütme ve aydınlatma
sistemleri kullandığımızda daha hassas ve öngörülebilir tedaviler gerçekleştirebiliriz.
Bu sunumda izolasyon tarihçesinden başlayarak rubber dam kullanım alanları ,
kullanım yöntemleri, büyütme sistemleri ve önemi gibi bir çok konudan bahsedilecektir.
Bu sunumun amacı gün sonunda klinik pratiğinize katabilecek bilgiler sunarak ,
kliniklerinizdeki iş akışına ufakta olsa bir katkıda bulunabilmektir.
Lisans eğitimini 2011-2016 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi’nde tamamlamıştır. Mezun olduğu tarihten itibaren meslek hayatına özel
kliniklerde çalışarak devam etmektedir. Meslek hayatında ilgili olduğu alanlar MTA
uygulamaları, mikroskop altında yapılan endodontik tedaviler, dental izolasyon
sistemleri,dijital ve adeziv diş hekimliğidir. Dentsply Sirona’da KOL olarak Endodonti
alaninda eğitim vermektedir. Öncü Akademi’de Rubber Dam ve MTA uygulamaları
konusunda eğitimler vermektedir. Kliniklerde 1-1 eğitimler vermektedir. Profesyonel
hayatına İstanbul’da devam etmektedir.
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Isolation and Dental Magnification in Clinical Practice
Dt. Hayrullah Kaya
A major portion of dental practice involves endodontic treatments and adhesive
procedures. Isolation is one of the areas that we must pay extra attention to in order
to achieve more predictable and reproducible treatment results in endodontic and
adhesive procedures. Various materials such as suctions, retraction cords, cotton
rolls and retractors are used to protect the working area from contamination. When we
look at isolation history in dentistry, “Rubber Dam” stands out among other isolation
methods. The importance of rubber-dams in our profession has been understood
more since the Covid-19 pandemic that emerged in 2019. In addition, the importance
of dental magnification and lighting is inevitable as we work in a small and detailed
field in dentistry. We can perform more precise and predictable treatments in working
areas when we use the proper magnification and lighting systems together with rubber
dam isolation. In this presentation, starting from the history of isolation, rubber dam
usage areas, usage methods, dental magnification systems and its importance will be
mentioned. The purpose of this presentation is to make a small contribution to the
workflow in your clinics by providing information that can be added to clinical practice
at the end of the day.
Hayrullah Kaya graduated from Atatürk University Faculty of Dentistry in 2016. He has
been continuing his professional life in private clinics since his graduation. His areas
of interest include MTA applications, endodontic treatments under microscope, dental
isolation systems, digital and adhesive dentistry.Hayrullah teaches at courses about
Endodontics in Dentsply Sirona as Key Opinion Leader (KOL).He also teaches Rubber
Dam and MTA applications with Öncü Academy and provides one on one trainings at
clinics.He resides in Istanbul where he continues his career.
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Oral Cerrahi ve İmplantolojide 35 Yılda Yaşadıklarım
Prof. Dr. Hakan Özyuvacı

Günümüzde teknolojinin her geçen gün hızla gelişmesi ve bilim alanında yaşanan
gelişmeler diş hekimliğinde de yenilikleri beraberinde getirmiştir. Üç boyutlu
görüntülemedeki gelişmeler implant cerrahisinde çenelerdeki yapıların doğru analizi
sonucu doğru planlama, kist ve tümörlerin boyut ve lokalizasyonlarının belirlenmesi,
gömülü dişlerin morfolojilerinin, anatomik yapılara komşuluklarının değerlendirilmesi
, paranazal sinüslerin değerlendirilmesi imkanı sağlamaktadır. Aynı zamanda lezyon
sınırlarını belirlemekte, enükleasyon sonrası iyileşme değerlendirmede; kemik tayininde
de daha gerçekçi sonuçlar elde edebilmek bize minimum komplikasyonla çalışma
olanağı sağlamaktadır. Bunun yanı sıra dijital patoloji ve moleküler alandaki gelişmeler
oral kanseri veya prekanseröz lezyonları taramada ya da potansiyel hadtalıkları teşhis
etmede öne çıkmaya başlamaktadır.Gerek görüntüleme yöntemlerindeki ilerlemeler
gerekse bilimsel alanda yapılan çalışmalarla tedavi için kullanılan materyallerin
zenginleşmesi hem teşhiste hem de tedavide kalite ve standardı üst seviyelere taşımaya
devam etmektedir. Bu bilgiler ışığında ilkemiz doğru teşhis, doğru planlama, doğru
uygulama ve tedavi sürecinin kapsamlı kontrolü olmalıdır. Bu konferansta analogtan
digitale, eskiden yeniye olan deneyimler paylaşılacaktır.
Prof. Dr. Hakan Özyuvacı 1964 yılında İstanbul’da doğdu. 1987 yılında İstanbul
Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Ağız,Diş,Çene Hastalıkları
ve Cerrahisi Anabilimdalında doktorasına başladı 1992 yılında “Hidroksilapatit
Yerleştirilmesinden Sonra Kemik Yapısındaki Biyomekanik ve Histolojik Değişikliklerin
Deneysel İncelenmesi” konulu tezini vererek doktorasını tamamladı. 1996 yılında
doçentlik unvanını aldı. 2006 yılında Profesör olan Hakan Özyuvacı aynı tarihte DENTAL
FORUM İSTANBUL ÖZEL AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ adlı çene cerrahisi ve
implantoloji kliniğini açmıştır. İmmediate implant uygulamaları, biomateryaller, oral
implantolojide ileri cerrahi teknikler (sinüs lifting, kortikal otojen greft uygulamaları vs.)
ilgi alanını oluşturmaktadır.2008 yılından itibaren BDIZ-EDI (Avrupa İmplantoloji Birliği)
Türkiye Temsilciliği görevini gerçekleştirmektedir. İmplantoloji konusunda ulusal
ve uluslararası toplantılarda birçok konferanslar vermiş ve kurslarda eğitmen olarak
görev almıştır. Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Oral İmplantoloji Derneği, Türk Oral ve
Maksillofasial Cerrahi Derneği, Türk Endodonti Derneği ve Osseointegrasyon Akademisi
Derneği üyesidir.
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My 35-Year Experience in Oral Surgery and Implantology
Prof. Dr. Hakan Özyuvacı
Research Interests : Biomaterials, İmmediate İmplants, Advanced Techniques In Oral
Implant Surgery (such as Sinus Lifting, Application of Cortical Autogen Graft vs.)
Today, the rapid development of technology day by day and the developments in the
field of science have brought innovations in dentistry. This allows us to work with
minimal complications. Advances in computed tomography with three-dimensional
imaging provide accurate planning as a result of an accurate analysis of information
in the jaws in implant surgery, determination of the size and localization of cysts and
tumors, evaluation of the morphology of impacted teeth, their proximity to anatomical
structures, determination of paranasal sinus. At the same time, being able to obtain
more realistic results in determining the lesion boundaires in bone determination in
recovery evaluation after enuclation allows us to work with minimum complications.
In addition, digital pathology and moleculer advances are also beginning to come to
fore in the oral cancer or precancerosis lesions screening.
Nowadays successful treatment outcomes with carried out with predictable and
planned treatment plans. Both the advanced imaging methods and enrichment of
materials used for treatment by studies in the scientific field carry the quality and
standard in diagnosis to higher levels. In the light of this information, our principle
should be the right diagnosis, correct planning, correct application, and comprehensive
control of the treatment process. In this conference, my experiences analog to digital,
from old to new will be shared
Prof. Dr. Hakan Özyuvacı was born in Istanbul in 1964. He graduated from Istanbul
University, Faculty of Dentistry in 1987. In the same year, he started his PhD in the
Department of Oral, Dental, Maxillofacial Diseases, and Surgery. He completed PhD
by completing the thesis named “Experimental Investigation of Biomechanical and
Histological Changes in Bone Structure after Hydroxylapatite Placement” in 1992.
In 1996 he has got the title of assistant professor and the title of professor in 2006.
The same year he opened a maxillofacial surgery and oral implantology clinic named
DENTAL FORUM İSTANBUL ÖZEL AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ. Since 2008, he has
been working as the Representative of BDIZ-EDI (European Implantology Association)
in Turkey. He has given many conferences on implantology at national and international
meetings and has worked as an instructor in courses. He is a member of the Turkish
Dental Association, Turkish Society of Oral Implantology, Turkish Society of Oral and
Maxillofacial Surgery, Turkish Society of Endodontics and Academy of Osseointegration.
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Anterior Bölgede Farklı Malzemelerin Entegrasyonu: Estetiği Yönetmenin Öngörülebilir
Bir Yolu
Dr. Carlos Fernandes Villarez

Diş hekimleri olarak günlük pratiğimizde, estetik gerektiren ancak ne yazık ki
karşılaştığımız substratların veya çerçevenin nihai renk açısından ideal olmadığı
durumlarla karşılaşmaktayız. Bazen, kronları, implantları, kaplamaları ve kompozitleri
birlikte kullanmak ve hastalarımızda yeknesak bir sonuç elde etmek zorunda
kalmaktayız. Bu sunumda, bu olguları öngörülebilir şekilde yönlendirmeye yardımcı
olacak bazı ipuçları paylaşılacaktır.”
•
Madrid Complutense Üniversitesi Diş Hekimliği derecesi (U.C.M.) 2000
•
Estetik Diş Hekimliği U.C.M. Yüksek Lisans 2000-2002
•
2004’ten bu yana Madrid Complutense Üniversitesi Estetik Diş Hekimliği
Master programında kolaboratör profesör
•
2014’ten bu yana Madrid Complutense Üniversitesi Yeni Teknolojilere dayalı
Restoratif Diş Hekimliği Master programında Kolaboratör Profesör
•
2006’dan bu yana Madrid Complutense Üniversitesi Sürekli Eğitim Programında
Kolaboratör Profesör (“Anterior Kompozit Reçineler” modülü ve “Klinik Olgular” modülü),
şu anda “Posterior Kompozit Reçineler” modülünü vermektedir.
•
U.C.M Klinik İmplantoloji Sürekli Eğitim Programında Kolaboratör Profesör
•
Murcia Katolik Üniversitesi (U.C.A.M.) Málaga merkezi ve Almería’da Oral
Rehabilitasyon, İleri Estetik Diş hekimliği ve Yeni Teknolojiler Master programında
Profesör
•
2021’e kadar Barcelona ve Madrid Autrán Dental Akademide Orta ve Yüksek
Karmaşılıktaki Adheziv Oral Rehabilitasyon Estetiği Master programı Posterior
kompozitler modülünde Profesör
•
Estetik diş hekimliği alanındaki bir kitapta bir bölümün yazarı (“El Manual de
Odontología”)
•
İmplantoloji konusunda bir kitabın bölüm yazarı “Soluciones Restauradoras
con implantes en el sector anterior. Casos Clínicos paso a paso” Editorial Edra 2022
•
Autor de un capítulo y coautor de otro en el libro “Experience Group”
•
Web veendekssiz yayınlarda estetik ve restoratif diş hekimliği alanında
yayımlanmış çeşitli makaleleri bulunmaktadır
•
Uluslararası platformlarda ve İspanya’da estetik ve restoratif diş hekimliği
konusunda sunumlar ve uygulamalı kurslar, Avrupa ve Amerika’da 200’den fazla kurs
•
Participación como ponente en multitud de congresos nacionales e
internacionales en áreas de restauradora y estética
•
Styleitaliano grubu Fahri ÜyesiSEPES (İspanya Prostodonti ve Estetik Diş
Hekimliği Derneği) Üyesi
•
SOCE (İspanya Bilgisayarlı Diş Hekimliği Derneği) Üyesi
•
İspanya Madrid Azero ve Villares’teki özel kliniğinde estetik ve restoratif diş
hekimliği alanında hizmet vermektedir
Makaleler:
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•
Manauta J, Salat A, Putignano A, Devoto W, Villares CF, Hardan LS.
Natural, polarized light and the choice of composite: a key to success in shade matching
of direct anterior restorations- Part II.
Odontostomatol Trop. 2016 Dec;39(156):5-15.
•
Manauta J, Salat A, Putignano A, Devoto W, Villares CF, Hardan LS.
Natural, polarized light and the choice of composite: a key to success in shade matching
of direct anterior restorations- Part I.
Odontostomatol Trop. 2016 Sep;39(155):11-9.
•
Villares CF, García Arranz, J.
Combinación de odontología convencional y digital en la resolución de un caso de alto
compromiso estético y manejo de diferentes materiales y grosores para la obtención
de un resultado óptimo.
Revista internacional de prótesis estomatológica. 2019; 21: 40-50.
•
Gómez Cogolludo P. Villares CF, Hardan L. CF
Alternativas a la fotografía dental clásica. Uso de móviles (smartphones) en la práctica
clínica.
Revista internacional de prótesis estomatológica. 2021; 23(1): 62-73.
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Integration of Different Materials in Anterior Area, a Predictible Way to Manage
Esthetics
Dr. Carlos Fernandes Villarez
“In daily dentistry we face situations that requires esthetic but unfortunately the
substrates or the frame we are facing is not the ideal in terms of final color. Sometimes
we need to mix crowns, implants, veneers and composites and our patients need to
have a uniform result. During the lecture some tips and tricks will be mention to have a
guide to manage this cases in a predictible way”
•
Degree in Dentistry by Complutense University of Madrid (U.C.M.) 2000
•
Postgraduate degree in Aesthetic Denstistry U.C.M. 2000-2002
•
Collaborator Professor in the Master of Esthetic Dentistry of the University
Complutense of Madrid since 2004
•
Collaborator Professor of the Master of Restorative Dentistry Based of New
Technologies in the Complutente University of Madrid since 2014
•
Collaborator Professor in the Continuous Education Program (“Anterior
Composite Resins” module and “Clinical Cases” module) in the Complutense University
of Madrid since 2006, currently running the “Posterior Composite Resins” module.
•
Collaborator Professor in the Continuous Education Program of Clinical
Implantology U.C.M.
•
Professor in the Master in Oral Rehabilitation, Advance Esthetic Dentistry
and New Technologies in the de la Catholic University of Murcia (U.C.A.M.) in the
headquarters of Málaga and Almería
•
Professor in the Master in Adhesive Oral Rehabilitation Esthetic of Medium
and High Complexite, Posterior composites module in Autrán Dental Academy
Barcelona and Madrid till 2021
•
Author of a chapter in a book in the area of aesthetic dentistry (“El Manual de
Odontología”)
•
Author of a chapter in the book of implantology “Soluciones Restauradoras
con implantes en el sector anterior. Casos Clínicos paso a paso” Editorial Edra 2022
•
Autor de un capítulo y coautor de otro en el libro “Experience Group”
•
Author of several articles in aesthetic and restorative dentistry in web and in
non-indexed publications
•
International lecture in aesthetic and restorative dentistry and hands-on
courses internationally and in Spain, more than 200 courses all over Europe and America
•
Participación como ponente en multitud de congresos nacionales e
internacionales en áreas de restauradora y estética
•
Honorary Member of the Styleitaliano group
•
Member of SEPES (Spanish Society of Prosthodontic and Aesthetic Dentistry)
•
Member of SOCE (Spanish Society of Computerized Dentistry)
•
Private practice focuses on aesthetic and restorative dentistry in Azero &
Villares Dentistas in Madrid, Spain
Articles:
•
Manauta J, Salat A, Putignano A, Devoto W, Villares CF, Hardan LS.
Natural, polarized light and the choice of composite: a key to success in shade matching
of direct anterior restorations- Part II.
Odontostomatol Trop. 2016 Dec;39(156):5-15.
•
Manauta J, Salat A, Putignano A, Devoto W, Villares CF, Hardan LS.
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Natural, polarized light and the choice of composite: a key to success in shade matching
of direct anterior restorations- Part I.
Odontostomatol Trop. 2016 Sep;39(155):11-9.
•
Villares CF, García Arranz, J.
Combinación de odontología convencional y digital en la resolución de un caso de alto
compromiso estético y manejo de diferentes materiales y grosores para la obtención
de un resultado óptimo.
Revista internacional de prótesis estomatológica. 2019; 21: 40-50.
•
Gómez Cogolludo P. Villares CF, Hardan L. CF
Alternativas a la fotografía dental clásica. Uso de móviles (smartphones) en la práctica
clínica.
Revista internacional de prótesis estomatológica. 2021; 23(1): 62-73.
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Tam Dijital İş Akışı ile Anterior Monolitik Zirkonya Restorasyonlar: Mit mi, Gerçek mi?
Prof. Dr. Oğuz Ozan

Diş hekimliğinde seramik restorasyonların güçlendirilmesi amacıyla kullanılan metal
altyapıların uygun olmayan estetik özellikleri klinisyenleri daha güncel materyaller için
arayışlara itmiştir. Bu amaçla, opak zirkonya kor materyalinin translusent feldspatik
seramik ile tabakalanması son yıllarda sıklıkla tercih edilmiştir. Ancak, seramik ve
kor materyali arasındaki yeterince stabil olmayan bağlantı ve bu nedenle de seramik
materyalinde meydana gelen küçük kopmalar (chipping) bu ikilinin en zayıf halkası
olarak görülmektedir. Bu sorunun üstesinden gelebilmek için, seramik uygulamasına
gerek kalmaksızın monolitik restorasyonların yapılmasını sağlayan transusent zirkonya
materyalleri geliştirilmiştir. Başlarda yeterli şeffaflık göstermeyen monolitik zirkonya
restorasyonlar, gelişen teknoloji ile beraber daha translusent bir yapıya bürünmüştür.
Mikro yapısında yapılan değişiklikler sayesinde translüsensi özelliği arttırılmış olan
monolitik zirkonyalar, posterior kronların yanısıra anterior restorasyonlarda da kullanım
alanı bulmuştur. CAD/CAM yöntemleriyle tam anatomik olarak üretilebilmeleri, bu
restoratif seçeneğin ağız içi tarayıcılar kullanılarak tam dijital iş akışı ile uygulanabilmesini
mümkün hale getirmiştir. Bunun gibi birçok avantajı sayesinde sadece diş destekli değil
implant destekli uygulamalarda da sıklıkla tercih gören monolitik zirkonyalar güncel
diş hekimliği uygulamalarının güvenilir bir restoratif alternatifi haline gelmiştir. Bu
sunum ile monolitik zirkonya restorasyonların, özellikle estetik bölgede kullanımları için
uygulanması gereken tam dijital iş akışı çeşitli vakalar eşliğinde anlatılacaktır.
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olduktan sonra aynı
üniversitenin Protetik Diş Ted. A.D’de doktora programına kabul edilen Oğuz Ozan,
“3 boyutlu CT destekli bilgisayar programı ile yapılmış implant üstü sabit protetik
restorasyonların planlama başarısının değerlendirilmesi” isimli doktora tezini sundu. Bu
tarihten sonra dental implantlar, immediat yükleme ve dijital diş hekimliği konusunda
ulusal ve uluslarası birçok araştırma projesinde proje yönetici/yürütücüsü olarak görev
yaptı. Çalıştığı projelerde, birçok kez yurtiçi ve yurtdışı düzeyde ödüle layık bulunan Dr.
Ozan’ın, ilgili konular hakkında birçok yerli ve yabancı yayını bulunmaktadır. Computer
Aided Implantology Academy (CAI Academy) yönetim kurulu üyesi ve aktif üyeliği
görevlerini yürüten Dr. Ozan, aynı zamanda European Prosthodontic Association (EPA)
ve Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği (TPID) üyesidir. 2017 yılında Profesör
ünvanını alan Oğuz Ozan Kıbrıs’ta Yakın Doğu Üniversitesi’nde lisans ve lisansüstü
düzeyde dersler verirken, hasta kabulu, seminer ve kurslar gibi uygulamaları ise yine
Kıbrıs’ta bulunan kendi özel kliniğinde yürütmektedir. Kendisi ayrıca, Lüksemburg
University for Digital Technologies in Medicine and Dentistry ‘de uluslararası öğretim
üyesidir.
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Anterior Monolithic Zirconia Restorations with Fully Digital Work Flow: Is it a Myth or
Is it Real?
Prof. Dr. Oğuz Ozan
The unfavorable esthetic properties of the metal substructures that used for
reinforcement of the ceramic restorations have led the clinicians to search different
esthetic materials. For this purpose, layering of the opaque zirconia core material has
been frequently preferred in recent years. However, the connection between ceramic
and core material has been addressed as the weakest link of these two materials in the
literature. The most frequently seen disadvantage of zirconia-supported restorations is
the chipping of veneering porcelain due to the unfavorable thermal expansion differences
of the ceramic and zirconia core material and unstable structure of the zirconia. In order
to overcome this problem, translucent zirconia materials were developed, which enable
the fabrication of monolithic restorations without veneering porcelain. Monolithic
zirconia restorations, which did not show sufficient transparency in the beginning,
have become more translucent characteristic with developing technology. Increased
translucency with modifications in the microstructure of zirconia provided the use of
monolithic zirconia restorations in posterior crowns as well as in anterior restorations.
Full anatomical production with CAD / CAM methods has made it possible to apply
this restorative option with full digital workflow by using intraoral scanners. With
their numerous advantages, monolithic zirconias, have become a reliable restorative
alternative not only for tooth supported restorations but also for implant-supported
applications. In the current presentation, the clinical workflow of monolithic zirconia
restorations will be discussed in the context of various clinical cases.
Oguz Ozan was born in Ankara in 1978. After graduating from college, he attended
Ankara University Faculty of Dentistry in 1996. He received the PhD degree from
Ankara University Faculty of Dentistry Department of Prosthodontics in 2007 where
his PhD research was named “Evaluation of Planning Success of Implant Supported
Prosthesis Guided with a 3-Dimensional CT Based Computer Software”. His researches
focus on “computer guided implantology”, “immediate loading in dental implantology”,
‘’Digital dentistry’’ and “implant prosthetics” and his works has been published in major
international journals extensively. He is actively involved as a director and co-director
in multiple collaborative research projects with other researchers from all over the
world. As a lecturer, he has given numerous national and international lectures in his
area of interest. Some of his researches were also awarded in different international
congresses. In 2014 Dr. Ozan was elected to the board of directors of Computer Aided
Implantology Academy (CAI) and he is also a member of European Prosthodontic
Association (EPA) and Turkish Prosthodontics and Implantology Association (TPID).
Currently, he is working in Near East University Faculty of Dentistry Department of
Prosthodontics and his private dental implantology clinic. Moreover, he is also giving
lectures at University for Digital Technologies in Medicine and Dentistry Luxembourg as
an international lecturer.
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Diş Hekimliğinde Akılcı Antibiyotik Kullanımı
Dr. Nilay Aksoy

“Hayat kurtaran ilacı” hayatımızı en çok tehdit eden ilaç haline getirmeyin. Antibiyotikler
hayat kurtararak ve ciddi sağlık komplikasyonlarını önleyerek sağlık hizmetlerini
temelden değiştirmiştir; ancak, aşırı kullanımları, antimikrobiyal ilaç direncinin ortaya
çıkması COVID 19 pandemisi tarafından şiddetlenen bir durum haline gelen ölüm oranı
ve sağlık ekonomisi üzerinde önemli bir olumsuz etki olan ciddi sonuçlara sahiptir. Diş
hekimliğinde akılcı olmayan antibiyotik kullanımı ve bunun genel antimikrobiyal dirence
katkısı hakkında dünya çapında çok sayıda rapor yayınlandığı için diş hekimleri bu
trajediden muaf değildir. Bu akılcı olmayan kullanımlar, antibiyotikler profilaktik veya
terapötik olarak kullanıldığında gözlemlenmiştir. Antibiyotikler diş hekimliğinde hem
klinik hem de klinik olmayan nedenlerle reçete edilir. Klinik nedenlerden, antibiyotikler
spesifik klinik durum için reçete edilirken, klinik olmayan nedenler, hasta ve diğer
doktorların beklentileri, acil tedavi için zaman eksikliği veya güvenilir bilgi kaynaklarının
kullanımı gibi faktörler tarafından motive edilir. Endikasyonların net açıklandığı ve vaka
bazında reçeteler dahil rejimlerin bulunduğu pratik antibiyotik reçeteleme kılavuzlarının
geliştirilmesi ve diş hekimleri için sürekli eğitim programlarının oluşturulmasında
reçete uygulamaları danışmanı olarak klinik eczacıların dahil edilmesi akılcı antibiyotik
kullanımına katkı sağlayacaktır.
Dr. Nilay Aksoy eczacılık derecesini Filistin Al-Azhar Üniversitesi’nden almıştır. Filistin’in
ilk klinik eczacısı olmuş ve Nasser Hastanesi’nin Gazze’deki Klinik Eczacılık bölümünün
başkanlığını yapmıştır. Yüksek lisansını Mısır’daki İskenderiye Üniversitesi’nde,
doktorasını ise Türkiye’de Marmara Üniversitesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı’nda
tamamlamıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nde Tennessee ve Colorado Üniversitelerinde
misafir araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Dr. Aksoy, 2016 yılından bu yana
Altınbaş Üniversitesi Eczacılık ve Diş Hekimliği Fakülteleri’nde farmakoterapi dersleri
vermektedir. Ayrıca Medipol ve Marmara Üniversiteleri’nde birçok doktora ve yüksek
lisans tez danışmanlığı yapmıştır. Başlıca araştırma ilgi alanları ilaçla ilgili sorunlar ve
akılcı ilaç kullanımıdır.
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Rational Use of Antibiotic in Dentistry
Nilay Aksoy
Don’t make “the life-saving drug” the one that most threatens our lives.
Antibiotics have fundamentally changed health care by saving lives and preventing
serious health complications; however, their overuse has serious consequences, such
as the emergence of antimicrobial drug resistance and a significant negative impact on
mortality rate and health economy, a condition exacerbated by the COVID 19 pandemic.
Dentists are not exempt to this tragedy, as numerous reports about irrational antibiotic
use in dentistry and its contribution to the overall antimicrobial resistance have been
published worldwide. These irrational uses were observed when antibiotics were used
either prophylactically or therapeutically. Antibiotics are prescribed in dentistry for both
clinical and non-clinical reasons. The clinical reason, antibiotics are prescribed for
specific clinical condition while non-clinical reasons are motivated by factors such as
patient and other doctors’ expectation, a lack of time for emergency treatment or the
use of the reputable sources of information. The development of practical antibiotic
prescribing guidelines that include a clear description of indications and regimens
involving case-by-case prescriptions, as well as a continuous education program for
dentists, and involving clinical pharmacist in the prescription practices as a counselor,
will aid in the rational use of antibiotics.
Dr. Nilay Aksoy earned her pharmacy degree from Al-Azhar University, Palestine. She
was Palestine’s first clinical pharmacist and the head of the Nasser Hospital’s Clinical
Pharmacy department in Gaza. She earned her master’s degree from the University of
Alexandria in Egypt and her PhD from the Department of Clinical Pharmacy at Marmara
University in Turkey. She has worked as a visiting research fellow at the Universities
of Tennessee and Colorado in the United States. Dr. Aksoy has been teaching
pharmacotherapy courses at Altnbaş University’s Faculty of Pharmacy and Faculty
of Dentistry since 2016. She also supervised many doctoral and master’s theses at
Medipol and Marmara University. Her main research interests are drug-related problems
and Rational use of medications.
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Güncel Diş Beyazlatma Yöntemleri: Maksimum Beyazlık için Klinik İpuçları
Prof. Dr. Esra Uzer Çelik

Daha beyaz dişlere ulaşma isteği diş hekimlerinin en çok rastladığı hasta talepleri
arasında yer almaktadır. Beyazlatma işlemlerinde doğru tekniğin seçimi ve
farklı tekniklerin uygulama yöntemlerinin iyi bilinmesi istenilen sonuca ulaşmayı
kolaylaştıracaktır. Bu sunumda vaka analizi, maksimum beyazlık için uygun teknik,
tekniğin doğru uygulanması ve beyazlatma işleminin tüm yönleriyle yönetilmesi
tartışılacaktır. Güncel diş beyazlatma yöntemleri vakalar eşliğinde ve kanıta dayalı
bilgiler ışığında anlatılacaktır. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 2001
yılında mezun oldu. 2007 yılında Ege Üniversitesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi doktora
programını tamamlayarak “Dr. Med. Dent” ünvanını aldı. Süleyman Demirel Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde
öğretim üyesi olarak çalıştı. 2012 yılında “Doçent”, 2018 yılında “Profesör” ünvanını
aldı. Çalıştığı kurumlarda Dekan Yardımcılığı, Başhekim Yardımcılığı, Anabilim Dalı
Başkanlığı, Erasmus ve Farabi Koordinatörlüğü gibi birçok idari görevde bulundu.
Estetik diş hekimliği, kompozit restorasyonlar, çürük riski, adezyon, klinik çalışmalar
ve dijital diş hekimliği ilgi alanları arasında yer alır. Bu alanlarda çok sayıda ulusal
ve uluslararası dergilerde araştırma makalesi, yurt içi ve yurt dışındaki kongre ve
sempozyumlarda sunumları bulunmaktadır. Bunun dışında, International Association
for Dental Research (IADR) ve Restoratif Diş Hekimliği Derneği üyesidir. İyi derece
İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.
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Current Tooth Whitening Methods: Clinical Tips for Maximum Whiteness
Prof. Dr. Esra Uzer Çelik
Desire to have whiter teeth is one of the most common patient demands presented to
dentists. Selecting the right technique for whitening and knwoing the application methods
of different techniques will help achieve the desired outcome. In this presentation,
all aspects of teeth whitening will be discussed including case analysis, appropriate
technique for maximum whiteness and correct application of the technique. Current
tooth whitening methods will be presented with cases and in the light of evidence-based
data. She graduated from Ankara University Faculty of Dentistry in 2001. She completed
her PhD on Dental Diseases and Treatment at Ege University in 2007 and received
her title of Diş “Dr. Med. Dent”. She worked as faculty member at Süleyman Demirel
University Faculty of Dentistry and İzmir Kâtip Çelebi University Faculty of Dentistry.
She received her title of “Associate Professor” in 2012 and ‘’Professor’’ in 2018. She’s
held several administrative office such as Vice-Dean, Deputy Chief Physician, Head of
Department, Erasmus and Farabi Coordinator at the organizations she’s worked. She is
interested in esthetic dentistry, composite restorations, caries risk, adhesion, clinical
trials and digital dentistry. She’s published several research papers in many national
and international journals and delivered presentations at national and international
congresses and symposia. Moreover, she’s a member of International Association for
Dental Research (IADR) and Society for Restorative Dentistry. She speaks English well.
She’s married with a child.
She graduated from Ankara University Faculty of Dentistry in 2001. She completed her
PhD on Dental Diseases and Treatment at Ege University in 2007 and received her title
of Diş “Dr. Med. Dent”. She worked as faculty member at Süleyman Demirel University
Faculty of Dentistry and İzmir Kâtip Çelebi University Faculty of Dentistry. She received
her title of “Associate Professor” in 2012 and ‘’Professor’’ in 2018. She’s held several
administrative office such as Vice-Dean, Deputy Chief Physician, Head of Department,
Erasmus and Farabi Coordinator at the organizations she’s worked.
She is interested in esthetic dentistry, composite restorations, caries risk, adhesion,
clinical trials and digital dentistry. She’s published several research papers in many
national and international journals and delivered presentations at national and
international congresses and symposia. Moreover, she’s a member of International
Association for Dental Research (IADR) and Society for Restorative Dentistry. She
speaks English well. She’s married with a child.
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Konuşma başlığı: Molar Incisor Hipomineralizasyonunda Minimal Invaziv Tedavi
Prof. Dr. Elif Bahar Tuna

“Molar Incisor Hipomineralizasyonu (MIH)= Büyük azı-keser hipomineralizasyonu”,
beyaz-krem renkten sarı ve kahverengiye kadar değişen, sağlam mine dokusu ile
çevrili, sınırlı opasitelerle karakterize gelişimsel mine defekti olarak tanımlanmaktadır.
Bu durum kesici dişleri etkilemekte ve buna bir veya birden çok büyük azı dişi eşlik
etmektedir. Şiddetine bağlı olarak, MIH’den etkilenen dişlerin tedavisinde rezin bazlı
fissür örtücü ve dolgular, paslanmaz çelik kuronlar ve hatta diş çekimi bir tedavi
seçeneği olarak düşünülebilmektedir. Bu sunumda, bu klinik durum ile ilgili olarak
ayırıcı tanı ve teşhis kriterleri, klinik özellikleri, hafif-orta ve şiddetli olgularda görülen
semptomlar incelenecek ve “minimal invaziv konsept” kapsamında hastanın ihtiyacı
göz önüne alınarak ART, koruyucu uygulamalar, fluor uygulamaları, restoratif tedaviler
ve çekim gibi klinik işlemler karşılaştırılarak sonuçlar olgu bazlı ve kanıta dayalı olarak
tartışılacaktır.
Prof. Dr. E. Bahar Tuna İnce, İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden 1999
yılında mezun olduktan sonra aynı üniversitede Pedodonti AD’nda doktora eğitimine
başladı. 2006 yılında doktora eğitimini tamamladı. Doktora çalışmalarının bir kısmını
Indiana University School of Dentistry Dental Materials Division, Indiana, ABD’nde misafir
araştırmacı olarak gerçekleştirdi. 2008-2010 seneleri arasında Japonya, Tokyo’da Nihon
University, School of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry’de ve eş zamanlı
olarak National Institute of Infectious Diseases Department of Oral Bacteriology
Departmanında “doktora sonrası araştırmacı” olarak çalışmalarda bulundu. 2012 yılında
“Doçent”, 2018 yılında Profesör ünvanını almış ve halen aynı anabilim dalında öğretim
üyesi olarak çalışmaktadır. Ortodonti alanında yüksek lisans derecesini 2021 yılında
Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nden almıştır. Prof. Dr. E. Bahar Tuna’nın 100’den fazla ulusal ve
uluslararası dergide yayınlanmış makalesi, 5 adet patenti, 3 kitap bölümü yazarlığı, yurtiçi
ve yurt dışı kongrelerde sunulmuş 200’den fazla bildirisi bulunmaktadır. Bilimsel ilgi
alanları arasında erken dönem ortodontik tedaviler, kraniofasiyal sendromlar ve genetik,
dental anksiyete ve dental biyomateryaller yer almaktadır. International Association of
Dental Research, European Academy of Paediatric Dentistry, International Association
of Dental Traumatology, Türk Pedodonti Derneği üyesidir. Türk Pedodonti Derneği’nde
yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.
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Minimally Invasive Treatment for Molar Incisor Hypomineralization (MIH)
Prof. Dr. Elif Bahar Tuna
Defined as a developmental defect of enamel, MIH is characterized by demarcated
opacities ranging from white and cream to yellow and brown, sometimes surrounded
by normal enamel. This condition affects the incisors and is accompanied by one or
more molar teeth. Depending on its severity, resin-based fissure sealants and fillings,
stainless steel crowns and even tooth extraction may be considered as a treatment
option for teeth affected by MIH. In this presentation, the differential diagnosis and
diagnostic criteria, clinical features, symptoms seen in mild-moderate and severe
cases will be examined in relation to this clinical condition, and considering of the
patient’s need within the minimally invasive concept, ART, protective applications,
fluor applications, restorative treatments and extractions will be examined and clinical
procedures will be compared and the results will be discussed on a case-by-case and
evidence-based basis.
Professor E. Bahar Tuna Ince graduated from Istanbul University Faculty of Dentistry
in 1999 and started her doctoral education at Department of Pedodontics in the
same university. In 2006, she completed her Ph.D. and got Med. Dent title. She has
studied as a visiting researcher at the Indiana University School of Dentistry Dental
Materials Division, Indiana, USA. She worked as a “postdoctoral researcher” at Nihon
University, School of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry in Tokyo, Japan, and
at the National Institute of Infectious Diseases Department of Oral Bacteriology at
the same time between 2008-2010. She received the title of “Associate Professor” in
2012 , Professor in 2018 and is currently working as a faculty member in the same
department. In 2021, she received the M.S. degree in Orthodontics from Yeni Yuzyıl
University. Prof. Dr. E. Bahar Tuna Ince has more than 100 articles published in national
and international journals, 5 patents granted, 3 book chapters, and more than 200
presentations in national and international congresses. Scientific interests include
early term orthodontic treatments, craniofacial syndromes and genetic, dental anxiety
and dental biomaterials. She is the member of International Association of Dental
Research, European Academy of Pediatric Dentistry, International Association of Dental
Traumatology and Turkish Society of Pediatric Dentistry. She is a committee member at
the Turkish Society of Pediatric Dentistry.
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BDS MSc PhD (Lond.) LDS FDS (Resto. Diş Hek.) FDSRCS (İng.) FHEA FICD
Prof. Dr. Avijit Banerjee

Avijit, King’s College Londra /Guy’s & Thomas Hospital Foundation Trust Londra Birleşik
Krallık’ta Diş Hekimliği, Oral ve Kraniyofasiyel Bilimler Fakültesinde Restoratif Diş
Hekimliği Bölümünde Karyoloji ve Cerrahi Diş Hekimliği Profesörü /Fahri Danışman ve
Klinik Şefidir. Konzervatif ve Mİ Diş Hekimliği Başkanlığı, İleri Düzey Minimum Müdahale
ile Restoratif Diş Hekimliği alanında inovatif KCL karma-öğrenme Yüksek Lisans (dünya
genelinden diş hekimleri ve terapistlere açıktır: google’da ‘KCL AMID’’ kelimelerini
aratarak daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz) Program Direktörlüğü yapmaktadır. QS
değerlendirmeli dünyanın en iyi 10 Diş Hekimliği Fakültesinde Karyoloji ve Cerrahi Diş
Hekimliği araştırma programının (Oral ve Klinik Translasyonel Bilim Merkezi bünyesinde)
liderliğini yürütmekte olup minimum müdahale ile ağız sağlığının sağlanması ve minimal
invaziv cerrahi çürük tedabisi, adhesif dental biyomateryaller ve klinik çalışmalar
hakkında uluslararası alanda araştırmaları, yayınları ve konferansları bulunmaktadır (şu
ana kadar >145 yayın, >£2.5 milyon araştırma hibesi geliri, 5 post-doktora danışmanlığı,
17 doktora ve 24 yüksek lisans öğrencisi oldu). 2022’de, 25 yılı aşkın süredir bu alanda
yaptığı klinik araştırmaların katkılarından ötürü Uluslararası Diş Araştırmaları Birliği
(IADR) tarafından kendisine William H Bowen Diş Çürükleri Araştırmaları Seçkin Bilim
İnsanı Ödülü verilmiştir. Birleşik Krallık NOIR Klinik Araştırmalar Ağına Güney Londra Ağız
ve Diş Sağlığı Uzmanlık Birimi Başkanı olarak atanmıştır, burada primer bakım hakkında
klinik çalışmaların geliştirilmesinden ve programlara profesyonellerin /katılımcıların
dahil edilmesinden sorumludur. GCE / UK, 3M Oral Healthcare, Septodont Fransa /
Birleşik Krallık, Dentsply Sirona, Colgate ve P&G Oral B dahil olmak üzere çok sayıda
uluslararası dental endüstri ortakları için uluslararası R&D KOL olarak çalışmaktadır.
Avijit’in baş yazar olduğu kitaplar: alanında eksiksiz ve dünya çapında itibar edilen bir
kitap olan Pickard’s Guide to Minimally Invasive Operative Dentistry (9. ve 10. baskı;
OUP, 2015). Ayrıca başka kitaplarda editörlük yapmıştır (Minimally Invasive Esthetics,
Elsevier (2015), Odell’s Problem Solving in Dentistry, 4. baskı, Elsevier (2020)) ve kitap
bölümlerine katkı sağlamıştır (diğerlerinin yanı sıra The Principles of Endodontics
3. baskı, 2019’da çürük yönetimi bölümü dahil). Oral Health & Preventive Dentistry
(Quintessence Ltd) baş editörü, BDJ’de editör yardımcısı ve Dental Update, Uluslararası
Adhesion & Adhesives and the Primary Dental Dergisinde editöryal kurul üyesidir.
Britanya Diş Hekimleri Birliği ve Bilim Kurulu üyesidir. Aynı zamanda Restoratif Diş
Hekimliği, prostodonti ve Periodonti alanında kendine ait ihtisas kliniği bulunmaktadır.
BDA Metropolitan Şubesi Londra Bölümünün eski başkanıdır (2019-2020) ve şu anda
İngiltere Office of the Chief Dental Officer’da Fahri Konsültan Danışman olarak görev
yapmaktadır. Birleşik Krallık College of General Dentistry’de Kariyer Yolları Referans
Kurulu başkanı olup tüm ağız sağlığı ekip üyelerinin kariyer gelişimine yönelik entegre
bir sistemin geliştirilmesine yardımcı olmaktadır.
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BDS MSc PhD (Lond) LDS FDS (Rest Dent) FDSRCS (Eng) FHEA FICD
Prof. Dr. Avijit Banerjee
Avijit is Professor of Cariology & Operative Dentistry / Hon. Consultant and Clinical Lead,
Restorative Dentistry at the Faculty of Dentistry, Oral & Craniofacial Sciences, King’s
College London / Guy’s & St. Thomas’ Hospitals Foundation Trust, London, UK. He holds
the positions of Chair / Head of Conservative & MI Dentistry and Programme Director
of the innovative KCL blended-learning Masters in Advanced Minimum Intervention
Restorative Dentistry (open to dentists and therapists globally: google “KCL AMID” for
more info). He also leads the Cariology & Operative Dentistry research programme at
the QS-ranked world’s top 10 Faculty of Dentistry (as part of the Centre of Oral & Clinical
Translational Science), researching, publishing and lecturing internationally about
minimum intervention oral healthcare delivery and minimally invasive operative caries
management, adhesive dental biomaterials and clinical trials (>145 publications, >£2.5
million research grant income, supervision of 5 post-doctorate, 17 doctorate and 24
masters students to date). In 2022, he was awarded the prestigious William H Bowen
Caries Research Distinguished Scientist Award from the International Association of
Dental Research (IADR) in recognition for his clinical research impact in this discipline
over the last 25 yrs. He has been appointed to the UK NIHR Clinical Research Network,
as Oral & Dental Health Speciality Lead for South London where he is responsible for
the development of primary care clinical trials and their professional / participant
recruitment programmes. He acts as an international R&D KOL for many international
dental industry partners, including GCE / UK, 3M Oral Healthcare, Septodont France / UK,
Dentsply Sirona, Colgate and P&G Oral B. Avijit is primary author of Pickard’s Guide to
Minimally Invasive Operative Dentistry (9th & 10th editions; OUP, 2015), a definitive and
globally respected text in its field, amongst other book editorships (Minimally Invasive
Esthetics, Elsevier (2015), Odell’s Problem Solving in Dentistry, 4th ed, Elsevier (2020))
and further chapter contributions (including, amongst others, caries management in
The Principles of Endodontics 3rd ed, 2019). He is editor-in-chief of Oral Health &
Preventive Dentistry (Quintessence Ltd), associate editor of the BDJ and an editorial
board member of Dental Update, International Journal of Adhesion & Adhesives and
the Primary Dental Journal.
He is a member of the British Dental Association Health & Science Committee also,
all whilst maintaining wet-fingered specialist clinical practice in Restorative Dentistry,
Prosthodontics & Periodontics. He is a past-President of the BDA Metropolitan Branch
London Section (2019-20) and currently holds an Hon. Consultant Advisor post to the
Office of the Chief Dental Officer, England. He chairs the Career Pathways Reference
Board at the new UK College of General Dentistry, helping to develop an integrated
system for career development for all oral healthcare team members.
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Minimal İnvasiv Restoratif Yaklaşımlar
Prof. Dr. Sevil Gurgan

Minimal İnvasiv Diş hekimliği (MİD) veya “Minimal İnvasiv Ağız Bakımı” nın birincil
amacı aktif hastalığı girişimsel yaklaşımlar yapmadan (non-operatif) önlemek veya
durdurmaktır. Ancak, hastalar çoğunlukla restoratif işleme gerek duyulan, kavitasyon
gösteren lezyonlar veya düşmüş ya da yenilenmesi gereken restorasyonlar nedeniyle
diş hekime müracaat etmektedir. Diş hekiminin de
zamanının çoğu, çürüğü
önlemekle ya da çürüğü veya bozulan diş-restorasyon kompleksini tedavi etmekle
geçmesine rağmen, bu restorasyonların klinik ömürlerinin genellikle uzun olmadığı ve
restorasyonun büyüklüğüne ve kompleks yapısına bağlı olarak belirgin derecede kötü
duruma dönüştüğü gözlenmektedir.
Minimal invasiv (MİD) restoratif teknikler, doku hasarı yaratabilen geleneksel
restorasyonlara göre, gereksiz doku kaybını minimuma indirmek ve dentin-pulpa
kompleksinde ve komşu sert ve yumuşak dokularda oluşabilecek iatrojenik hasar riskini
azaltmak gibi önemli üstünlüklere sahiptirler. Kalıcı fonksiyon ve estetiği sağlamak
üzere tasarlanmış adeziv restoratif materyallerin kullanımıyla kalan diş dokusunun
dayanıklılığını da artırılır. Güncel ağız sağlığı bakımı pratiğinde, hastalar restoratif
işlemler için onay verdiğinde, öncelikle minimal invasiv seçenekler önerilmeli ve hatta
onam veren hasta için ilk seçenek olmalıdır. Bu sunumda, MİD konsepti ve MİD de
kullanılan yeni nesil materyal ve teknikler güncel bilgilerle tartışılacaktır.
1974 yılında TED Ankara Kolejinden mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesine başladı ve 1980 yılında mezun oldu. Aynı yıl fakültenin Tedavi
Bölümünde araştırma görevlisi oldu. 1985 yılında doktora derecesi, 1988 yılında Doçent,
1995 yılında Profesör unvanını aldı. 1995 yılında New York Üniversitesinde, 2005 yılında
ise Boston/Tufts Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 2006-2011
yılları arasında H.Ü Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı
Başkanlığı, 2008-2012 yılları arasında ise H.Ü Rektör Yardımcılığı görevlerini yürüttü.
Birçok ulusal ve uluslararası meslek örgütlerinde aktif olarak çalışmakta ve yönetim
kurulu üyeliği yapmaktadır
Uluslararası ve ulusal yayınlanmış ve uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulmuş çok
sayıda çalışması ve editörlüğünü yaptığı iki çeviri kitabı vardır. 30 yıldan beri kongre
ve toplantılarda konferans vermektedir. Birçok ulusal ve uluslararası dergide yayın,
danışma kurulu üyeliği ve hakemlik yapmaktadır. Halen H.Ü Diş Hekimliği Fakültesi
Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Ayrıca,
TED Üniversitesi Mütevelli heyeti üyesidir.
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Mınımally Invasıve Restoratıve Approaches
Prof. Dr. Sevil Gurgan
The primary objectives of minimum intervention dentistry (MID) are to prevent
or arrest active disease using non-operative management techniques. However,
patients commonly present with cavitated caries lesions or failed restorations that
are in need of operative intervention. Although much of clinical practice is devoted to
preventing and managing the effects of caries and subsequent failure of the toothrestoration complex, the clinical survival of restorations is often poor and becomes
significantly worse as they increase in size and complexity. Minimally invasive (MI)
restorative techniques present a range of well-documented advantages over more
tissue-destructive traditional restorations by minimizing unnecessary tooth tissue
loss, insult to the dentine-pulp complex and reducing the risk of iatrogenic damage to
adjacent hard and soft tissues. They also maximize the strength of the residual tooth
structure by use of optimal adhesive restorative materials designed to restore function
and aesthetics with durable, long-lasting restorations that are easy for the patient to
maintain. In contemporary oral healthcare practice, if patients are to give valid consent
for operative interventions, minimally invasive options must be offered, and may be
expected to be the first choice of fully informed patients. This presentation describes
concepts of MID and provides an update of the latest materials and clinical techniques
that are available for the minimally invasive restoration of teeth with direct restorations.
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Klinik yönetiminde profesyonelleşme
Dr. Kübel İltan Öztürk

Son 30 senede diş hekimliği mesleğinde gerek teknolojinin getirdiği yenilikler gerek
hastalarımızdaki farkındalığın artışı ile devrimsel gelişmeler gerçekleşti. Bizler hekim
olarak her ne şekilde sağlık hizmeti sunuyor olursak olalım, sunduğumuz bu sağlık
hizmetinin yanısıra klinik içi yönetimin bu hizmetlerin kapsamında yaratmış olduğu etki
fark edilenin de ötesinde oluyor.
Kliniklerde uzun soluklu başarıyı yakalamak, kendimiz ve ekibimiz için değer yaratan
çalışma ortamı sağlayabilmek için yönetimsel becerilerimizi geliştirmeli ve belli
prensipleri hayata geçirmeliyiz. Kurum kültürünün oluşturulmasından, doğru takımın
kurulmasına, etkin hasta iletişiminden finansal analizlerin takibine kadar pekçok
detayı içeren bu sistemleri pratiğimize kattıkça ekip olarak en yüksek performansımıza
ulaşabilir, profesyonelleşir ve sunduğumuz hizmet kalitesini standardize edebiliriz.
Bu sunumda başarılı dişhekimliği uygulamaları destekleyen yönetimsel süreçler 13
Altın Metot konsepti üzerinden anlatılacaktır.
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 1996 yılında mezun olmuştur.
2003 yılında Yeditepe Üniversitesi İngilizce İşletme Yönetimi
Yüksek Lisans
programında “Sağlık Yönetimi” odaklı işletme yüksek lisans programını ve 2020’de
Siena üniversitesinde “İleri seviyede Estetik Diş Hekimliği ve Dijital Diş Hekimliği”
üzerine master programını tamamlamıştır. Klinik yönetimi üzerine geliştirdiği “13 Altın
Metot” konsepti üzerinden eğitimler vermek ve uluslararası kongrelere konuşmacı
olarak katılmaktadır.
Halen Siena Üniversitesi (İtalya) Diş Hekimliği Fakültesinde lisans ve lisans üstü seviyede
dersler vermektedir. İstanbul Acıbadem Üniversitesi SMYO’da “Sağlık Yönetimi” dersi
vermektedir.
2009 yılından bu yana klinik yöneticisi olarak da çalıştığı Acıbadem Maslak
Hastanesi’ndeki klinik pratiğinde estetik diş hekimliği, ileri seviyede restoratif tedaviler,
dijital diş hekimliği ve implant destekli protezler üzerine yoğunlaştırmaktadır.
Estetik Dişhekimliği Akademisi Derneği (EDAD) başkanıdır.
EADD ( European Academy of Digital Dentistry) bilimsel komite sekreteri, EAO (
European Association of Osseointegration) ve ESCD (European Society of Cosmetic
Dentistry) aktif üyesidir.
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Professionalism in clinical management
Dr. Kübel İltan Öztürk
Revolutionary developments have occurred in dentistry in the last 30 years thanks to
the technological innovations and increased awareness of patients. No matter how we
provide healthcare services as dentists, the impact of clinical management in addition
to the service we provide on the scope of these services is beyond what is perceived.
With a view to achieving long term success at our clinics and creating a working
environment that adds value for both ourselves and our teams, we need to improve
our managerial skills and implement certain principles. As we incorporate this system
consisting of several aspects from creation of organizational culture to forming right
teams, from effective patient communication to the monitoring of financial analysis into
our practice, we can achieve the highest performance as a team, get professionalized
and standardize the quality of service we provide.In this presentation, managerial
processes that support successful dentistry practices will be discussed based on the
concept of 13 Golden Methods.
She got her MBA degree from Yeditepe University, Institute of Graduate Studies in
Social Sciences, Master of Business Administration-with concentration in Healthcare
Management in 2003. She received her master degree from Siena University on
“prosthodontics, esthetics and digital dentistry”in 2020. She gives consultations and
lectures on Management of Health Organizations via the concept she created “13
Golden Methods”.
She became Adjunct Professor of Business and Administration in the Faculty of
the School of Dental Medicine and in the Faculty of Residency Master Program
in “Prosthodontics Sciences” at the Siena University, Italy. She is visiting lecturer at
Acıbadem University, Istanbul.
Since 2009 she is the clinic director of Acıbadem Health Group, Dental Department of
Maslak Hospital. She is practicing specifically on esthetics, advanced restorative and
digital dentistry.
Dr. Kübel Ozkut is president of EDAD (Turkish Academy of Esthetic Dentistry) and
scientific committee member of EADD (European Academy of Digital Dentistry),
member of EAO (Europian Academy Of Osseointegration) and ESCD (European Society
of Cosmetic Dentistry).
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Çürük ve Dental Plak Yönetiminde Klinik Görüntüleme Sistemleri
Prof. Dr. Dilek Tağtekin

Günümüz diş hekimliğinde görüntüleme teknikleri, teşhise yardımcı araçlar olarak sıklıkla
kullanılmaktadır. Bu araçlar hekimin çıplak gözle göremediği alanları görebilmesine,
alınan görüntüleri diğer hekimlerle ve gerektiğinde hastalar ile paylaşılmasına, veri
tabanı oluşturulmasına olanak sağlamakla birlikte daha farklı birçok yönde kendilerine
kullanım alanı bulmaktadırlar. Görüntüleme, hastanın ağzında var olan problemleri
kendinin de görebilmesine olanak sağladığından hasta ile hekim arasındaki iletişimi
olumlu yönde etkilemektedir. Görüntüleme cihazlarının kullanımı ile hasta uyumu ve
tedavi başarısında gözle görülür bir artış sağlanmaktadır. Aynı zamanda tedavi öncesi
ve sonrasında hastanın ağız hijyeni konusunda motivasyonuna da yardımcı olmaktadır.
Sadece görüntüleme amacıyla kullanımı pek de yaygın olmayan ağız içi kameraların
görevini, son yıllarda ağız içi tarama cihazları üstlenmiştir.
Hem teşhis ve tedavi planlaması hem de tedavi aşamaları boyunca hastanın mevcut
durumu ve iş akışı kayıt altına alınabilmektedir. Koruyucu diş hekimliğinde erken lezyonların
görüntülenmesi oldukça önemlidir. Çürük genellikle ısırma radyografisi veya görsel
inceleme ile tespit edilir. Bununla birlikte, çalışmalar, kavitasyona uğramamış başlangıç
lezyonlarının saptanmasında radyografinin düşük duyarlılığına işaret etmektedir. Bu
nedenle çürük tespitinde ileri yöntemler geliştirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu amaçla
çeşitli yöntemler geliştirilmiş olup floresans, transillüminasyon, dijital radyografi, dijital
fotoğrafçılık, mobil dental fotoğrafçılık yardımı ile lezyonlar görüntülenebilmektedir.
Hastanın motivasyonunu arttırmak ve plağı teşhis etmek amacıyla plak boyama ve ağız
içi görüntüleme yöntemleri kullanılmaktadır. Floresans prensibiyle çalışan QLF-D, ilk
olarak başlangıç çürük lezyonlarının teşhisi için geliştirilmiştir ancak zamanla kapsamlı
plak çalışmalarında da kullanılmaya başlanmıştır. Çalışma prensibi QLF ile aynı olan
FluoreCam Sistemi, esas olarak mine dokusundaki değişiklikleri, başlangıç çürük
lezyonlarını, remineralizasyonu teşhis etmek amacıyla kullanılmakla birlikte, dental plak
görüntülemesi için yardımcı bir metod olarak da kullanılabilir.
Aynı zamanda bazı ışık cihazlarına da başlangıç çürük lezyonları, beyaz lezyonlar,
hipomineralizasyon, ara yüz çürüğü, kırık ve çatlak teşhisi, dental plak belirlenmesi
amacıyla teşhis modları eklenmiştir. Son yıllarda muayenehane pratiğinde cerrahi ve
protetik iş akışında yer bulan ağız içi tarayıcılar plak ve çürük teşhisinde de bir araç
olarak kullanılabilmektedir. Dijital ağız içi tarama, dişlerin üç boyutlu görüntülenmesini
sağladığı için, hem teşhis hem de hasta verilerinin kayıt altında alınarak takip edilmesinde
önemli bir rol oynar. Son yıllarda yakın kızılötesi ışınları içeren ağız içi tarayıcı başlıklarıyla
erken çürük lezyonları tarama süresince eş zamanlı değerlendirilebilmektedir. Çürük
lezyonunun lokalizasyon ve derinliğinin belirlenerek üç boyutlu şekilde görselleştirilmesi,
hekim için teşhis, tedavi ve takibi kolaylaştırmakla birlikte hasta motivasyonunu önemli
ölçüde arttıracaktır. Ağız içi tarayıcıların klinik uygulamalarda daha fazla yer bulmasıyla
birlikte bu amaçla kullanımının yaygınlaşacağı düşünülmektedir.
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1991 yılında Marmara Üniversitesinden mezun olmuştur. “Farklı Konsantrasyonlardaki
Florürlü Diş Macunları ve Kullanım Sıklıklarının Başlangıç Mine Lezyonu Üzerine
Etkilerinin Çeşitli Metotlarla İncelenmesi” konulu doktora tez çalışmasını 1997 yılında
tamamlamıştır. Ulusal ve uluslararası çok sayıda yayını bulunmaktadır. Marmara
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim dalında öğretim
üyesi ve araştırmacı olarak devam etmektedir. Evli olup üç çocuğu vardır.
Clinical Imaging Systems in the Management of Caries and Dental Plaque
Prof. Dr. Dilek Tağtekin
Imaging techniques in today’s dentistry are usually used as tools to assist diagnosis.
These tools allow dentists to see areas that cannot be seen with naked eye, share the
images taken with other dentists and patients when needed and create a database while
they can be used in many other areas. As imaging enables patients see their intraoral
problems, it also has positive impact on patient-dentist relations. With the use of imaging
devices, patient compliance and treatment success can be increased visibly. Moreover,
they also help motivate patients about oral hygiene before and after treatment. The
duty of intraoral cameras that are not so common and used only for imaging has been
assumed by intraoral scanning devices recently. Patients’ current state and work flow
can be recorded at both diagnosis and treatment planning as well as treatment stages.
Imaging of early lesions is very important in preventive dentistry. Caries can be usually
detected with bite-wing radiography or visual examination. In addition, studies show
that radiography has lower sensitivity in detection of initial lesions that do not have
cavitation. Therefore, there is a need to develop advanced methods in non-cavitated
caries detection. To that end, several methods have been developed and lesions can
be imaged with the help of fluorescence, transillumination, digital radiography, digital
photography, mobile dental photography. To increase patient motivation and detect
plaque, plaque staining and intraoral imaging methods are used. QLF-D works with
fluorescence principle was first develop for the diagnosis of initial caries lesions but in
time it has been used for comprehensive plaque procedures. FluoreCam with the same
working principle as QLF is primarily used to detect changes in enamel tissue, initial
caries lesions and remineralization while it can also be used as an auxiliary method
for dental plaque imaging. Moreover, diagnostic modes were added to certain light
devices to detect caries lesions, white lesions, hypomineralization, approximal caries,
fractures and cracks and dental plaques. Intraoral scanners that have been used in
clinical practice in recent years can also be used as a tool for surgery and diagnosis
of plaques and caries. Digital intraoral scanning plays an important role in diagnosis
and recording and following up patient data as it allows three dimensional imaging of
teeth. With intraoral scanners containing near infrared rays, early caries lesions can be
scanned simultaenously during scanning process. Location and depth of caries lesions
can be determined and visualized three dimensionally, which will facilitate diagnosis,
treatment and follow-up for dentists and increase patient motivation substantially. With
increased use of intraoral scanners in clinical practice, it is suggested they will be used
for that purpose more commonly.
She graduated from Marmara University in 1991. She completed her PhD thesis titled
“Analysis of the Impact of Fluorinated Tooth Pastes at Different Concentrations and
Frequency of USe on Initial Enamel Lesions through Various Methods’’ in 1997. She
has many national and international publications. She is a lecturer and researcher at
Marmara University Faculty of Dentistry Department of Restorative Dental Treatment.
She’s married with three children.
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Molar Incisor Hypomineralisation – Current concept and management
Dr. Ferranti Wong

Molar Incisor Hypomineralisation (MIH) is an enamel defect affecting mainly the
incisors and first permanent molars. Its prevalence is worldwide, and its aetiology is
elusive. Apart from causing pain and sensitivities, aesthetics is the major concern for the
patients. There are confusions of what management options are the most appropriate
with minimal damage to these teeth. The European Academy of Paediatric Dentistry
has recently published an evidence based review of this condition. This lecture aims
to update the audience of the current concept, supplemented by clinical cased on the
challenges and management of these cases in children. The objectives are:
•
To give an overview of the prevalence of MIH
•
To give an overview of the aetiology of MIH
•
To present the modalities and types of MIH to aid diagnosis
•
To present the aesthetic management of anterior teeth for children/
adolescents with MIH
•
To present treatment options of posterior teeth for children with MIH
Ferranti See Leng Wong,
Qualifications: PhD, MSc, BDS FDSRCSEd, FHEA
Present Appointment:
Professor/Honorary Consultant of Paediatric Dentistry
Head of Paediatric Dentistry
Barts and the London School of Medicine and Dentistry
Queen Mary University of London
Turner Street, London, E1 2AD
Present responsibilities:
Head of Paediatric Dentistry
Course Director of Doctor of Clinical Dentistry (PaedDent)
Chair of Constitutional Committee, European Academy of Paediatric Dentistry
Member of Dental Council, FDSRCSEd
Member of Tricollegiate Board of Paediatric Dentistry
Examiner of MPaedDent for Royal College of Surgeon, Edinburgh
External Examiner of BDS Sheffield University
Member Registry of the Department: Dentistry of Aristotle, University of Athens and
Thessaloniki
Previous Appointments:
2017–2018 Interim Dean/Director for Dentistry
Institute of Dentistry, Barts and the London School of Medicine, QMUL
2012-2017 Head of Centre for Oral Growth and Development
Institute of Dentistry, Barts and the London SMD, QMUL.
2008-2011Associate Dean of Postgraduate Dentistry
London Deanery, 32, Russell Square, London WC1 5DN
Research Interest:
Prevention, progression, and management of Dental Caries including Clinical Trials
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Dental Traumatology
Dental Material
X-ray Microtomography
Molar Insizör Hipomineralizasyonu - Güncel Kavram ve Yönetim
Dr. Ferranti Wong
Molar Insizör Hipomineralizasyonu (MIH), esas olarak insizörleri ve birinci kalıcı
molarları etkileyen diş minesi defektidir. Dünya genelinde prevelansı ve etiyolojisi tam
olarak bilinmemektedir. Ağrı ve hassasiyete yol açması dışında, hastaların en büyük
kaygısı estetiktir. Bu dişlere minimal hasara yol açacak en uygun yönetim seçeneklerinin
ne olduğu konusu tartışmalıdır. Avrupa Pediatrik Diş Hekimliği Akademisi, yakın
zamanda bu duruma ilişkin kanıta dayalı bir derleme yayımlamıştır. Bu sunumun amacı,
katılımcılara güncel kavram hakkında güncel bilgiler aktarmak, çocuklarda bu durumun
yönetilmesi ve karşılaşılan zorlu klinik olguları paylaşmaktır Amaçlar şunlardır:
•
MIH prevalansı hakkında genel bilgileri paylaşmak
•
MIH etiyolojisi hakkında genel bilgileri paylaşmak
•
Tanıya yardımcı olmak üzer MIH türleri ve modalitelerini sunmak
•
MIH’lı çocuklarda/ergenlerde anterior dişlerin estetik yönetimini sunmak
•
MIH’lı çocuklarda posterior dişlerin tedavit seçeneklerini sunmak
•
Mevcut Görevler:
Pediatrik Diş Hekimliği Profesörü/Fahri Konsültanı
Pediatrik Diş Hekimliği Başkanı
Barts ve Londra Tıp ve Diş Hekimliği Okulu
Londra Queen Mary Üniversitesi
Turner Street, London, E1 2AD
Mevcut Sorumluluklar:
Pediatrik Diş Hekimliği Başkanı
Klinik Diş Hekimliği Doktora Programı Kurs Direktörü (PaedDent)
Avrupa Pediatrik Diş Hekimliği Akademisi Constitutional Committee Başkanı
Dental Council, FDSRCSEd Üyesi
Tricollegiate Board of Paediatric Dentistry Üyesi
İngiltere Kraliyet Cerrahlar Koleji Royal College of Surgeon MPaedDent Sınav Denetmeni,
Edinburgh
BDS Sheffield Üniversitesi Dış Sınav Denetmeni
Üye Kaydı: Aristotle Diş Hekimliği, Atina ve Selanik Üniversitesi
Önceki Görevleri:
2017–2018 Diş Hekimliği Geçici Dekanı/Direktörü
Diş Hekimliği Enstitüsü, Barts ve Londra Tıp Okulu, QMUL
2012-2017 Ağız Büyümesi ve Gelişimi Merkezi Başkanı
Diş Hekimliği Enstitüsü, Barts ve Londra Tıp Okulu SMD, QMUL.
2008-2011Lisansüstü Diş Hekimliği Programı Dekan Yardımcısı
London Deanery, 32, Russell Square, London WC1 5DN
Araştırma Alanları:
Klinik Çalışmalar dahil Diş Çürüklerinin önlenmesi, progresyonu ve yönetimi
Dental Travmatoloji
Dental Materyal
X-ray Mikrotomografisi
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En son 10 yayını:
1.
Kotsanos N., Wong F. (2022) Restoration of Carious Hard Dental Tissues. In:
Kotsanos N., Sarnat H., Park K. (eds) Pediatric Dentistry. Textbooks in Contemporary Dentistry. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-78003-6_13
2.
Lygidakis, NA, Garot, E, Somani, C, Taylor, GD, Rouas, P and Wong, FSL
(2021). Best clinical practice guidance for clinicians dealing with children presenting with molar-incisor-hypomineralisation (MIH): an updated European Academy
of Paediatric Dentistry policy document. Eur Arch Paediatr Dent. 2021. https://link.
springer.com/article/10.1007/s40368-021-00668-5
3.
Garot E, Rouas P, Somani C, Taylor GD, Wong F, Lygidakis NA. An update
of the aetiological factors involved in molar incisor hypomineralisation (MIH): a
systematic review and meta-analysis. Eur Arch Paediatr Dent. 2021. https://doi.
org/10.1007/s40368-021-00646-x
4.
Somani C, Taylor GD, Garot E, Rouas P, Lygidakis NA, Wong FSL. An update
of treatment modalities in children and adolescents with teeth affected by molar incisor hypomineralisation (MIH): a systematic review. European Archives of Paediatric
Dentistry. 2021. https://doi.org/10.1007/s40368-021-00635-0.
5.
Johal, A., Wong, F., Zou, L. F., & Shahdad, S. (2021). The influence of mild
versus severe hypodontia on the facial soft tissues? A 3-dimensional optical laser scanning-based Cohort study. J Orthod 48:33-41. https://doi.org/10.1177%
2F1465312520967016.
6.
Al-Eesa, NA, Fernandes, SD, Hill, RG, Wong, FSL, Jargalsaikhan, U and Shahid, S (2021). Remineralising fluorine containing bioactive glass composites. Dental
Materials. https://doi.org/10.1016/j.dental.2021.01.004
7.
Khalid, H., Aleesa, N., Grosjean, M., Hill, R. & Wong, F. (2021). Characterisation of a Bioactive SiO2-CaO-CaF2-Na2O Glass Used in Composites. Dent Mater,
37:1-9. https://doi.org/10.1016/j.dental.2020.09.017.
8.
Freeman, R, Maguire, A, Ryan, V, Wilson, N, Innes, NPT, Clarkson, JE, Mccoll, E, Marshman, Z, Robertson, M, Abouhajar, A, Chadwick, B, Deery, C, Wong,
F and Douglas, GVA (2020). The FiCTION trial: Child oral health-related quality of
life and dental anxiety across three treatment strategies for managing caries in young
children. Community Dent Oral Epidemiol 48:328-337. https://doi.org/10.1111/
cdoe.12537.
9.
Maguire, A, Clarkson, JE, Douglas, GVA, Ryan, V. Homer, T. Marshman, Z.
McColl, E, Wilson, N, Vale, L, Robertson, M, Abouhajar, A, Holmes, RD, Freeman,
R, Chadwick, B, Deery, C, Wong, F & Innes, NPT (2020). Best-practice prevention
alone or with conventional or biological caries management for 3- to 7-year-olds:
the FiCTION three-arm RCT. Health Technol Assess, 24 (1). https://doi.org/10.3310/
hta24010.
10. Innes, N. P., Clarkson, J. E., Douglas, G. V. A., Ryan, V., Wilson, N., Homer,
T., Marshman, Z., Mccoll, E., Vale, L., Robertson, M., Abouhajar, A., Holmes, R. D.,
Freeman, R., Chadwick, B., Deery, C., Wong, F. & Maguire, A (2020). Child Caries
Management: A Randomized Controlled Trial in Dental Practice. J Dent Res 99: 3643. https://doi.org/10.1177/0022034519888882
Geçmiş görev ve sorumlulukları:
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Pediatrik Diş Hekimliği Özel Danışma Kurulu Başkanı, FDSRCSEd
EAPD Akreditasyon Komitesi Üyesi
Pediatrik Diş Hekimliği Danışman Grubu Başkanı
Pediatrik Diş Hekimliği için STC Başkanı ve TPD
Sağlık Bakanlığı için İnsan Kaynakları Gruplama projesi Uzman Çalışma Grubu üyesi
Londra Queen Mary Üniversitesi Akademik Kurul Üyesi
International Journal of Paediatric Dentistry dergisinde kitap değerlendirme editörü
(2000-2005).
Pediatrik Diş Hekimliğinde Ulusal Klinik Etkililik ve Politika Komitesi Sekreteri (19982004)
VT irtibat görevlisi (1998 – 2000)
İngiltere Pediatrik Diş Hekimliği Derneği SE Şubesi Başkanı (2003-2004)
Kuzey Thames Lisansüstü Boardu uzmanlık temsilcisi (1998 – 2002).
İngiltere Pediatrik Diş Hekimliği Derneği SE Şubesi Komite Üyesi (1992 -1995)
İngiltere Kraliyet Cerrahlar Koleji Diş Cerrahisi Fakültesinde Bölgesel Uzmanlık
Danışmanı. (2002-2007)
Pediatrik Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Komitesi Başkanı (2002’den bu yana).
Pediatrik Diş Hekimliği Birim Eğitim Direktörü (1997-2008) - kıdemsiz personelin (SpR
ve SHO) eğitim programının gözetiminden sorumlu .
Diş Hastanesinde Klinik Etkililiği/Yönetişimi Klinik Şefi (1998-2008) - Diş Hastanesini
Trust Klinik Etkilik Komitesi nezdinde temsil etmekle sorumlu.
Clinical Dental Eğitmeni (1998-2008) - genel diş hekimlerine yönelik sürekli mesleki
eğitim vermek üzere (Bölüm 63) £55,000’luk bir bütçeden sorumluyum. Bu göreve
geldiğimden bu yana son iki yıl içerisinde, bu kurslarn düzenlenmesi için eğitim
ekipmanlarının sağlamasında £100,000’yu aşan ihaleyi başarıyla yönettim.
Pediatrik Diş Hekimliği Ulusal Politika ve Klinik Etkilik Komitesi Başkanı (20042007) - İngiltere Kraliyet Cerrahlar Koleji ve Britanya Pediatrik Diş Hekimleri Derneği
uhdesindedir. Komite, ulusal klinik denetiminden, rehberlerin ve denetim yönergelerinin
hazırlanmasından sorumludur. Çeşitli Denetim Yönergelerinin yazarıyım.
Barts ve Londra Mütevelli Heyeti Politika Çalışma Grubu üyesi (2005-2008)
1999 Dİş hekimliği Müfredatında Mesleki Eğitime Hazırlık Modülü organizatörü- bu yeni
modelin geliştirilmesi, planlanması ve öğretiminin uygulanması. Bu yeni müfredatta
ilk grup eğitimini yeni tamamladı ve bu modülde öğrenci değerlendirmesi iyi seviyede
(1999-2008).
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Alzheımer’ Dan Anemiye Ağzımızdaki Gizli Tehlike: Periodontal İnflamasyon
Prof. Dr. Mine Öztürk Tonguç

Periodontal hastalıklar kronik inflamatuvar hastalıklardır. Periodontal inflamasyon
kan yolu ile vücuttaki tüm doku ve organlara taşınarak, düşük düzeyli, kronik sistemik
inflamasyona neden olmaktadır. Bu kronik inflamasyon nedeniyle oluşan hücresel
mitokondriyal hasar, oksidatif stres, metabolik inflamasyon ve endotel hasarı periodontal
hastalık ile ilişkili olan kardiyo-metabolik, otoimmün ve dejeneratif hastalıklarla ortak
patogenetik mekanizmayı oluşturmaktadır.
Günümüzde pek çok araştırma periodontal hastalıkların Tip 2 Diabetes Mellitus,
miyokard infarktüsü, Alzheimer hastalığı, inme, multiple skleroz, Parkinson hastalığı ve
hatta kronik inflamasyon ile seyreden orak hücreli anemi gibi pek çok sistemik hastalık
ile ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır.
Kardiyo-metabolik hastalıklar, hücrelerde oluşan oksidatif stres ve mitokondri
hasarının sonucu olarak gelişen metabolik inflamasyon ile seyretmektedir. Özellikle
obezite sonucu ortaya çıkan insülin direnci oksidatif strese yol açmaktadır. Oksidatif
stres periodontal hastalıklar gibi kronik inflamatuvar hastalıklar ile diyabet, metabolik
sendrom, dislipidemi ve kardiyovasküler hastalıklar arasındaki çift yönlü ilişkide anahtar
mekanizma olarak görülmektedir. Otoimmün hastalıkların da patogenezinde oksidatif
hasar ve immün mekanizmalar önemli rol oynamaktadır.
Modern dünyanın insanlarının korkulu rüyası Alzheimer hastalığı dejeneratif bir beyin
hastalığıdır ve nöronlarda amiloid-B birikimi ile karakterizedir. Nöronlarda amiloid
birikiminde periodontal inflamasyonun da rolü olabileceği ileri sürülmektedir.
Bu sunumda periodontal hastalıkların kardiyometabolik, otoimmün, nörodejeneratif
hastalıklar ve kan hastalıkları ile ilişkilerine değinilecektir.
1972 yılında Aydın’ ın Nazilli ilçesinde doğdu. 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi’ nden mezun oldu. Doktora eğitimini Ankara Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü’ nde “Tip 2 Diabetes Mellitus hastalarında periodontal tedavinin
hastalığın metabolik kontrolüne etkisi” başlıklı doktora tezi ile 2002 yılında tamamladı.
Akademik yaşantısına Süleyman Demirel Üniversitesi’ nde 2002-2004 yılları arasında
araştırma görevlisi, 2004- 2012 yılları arasında Yardımcı Doçent Doktor olarak devam
etti. 2012 yılında Doçent, 2017 yılında Profesör ünvanını aldı. 2021 yılından beri
Süleyman Demirel Üniversitesi Periodontoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve 2020 yılından
beri Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosu Diş Hekimliği Senatörlüğü ve Süleyman
Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Diş Hekimliği Alan Editörlüğü görevlerini
yürütmektedir. Periodontal hastalıkta yıkım mekanizmaları, oksidatif stres, peridontal
hastalıklar ile sistemik hastalıklar arasındaki ilişkiler, periodontal rejenerasyon ve
yara iyileşmesi ile implantoloji konularında çalışmaktadır. European Federation of
Periodontology, Türk Periodontoloji Derneği, OSSEDER üyesidir. Profesör Doktor Mine
Öztürk Tonguç evli ve iki çocuk annesidir.
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Hidden Danger in Our Mouth From Alzheimer to Anemia: Periodontal inflammatıon
Prof. Dr. Mine Öztürk Tonguç
Periodontal diseases are chronic inflammatory diseases. Periodontal inflammation
is carried to all tissues and organs in the body by bloodstream, which causing lowlevel, chronic systemic inflammation. Cellular mitochondrial damage, oxidative
stress, metabolic inflammation and endothelial damage are caused by this chronic
inflammation constitutes the common pathogenetic mechanism with cardio-metabolic,
autoimmune and degenerative diseases associated with periodontal disease.
Today, many studies reveal that periodontal diseases are associated with many
systemic diseases such as Type 2 Diabetes Mellitus, myocardial infarction, Alzheimer’s
disease, stroke, multiple sclerosis, Parkinson’s disease and even sickle cell anemia
characterized with chronic systemic inflammation.
Cardio-metabolic diseases progress with metabolic inflammation as a result of oxidative
stress and mitochondrial damage in cells. Insulin resistance causes oxidative stress.
Oxidative stress is seen as a key mechanism in the bidirectional relationship between
periodontal diseases and chronic inflammatory diseases such as diabetes, metabolic
syndrome, dyslipidemia and cardiovascular diseases. Oxidative damage and immune
mechanisms play an important role in the pathogenesis of autoimmune diseases.
Alzheimer’s disease is a degenerative brain disease characterized by the accumulation
of amyloid-B in neurons. It has been suggested that periodontal inflammation may also
play a role in amyloid deposition in neurons.
In this presentation, the relationship of periodontal diseases with cardiometabolic,
autoimmune, neurodegenerative diseases and blood diseases will be discussed.
She was born in 1972 in Nazilli-Aydın. Graduated from Hacettepe University Faculty
of Dentistry in 1994. Completed her PhD with her theses ‘’Impact of periodontal
treatment on metabolic control of the disease in Type 2 Diabetes Mellitus patients’’
at Ankara University Health Sciences Institute in 2002. She worked as research
associate at Süleyman Demirel University in 2002-2004 and as Assistant Professor
in 2004- 2012. She received her title of Associate Professor in 2012 and Professor
in 2017. She’s been serving as the head of Periodontology Department at Süleyman
Demirel University since 2021 and Dentistry Senator at Süleyman Demirel University
Senate and Dentistry Branch Editor at Süleyman Demirel University Health Sciences
Journal since 2020. She’s been mainly studying destruction mechanisms, oxidative
stress, associations between periodontal diseases and systemic diseases, periodontal
regeneration and wound healing as well as implantology Periodontal disease. She’s a
member of European Federation of Periodontology, Turkish Society of Periodontology
and OSSEDER. Professor Doctor Mine Öztürk Tonguç is married with two children
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Biyomimetik Yaklaşımlarla Posterior İndirekt Restorasyonlar
Dr. Hakan Çolak

Son 30 yılda adeziv diş hekimliği ve materyal bilimi alanında elde edilen gelişmeler
sayesinde diş hekimliği mekanik bakış açısından biyolojik yaklaşımlara doğru
evrilmiştir. Bütün bu gelişmelere rağmen tüberkül örtüleme gerektiren birçok vakada
geleneksel tam kronlar hala birçok diş hekimi tarafından öncelikli tedavi yaklaşımı
olarak benimsenmektedir. Bununla birlikte, geleneksel tam kron preperasyonlarında
diş dokusunun ağırlıkça %70-75’i kaldırılırken, konservatif onley ve “overlay”
preparasyonlarında sadece %32-47’si kaldırılmaktadır. Özellikle lityum disilikatlar
gibi tam seramik materyallerinin sahip olduğu mekanik direnç ve adeziv olarak
yapıştırılabilirlikleri sayesinde, ileri düzeyde hasara uğramış dişler daha az doku
kaldırılarak ve doğal diş dokusunun biyomekanik özellikleri yeniden tesis edilecek
şekilde restore edilebilmektedir. Bu sunumda biyomimetik dişhekimliğinde temel
kavramlar olan “immediate dentin sealing”, derin marjin elevasyonu ve seramik onley ve
“overlay” restorasyon uygulamaları üzerinde durulacaktır.
1984 yılında Aksaray’da doğdu. 2008 yılında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu. 2013 yılında Kırıkkale Üniversitesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim
Dalı’nda doktora eğitimini tamamladı. Çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel yayın,
sözlü ve poster bildiri ve bilimsel projeleri mevcuttur. Uzmanlık sonrası çeşitli özel kliniklerde çalışmıştır. 2019 Eylül ayından itibaren kurucusu olduğu Özel Premiumdent Ağız
ve Diş Sağlığı Polikliniğinde çalışmaktadır. Klinik pratiğinde endodontik tedavili dişlerin
restorasyonu, kompozit restorasyonlar ve tam seramik CAD/CAM restorasyonlar ile
ilgilenmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır
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Posterior Indirect Restorations with Biomimetic Approaches
Dr. Hakan Çolak
Thanks to the developments achieved in adhesive dentistry and material science in
the last 30 years, dentistry has evolved from mechanical perspective to biological
approaches. Despite all these developments, conventional full coverage crowns are
still preferred by many dentists as primary treatment approch in many cases requiring
coverage of tubercule. Moreover, during preparations for conventional full coverage
crowns, 70-75% of the tooth tissue weight is removed while only 32-47% of tooth tissue
weight is removed during conservative onlay and “overlay” preparations. In particular
with the mechanical strength and adhesive property of full ceramic materials such
as lithium disilicate, severely damaged teeth can be restored by less tooth tissue
removal and in a way to restore biomechanical properties of natural tooth tissue. In
this presentation, basic concepts of biomimetic dentistry such as “immediate dentin
sealing”, deep margin elevation and ceramic onlay and “overlay” restoration will be
discussed.
He was born in 1984 in Aksaray. Graduated from Marmara University Faculty of Dentistri
in 2008. He completed his PhD in 2013 at Kırıkkale University Restorative Dental
Treatment Department. He has several national and international scientific publications,
oral and poster presentations and scientific projects. After receiving his speciality, he
worked at several private clinics. He started his private clinic Private Premiumdent Oral
and Dental Health Polyclinic in September 2019 where he still practices. In his clinical
practice, he’s interested in restoration of teeth after endodontic treatment, composite
restorations and full ceramic CAD/CAM restorastions. He’s married with 2 children.
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Şeffaf Plaklarla Ortodontide Güncel Durum
Prof. Dr. Fulya Özdemir

Şeffaf plak tedavileri ile ilgili güncel bilgilerin gözden geçirileceği konuşmada, öncelikle:
1. üretim teknolojisi ve unsurlarından bahsedip,
2. şeffaf plaklarla tedaviler sırasında hasta ve doktoru neler bekler,
3. klinik pratiğimizde hangi araçlar nasıl çok yardımcı olmaktadır değinilecektir.
4. Şeffaf plaklar ne zaman avantajlı ve ne durumda sorunlu kısaca gözden geçirilecektir.
İlkokulu Bursa Özel İnal Ertekin Ana ve İlkokulunda, ortaokul ve liseyi İstanbul Amerikan
Robert Lisesinde okudum. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde 5 yıllık
eğitimim sonrası, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim
Dalında 5 yıllık doktora-uzmanlık programını ‹Rapid Palatal Ekspansiyon Sonrasında
Pulpada Görülen Histolojik ve Histomorfometrik Değişikliklerin Değerlendirilmesi’
(Temmuz 1998) isimli tezimin sunumuyla bitirdim. 2001-2016 yılları arasında Yeditepe
Üniversitesinde, 2017-2022 yılları arasında Marmara Üniversitesinde çeşitli akademik
ve idari pozisyonlarda görev yaptım. Halen kliniğimde çalışmaktayım. Evliyim, (iki kız
bir erkek) üç çocuk annesiyim. Ortodontik tedavilerde biyomekanik, hızlı diş hareketi ve
şeffaf plaklarla tedaviler mesleki ilgi alanımdadır.
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Current State of Orthodontıcs After Alıgners
Prof. Dr. Fulya Özdemir
In this presentation, I will review the current data about aligner treatment I will mainly
focus on the following:
1. production technology and elements,
2. Expectations of patients and dentists during aligner treatment,
3. tools that assist us a lot in our clinical practice.
4. I will then briefly review when aligners are advantageous and in which conditions
they are problematic.
I completed by primary education at Bursa Private İnal Ertekin Kindergarten and
Elementary School, lower and upper secondary education at İstanbul American Robert
College. After my 5 year undergraduate education at İstanbul University Faculty of
Dentistry, I completed my 5-year PhD - speciality program at Marmara University Faculty
of Dentistry Department of Orthodontics by defending my thesis titled ‘Assessment of
Histological and Histomorphological Changes in Pulp after Rapid Palatal Expansion’
(July 1998). I worked at various academic and administrative positions at Yeditepe
University in 2001-2016 and Marmara University in 2017-2022. At present, I run my
own private practice. I’m married with three children (two daughters and a son).
My professional interests are biomechanics in orthodontic treatment, rapid tooth
movement and aligner treatment.
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Alveolar Kemik ve Soket Rekonstrüksiyonu İçin Oto ve Alojenik Materyaller
Prof. Dr. Marzena Dominiak

Marzena Dominiak
Ağız Cerrahisi Bölüm Başkanı, Wroclaw Tıp Üniversitesi, Polonya
Otogreftler, allogreftler ve zenojenik veya alloplastik materyaller rejeneratif
prosedürlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Otogreft, özelliklerinden dolayı hala altın
standart olarak kabul edilmektedir, fakat bu dokuların toplanması potansiyel ilave
komplikasyonlarla ilişkilidir. Bu sebeplerden dolayı, çekilen dişin otojen kemik greft
materyali olarak kullanılmasına gösterilen ilgi giderek artmaktadır çünkü kompozisyonu
kortikal kemiğe benzemektedir. Çekilen diş, birkaç dakika içerisinde bakteriden ari greft
materyali haline gelebilir, ardından ankiloz olabilir ve yavaş remodeling süreciyle stabil
bir kemik-dentin dokusu sağlayabilir. Alınan otogreftlerin farklı olanakları ve bunların
farklı kullanım yöntemleri bu vaka sunumunda sunulacaktır. İleri derece kemik kaybı
halinde, oto veya allo kemik plakaları (BBM tekniği) veya 3D özelleştirilmiş kemik bloğu
kullanarak bireyselleştirilmiş kemik rekonstrüksiyonu yapılması gerekmektedir. Kemik
ve dişsiz bölgelerde kemik kaybının yönetimine ilişkin çağdaş teknik açıklanacaktır.
Wroclaw Tıp Üniversitesi stratejiler inisiyatifler Rektör Yardımcısı, Polonya
Wroclaw Tıp Üniversitesi Ağız Cerrahisi Bölümü Tam Zamanlı Profesörü ve Başkanı.
TU Dresden’de Misafir profesör, Almanya. Ağız cerrahisi uzmanı.
FDI Eğitim Komitesi Üyesi. Polonya Diş Hekimleri Birliği Başkanı
Lehçe, İngilizce ve Almanca yayımlanan dergilerde 250’den fazla tam metinli yayınların,
kitap bölümleri ve/veya özetleri yayımlanmıştır. ACEM Dergisi (IF journal) bölüm
editörüdür. Lehçe ve İngilizce yazılmış 7 kitabın editörü ve/veya eş editörüdür, 16’sı
Camolg Foundation®, Osteology Foundation®, Osteohelth Company®, Geistlich®
firması ve diğerleri tarafından desteklenen uluslararası araştırma projeleri dahil olmak
üzere AB’dekiler dahil ticari ve ticari olmayan toplam 50 araştırma projesinde baş yazar
ve/veya eş yazardır. 4 ulusal ve uluslararası patent sahibidir.İngilizce ve Lehçe 350’den
fazla ders vermiştir.
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Auto and Allogenıc Materıals For Alveolar Bone & Socket Reconstruction
Prof. Dr. Marzena Dominiak
Head of Oral Surgery Department, Wroclaw Medical University, Poland
Autografts, allografts and xenogeneic or alloplastic materials are commonly used
for regenerative procedures. Autograft is still considered the gold standard, because
of its properties, however, its harvesting is associated with potential, additional
complications. For these reasons, there is a growing interest in using the extracted
tooth as an autogenous bone graft material, due to the fact, that its composition is
similar to the cortical bone. Removed tooth may, in a few minutes, become an immediate
bacteria-free graft material, which undergo ankylosis and provide a stable bone-dentin
tissue with slow remodeling process. Different possibility of harvested autografts and
different methods of their usage will be presented on case series presentation. In
case of advanced bone loss is necessary provide individualized bone reconstruction
using auto or allo bone plates (BBM technique) or 3D customized bone block. Modern
technique for management bone loss around tooth or edentolus areas will be described.
Vice Rector for strategic initiatives Medical University of Wroclaw, Poland
Full Professor and Head of the Department of Oral Surgery, Medical University of
Wroclaw. Visiting professor in TU Dresden, Germany. Specialist in oral surgery.
Member of FDI Education Committee. President of Polish Dental Association
The author of more than 250 full-text publications, book chapters and/or abstracts
published in journals in Polish, English and German language. Section editor of ACEM
Journal (IF journal). She is the editor and/or co-edited of 7 books in Polish and English
and head and / or co-author for a total of 50 research projects commercial and
noncommercial, including EU, and 16 within international research projects supported
by Camolg Foundation®, Osteology Foundation®, Osteohelth Company®, Geistlich®
company and others. Author of 4 national and international patents.
She gave more than 350 lectures in English and Polish language.
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Odontojenik veya Sinüs Lift Gibi Cerrahi İşlem Kaynaklı Maksiller Sinüs Enfeksiyonları:
Klinikte Bilmemiz ve Yapmamız Gerekenler
Prof. Dr. Erdem Kılıç

Odontojenik veya Sinüs Lift Gibi Cerrahi İşlem Kaynaklı Maksiller Sinüs Enfeksiyonları:
Klinikte Bilmemiz ve Yapmamız Gerekenler
Maksiller sinüs anatomik lokasyonu itibari ile diş hekimlerini yakından ilgilendiren
bir anatomik boşluktur. Maksiller sinüs ile ilişkili dişlerin tedavilerinde veya implant
cerrahisinde en sık yapılan maksiller sinüs tabanı yükseltme cerrahisinde maksiller
sinüsün de muayenesinin yapılması ve bu muayene sonucunda klinik tedavi planının
oluşturulması gerekir.
Bu sunumda maksiller sinüsün hem klinik hem de radyolojik muayenesinde dikkat
edilmesi gereken noktalar ve bu muayeneye göre hangi durumlarda tedavi planımızda
değişiklikler yapmamız gerektiğinden bahsedilecektir. Sunum esnasında işlem öncesi
maksiller sinüsün muayenesinin önemine değinmenin yanı sıra, kanal tedavisi veya diş
çekimi sonrası veya maksiller sinüs tabanı yükseltme cerrahisi sonrası oluşan sinüs
enfeksiyonları, komplikasyonlar ve tedavileri ile ilgili bilgiler verilecektir. Bu bilgilerin
hepsi örnek klinik vakalar üzerinden anlatılarak muayenehane pratiğimizde maksiller
sinüs ile ilişkili yaptığımız bir çok dental tedavide dikkat etmemiz gereken noktalar
özetlenecektir.
Erdem Kılıç, Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 2000 yılında mezun
olduktan sonra, 2005 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş
ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’nda doktora ünvanını almıştır. 2005 ve 2017 yılları
arasında, Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi
Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Bu süre zarfında, akademik ve klinik
çalışmalarının yanında Anabilim Dalı Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı gibi idari görevlerde
de bulunmuştur. 2010 yılında, Londra Üniversitesi St. Georges Hastanesi Maksillofasiyal
Cerrahi Departmanın’da 4 ay süre ile ziyaretçi doktor olarak çalışmıştır. 2012 yılında
doçent ünvanını almıştır. 2017 yılında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaya
başlayan Dr. Kılıç, 2018 yılında aynı üniversitede profesör ünvanını almıştır. 2020
yılından beri akademik faaliyetlerine Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nde misafir öğretim
üyesi olarak devam etmektedir. Klinik çalışmalarını ise İstanbul’da 2022 yılında kurduğu
KLC Klinik Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde sürdürmektedir. Maksillofasiyal cerrahi ile
ilgili ulusal ve uluslararası birliklere üyeliği bulunan Dr. Kılıç’ın mesleki ilgi alanları 3D
dijital planlama ve cerrahisi, atrofik çenelerin ogmentasyonları ve dentofasiyal cerrahi
deformiteleridir. Kendi bilim alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış
50’nin üzerinde yayını bulunmaktadır.

2022

26.

Türk Dİşhekİmlerİ Bİrlİğİ

Uluslararası

Dİşhekİmlİğİ K o n g r e s İ

Maxillary Sinusitis Caused by Odontogenic or Surgical Procedures such as Sinus Lift:
What We Need to Know and Do in Clinical Practice
Prof. Dr. Erdem Kılıç
Maxillary sinus is very important anatomical space for dentists due to its anatomical
location. Maxillary sinus should also be examined and a clinical treatment plan should
be established after this examination for maxillary sinus lifting, which is the most
common procedure in implant surgery or for the treatment of teeth associated with the
maxillary sinus.
In this presentation, the important points in both clinical and radiological examination of
the maxillary sinus and in which cases we should make changes in our treatment plan
will be discussed. During the presentation, besides emphasizing the importance of the
examination of the maxillary sinus before the treatment procedure, also informations
about sinus infections, complications and treatments after endodontic treatment or
tooth extraction or after maxillary sinus lifting, will be given. All of this information will
be explained through clinical cases and the points that we should pay attention to in our
dental treatments related to the maxillary sinus will be summarized.
Erdem Kilic has graduated from dental school of Hacettepe University in 2000
and obtained his PhD degree and residency in oral and maxillofacial surgery from
Cumuriyet University in 2005. He worked as an academic staff in Oral and Maxillofacial
Department of Erciyes University between 2005 and 2017. During this period in addition
to his academic and clinical studies, he also held administrative positions such as chief
of the department and vice dean. He served at Maxillofacial Department of St. Georges
Hospital, London University as a visiting fellow for 4 months in 2010. He was entitled as
an associate professor in 2012. He started to work as a faculty member in Bezmialem
Vakıf University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery in
2017. He became a professor at the same university in 2018. Since 2020 he is continuing
his academic activities as a visiting professor at Bezmialem Vakıf University. Also he is
performing his clinical activities in his own private dental clinic (KLC Dental Clinic). He is
a member of national and international associations of oral and maxillofacial surgeons.
His professional interests include 3D digital planning, augmentation of atrophic jaws
and dentofacial deformities. He has more than 50 papers published in national and
international journals related with his scientific field.
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Endodontik Komplikasyonların Yönetimi
Dr. Toygan Bora

Endodontik tedavide iyatrojenik hatalar nedeni ile kök kanallarının kemo mekanik olarak
temizlenmesi kritik olan apikal üçte birlik bölgeye ulaşmak daha zor hale gelmektedir.
bunun yanı sıra endodontik kavite hazırlığı sırasında oluşabilecek hatalar da tedavinin
ilerleyiş ve prognozunu olumsuz etkileyebilmektedir.
sunum , bu komplikasyonların oluşumunu azaltmaya yönelik alınması gereken önlemler
ve oluşmaları halinde izlecenbilecek protokoller hakkındadır.
Dr. Toygan Bora 1983 yılında İstanbul’da doğmuştur. 2005 yılında Yeditepe Üniversitesi,
Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmuştur. Aynı yıl, aynı üniversitede Endodonti
Doktora programına girmiş ve 2009 yılında “ Kök kanallarından smear tabakasının
Er:yag ve Nd:yag lazerler ile uzaklaştırılmasının karşılaştırılması ” konulu doktora tezini
sunarak Yüksek Onur derecesiyle mezun olmuş ve Doktor ünvanını almıştır. Mezun
olduktan sonra İstanbul ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’da
farklı kliniklerde Endodonti uzmanı olarak çalışmıştır. 2016 yılında İstanbul’da sadece
endodonti ile sınırlı özel kliniğini açmıştır. Dentsply Sirona ve Bondent gibi ﬁrmalarının
lisanslı Eğitmenidir. 100’ün üzerinde yüzyüze uygulamalı eğitim kursu vermiştir.
Türkiye’de düzenlenen ulusal birçok konferansa konuşmacı olarak katılmıştır. İspanya,
Barselona’da International University of Catalunya ve Madrid’te University of Rey Juan
Carlos lisansüstü programlarında dersler vermiştir.
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Management of Endodontic Complications
Dr. Toygan Bora
Due to iatrogenic errors in endodontic treatment, cleaning the root canals chemomechanically makes it more difficult to reach the critical apical third area.
In addition, errors that may occur during endodontic cavity preparation can also affect
the progress and prognosis of the treatment negatively.
The presentation is about the measures to be taken to reduce the occurence of these
complications and the protocols that may be followed, if they ocur.
Dr. Toygan Bora was born in 1983 in İstanbul. He graduated from Yeditepe University,
Faculty of Dentistry in 2005. In the same year, he attended the Endodontics PhD
program at the same university and defended his PhD thesis titled ‘’ Deciding on the
removal of smear layer on root canals with Er:yag ve Nd:yag lasers’’ and graduated with
High Honour degree in 2009 and received his title of doctor. After his graduation, he
worked as specialist endodontist at different clinics in İstanbul and Nicosia, the capital
of Turkish Republic of Northern Cyprus. In 2016, he started his private clinic specialized
only on endodontics. He’s the licensed trainer of companies such as Dentsply Sirona
and Bondent. He’s delivered more than 100 face to face practical training courses. He’s
participated in many national conferences organized in Turkey. He delivered lectures
in graduate programs at International University of Catalunya in Spain-Barcelona and
University of Rey Juan Carlos in Madrid.
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Prof. Nicola Scotti

The Modern Approach to the Restoration of Non-Vital Tooth
Prof. Nicola Scotti
The adhesive revolution completely changed the restorative dentistry, which is now
mainly based on bonded direct and indirect rehabilitations over remaining tooth
structures. Even within the endodontically treated tooth, which is weakened and
structurally altered, the bonded approach is today considered the gold standard thanks
to the reduced amount of hard tissue removal. The improved knowledge on adhesive
systems stability, on composite resins and ceramic materials push the clinician towards
less invasive treatments based on direct and indirect adhesive partial restorations.
Based on these consideration, today the problem is to define clear clinical indications
for the proper rehabilitation of the endodontically treated tooth, either in anterior either
in posterior regions. Based on research findings and clinical experience, the lecture will
try to clarify the best adhesive approach in the post-endo rehabilitation, looking to the
next future improvements: the digital adhesive dentistry.
Nicola Scotti is an Associate Professor in Restorative Dentistry at the University of
Torino, Italy, PhD in Nanotechnology. Professor and Director of the post-graduate course
in Restorative Dentistry and Aesthetics, University of Torino. Collaborator professor of
the discipline “Preventive and minimally invasive procedures” for post-graduate courses
at UNESP, San Paolo, Brasil. Tutor and Teacher in the PhD program in Bioengineering
and Medico-Surgical Disciplines, University of Turin. Co-Advisor in the PhD program of
ICT-UNESP, Campus de São José dos Campos, Brasil. International Collaborator Docent
at the Post-graduate Program in Oral Sciences of the Federal University of Santa Maria,
Brasil. Active member of the Italian Academy of restorative Dentistry, Board member
of the European Federation of Conservative Dentistry, Member of the IADR Dental
Materials Group. Author of 84 articles on international scientific journals (Scopus:
1176 citations, H-index 21). Member of the editorial board and reviewer of international
journals. Author of books focused on Restorative Dentistry and Dental Materials. Invited
speaker in numerous national and international congresses.
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Klinik Pratiğinde Ni-Ti Alet Sistemlerini Nasıl Daha Güvenli ve Etkili Bir Şekilde
Kullanabiliriz ?
Prof. Dr. Faruk Haznedaroğlu

Ni-Ti alaşımının endodontide kullanımı ilk kez H.M Walia ve ark. tarafından 1988
yılında tanımlanmıştır . Bunu takiben süperelastiklik , torsiyonal kuvvetlere direnç, gibi
üstün özellikleriyle endodonti pratiğinde oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
Paslanmaz çelik aletlere göre önemli üstünlükleri olsa da , alet kırılması, kanal şeklinde
neden olduğu deformasyonlar gibi problemlerle her zaman karşılaşılabilmektedir . Bu
nedenle Ni-Ti aletlerin güvenlik ve etkinliğini artırmaya yönelik sürekli yeni gelişmeler
söz konusudur. Bu gelişmeler; özellikle dizayn, metalürji ve kinematik yönde olmuştur.
Son yıllarda ise minimal invaziv kavramı ön plana çıkmış olup bu konsepte uyumlu NiTi sistemleri kullanıma sunulmuştur. Bu konferansta; klinikte Ni-Ti alet sistemlerinini
verimliliğinin ve güvenliğinin nasıl arttırılabileceği , farklı Ni_ti sistemlerinin birbirine
göre avantaj ve dezavantajları değerlendirilecektir .
24 Mart 1958 tarihinde Malatya’da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesiden 1981 yılında mezun olmuştur. 1986 yılında İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi
Diş hastalıkları ve tedavisi anabilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya
başlamıştır. 1987-1989 tarihleri arasında. iki yıl süreyle Fransa’da 7.Paris Üniversitesi
Diş hekimliği fakültesinde klinik ve doktora tezi çalışmalarını yapmıştır. 1991 yılında
doktora tezini sunarak Dr.Med.Dent ünvanını almıştır. 1997 yılında Doçent, 2003 yılında
da Profesör unvanını almıştır. Türk Endodonti Derneğinin iki dönem başkanlığını yapmış
olup halen yönetim kurulu üyesidir. İ.Ü Senatosunda, Diş Hekimliği Fakültesi Senatörü
olarak fakültesini temsil etmiştir. İ.Ü. Diş Hek Fak. Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’nun
kuruculuğunu ve uzun süre başkanlığını yapmıştır. Halen İ.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi
Endodonti anabilimdalı başkanı olarak görev yapmaktadır .
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How can we use Ni-Ti devices more safely and effectively in clinical practice?
Prof. Dr. Faruk Haznedaroğlu
Ni-Ti alloy was first described by H.M Walia et al. in 1988. Then, with its outstanding
features such as superelasticity and resistance to torsion forces, it has been used
very commonly in endodontics practice. Although they have significant superiority
compared to stainless steel devices, problems such as device breakage, deformations
they cause in the form of canal can always be encountered. Therefore, there are
constantly new developments to improve the safety and effectiveness of Ni-Ti devices.
These developments were related to mainly design, metallurgy and kinematic aspects.
In recent years, the concept of minimally invasive has become prominent and Ni-Ti
systems compliant with this concept have been introduced. In this conference; I will
discuss how the efficiency and safety of Ni-Ti device systems can be improved at
clinics and advantages and disadvantages of Ni-Ti systems compared to one another.
He was born in Malatya in 1958. In 1981 he received his dental degree from A.U. Faculty
of Dentistry. In 1986 he started I.U. Faculty of Dentistry Department of Restorative
Dentistry as a Research Assistant. He completed his Ph.D. studies in two years at the
University of Paris 7 Faculty of Dentistry in France between 1987-1989. In 1991 he
received the title of Dr. Med. Dent. He received his title as an Associate Professor in
1997 and Professor in 2003. He had been the president of the Turkish Endodontics
Association for two terms and he is still a board member. He has represented the
faculty as the Senator of I. U. Faculty of Dentistry. He is the founder of I.U. Faculty of
Dentistry Ethical Committee of Clinical Research and he served as the president for
many years. He is currently the head of the Department of Endodontics in I. U. Faculty
of Dentistry.
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İlaca Bağlı Gelişen Çene Osteonekrozu: Önlenmesi, Teşhisi ve Tedavisinde Diş
Hekiminin Rolü
Doç. Dr. Mehmet Ali Atay

İlaç kullanımına bağlı meydana gelen çene osteonekrozu ilk olarak tariflendiği dönemden
bu yana artan sıklıkla karşılaşılan ve etkilenen bireylerin hayat kalitelerini önemli ölçüde
azaltan bir hastalıktır. Bu hastalığın tedavisi ile ilgili olarak birçok yöntem önerilmiş
olsa da henüz ideal tedavi yaklaşımı üzerinde bir görüş birliği bulunmamaktadır.
Öte yandan, hastalığın önlenmesi ve erken teşhisinin süreçteki önemleri net olarak
bildirilmiş ve bilimsel birçok çalışma ile ortaya koyulmuştur. Bu sunumda; hastaların
ağız fonksiyonlarını dikkate değer düzeyde azaltabilen bu hastalığın önlenmesi, teşhisi
ve tedavisi konusunda diş hekiminin rolü ve sorumlulukları güncel literatür ve olgu
örnekleri eşliğinde tartışılacak, çağdaş kılavuzlarda önerilen vaka yönetim yöntemleri
aktarılacaktır.
1983 yılında Antalya’da doğdu. Diş hekimliği eğitimini 2008 yılında Hacettepe
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde tamamladıktan sonra aynı üniversitenin
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı. 2012 yılında
“Düşük yoğunluklu lazer terapisinin, bifosfonatlara bağlı gelişen çene osteonekrozunun
tedavisindeki destekleyici rolü” başlıklı tezini savunarak bilim doktoru ünvanını aldı. Aynı
yıl içerisinde, Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
Anabilim Dalı’nda uzman doktor olarak çalışmaya başladı. 2014 yılında Amerika Birleşik
Devletleri’nin Cleveland şehrinde, Case Western Reserve Üniversitesi’ne araştırma
yapmak ve eğitim almak üzere gitti ve bu üniversitenin Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi
Departmanı’nda bir yıl süre ile araştırma görevlisi olarak görev yaptı. 2015 yılında
Türkiye’ye dönen Dr. Altay, Akdeniz Üniversitesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim
Dalı’nda Yardımcı Doçent Doktor ünvanı ile öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı.
2018 yılı içerisinde Hollanda’nın Amsterdam şehri Vrije Üniversitesi’nin Oral ve
Maksillofasiyal Cerrahi Departmanı’nda ziyaretçi öğretim üyesi olarak bulundu. Dr. Altay
2019 yılında Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Doçenti ünvanını almaya hak kazanmış olup
halen Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim
Dalı bünyesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Dr. Altay’ın uluslararası
indekslenen dergilerde yayınlanmış otuzun üzerinde çalışması ve uluslararası yayım
yapan kitabevlerince basılmış iki branş kitabında bölüm yazarlığı bulunmaktadır. Yanı
sıra, birçok branş dergisinde bölüm editör kurulu üyeliği yapmakta ve branş dergilerinde
hakemlik görevi üstlenmektedir.
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Medication-Related Osteonecrosis of the Jaws: Dentist’s role in prevention, diagnosis
and management
Doç. Dr. Mehmet Ali Atay
Medication-Related Osteonecrosis of the Jaws (MRONJ) is a disease that is frequently
encountered since its first description and it significantly impairs quality of life of the
affected individuals. Although several treatment options have been suggested for the
management of MRONJ, there is still no consensus on an ideal treatment approach. On
the contrary, the importance of prevention and early diagnosis has been well defined
and documented in scientific research. In this presentation, the role and responsibilities
of the dentist in prevention, diagnosis and treatment of this debilitating condition
will be discussed together with contemporary literature and case presentations, and
management protocols offered in modern guidelines will be reviewed.
Mehmet Ali Altay was born in Antalya in 1983. Upon finishing his dental education at
Hacettepe University in 2008, he started doctoral training at the Department of Oral and
Maxillofacial Surgery of the same university. In 2012, Dr. Altay received his PhD degree,
defending his doctoral thesis titled “The supportive role of diode laser in the treatment
of bisphosphonate related osteonecrosis of jaws”. Then, he started working as a
specialist at the Department of Oral and Maxillofacial Surgery at Akdeniz University.
In 2014, Dr. Altay went to the United States of America to study and to conduct
research, and worked for a year as a research fellow at the Department of Oral and
Maxillofacial Surgery of Case Western Reserve University in Cleveland, Ohio. Upon his
return to Turkey in 2015, Dr. Altay was appointed as an assistant professor and started
working as a faculty member at the Department of Oral and Maxillofacial Surgery at
Akdeniz University. He worked as a visiting professor at the Department of Oral and
Maxillofacial Surgery at Vrije Universiteit Amsterdam in 2018. Dr. Altay qualified as
an associate professor in 2019 and is currently a faculty member at the Department
of Oral and Maxillofacial Surgery at Akdeniz University.Dr. Altay authored more than
thirty research articles published by internationally indexed journals and two chapters
in internationally published reference books. He also serves an editorial board member
and reviews for several scientific journals in the field of oral and maxillofacial surgery.

2022

26.

Türk Dİşhekİmlerİ Bİrlİğİ

Uluslararası

Dİşhekİmlİğİ K o n g r e s İ

10 Years of Clinical Experience with Enamic
Dr. Alessandro Devigus

Enamic ve diğer “hibrid materyaller” yaklaşık on yıldır mevcutlar.
Bu materyallerin sınıflandırılması ve endikasyonları konusunda hala kafa karışıklığı
bulunmaktadır.
Dental materyallerin sınıflandırmasını tekrar düşünmemiz ve Kompozit kelimesini
değiştirmemiz gerekmektedir.
Bu sunumda, bu materyallerin özellikleri ve klinik yansımaları dijital iş akışı içerisinde
tartışılacaktır.
1990’dan bu yana kendi muayehanesinde hizmet vermektedir ve CAD CAM diş hekimliği,
fotoğraf, video ve sosyal medya koçluğuna odaklanmaktadır.
Enamic and other “hybrid materials” are available for almost 10 years.
There’s still confusion about their classification and indications.
We need to rethink the classification of dental materials and replace the word
Composite.
The lecture will discuss the properties and clinical implications of these materials
in a digital workflow.
Dr. Med. Dent. Alessandro Devigus Since 1990 in Own Private Practicewith focus on
CAD CAM entistry photo, video and social media coach
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Kök Rezorpsiyonlarının Tedavisinde Endodontik İpuçları
Prof. Dr. Özgür İlke Atasoy Ulusoy

Dental kök rezorpsiyonlarının prevalansı son yıllarda artış göstermektedir. Ortodontik diş
hareketi ve dental travma, kök rezorpsiyonunun hasar ve stimülasyon fazından sorumlu
başlıca iki hazırlayıcı etken olarak düşünülmektedir. Stimüle edici faktörün ortadan
kaldırılması, doğru tanı ve uygun bir sınıflandırma yapılması, kök rezorpsiyonları için
doğru bir tedavi planının oluşturulmasında anahtar noktalardır. Bu konuşmanın amacı,
dental kök rezorpsiyonlarının tanı araçları, sınıflandırma ve tedavi stratejilerindeki
gelişmeleri tartışmaktır. Ayrıca, geleneksel endodontik tedavi ve güncel trikalsiyum
silikat esaslı materyaller ve/veya cerrahi girişimler ile tedavi edilmiş şiddetli eksternal
ve internal kök rezorpsiyon vakaları uzun dönem takipleri ile birlikte sunulacaktır.
Prof. Dr. Özgür İlke Atasoy Ulusoy, 2001 yılında Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesinde diş hekimliği eğitimini tamamladı. Aynı üniversitede 2007 yılında,
Restoratif Diş Tedavisi ve Endodonti bilim alanında Doktora (PhD) derecesini elde etti.
2012 yılında Doçent, 2018 yılında Profesör ünvanı almaya hak kazandı. Dr. Ulusoy, halen
Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi
olarak eğitim, klinik ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca, 2020 yılından
itibaren Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde dekan yardımcısı olarak görev
yapmaktadır. Dr. Ulusoy, birçok ulusal ve uluslararası dergide yayınlanmış bilimsel
makalenin yazarıdır ve bilimsel toplantılara davetli konuşmacı olarak katılmıştır. Türk
Dişhekimleri Birliği, Avrupa Endodonti Derneği, Türk Endodonti Derneği ve Asya Pasifik
Endodonti Konfederasyonu’nun bir üyesidir. Ayrıca 2019-2021 tarihleri arasında, Asya
Pasifik Endodonti Konfederasyonu Eğitim Komitesi’nde sekreter ve üye olarak aktif
görev yapmıştır.
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Endodontic Hints for the Treatment of Root Resorptions
Prof. Dr. Özgür İlke Atasoy Ulusoy
The prevalence of dental root resorptions seems to be increasing in recent years.
Orthodontic tooth movement and dental trauma are considered as two major potential
predisposing factors for the injury and stimulation phases of root resorption. Removal
of stimulation factor, making a correct diagnosis, and a proper classification are
key points to design the appropriate treatment plan for root resorptions. The scope
of this lecture is to discuss the advances in diagnostic tools, classification, and
treatment strategies for dental root resorptions. Management of some severe external
and internal root resorption cases using conventional endodontic therapy and novel
tricalcium silicate-based materials, and/or surgical interventions will also be presented
with long-term follow-ups.
Prof. Özgür İlke Atasoy Ulusoy has completed her dental education at Faculty of Dentistry,
Gazi University in 2001. She has gained her PhD degree in 2007 in the scientific area
of Restorative Dentistry and Endodontics at the same institution. She was assigned
as Associate Professor in 2012, and Professor in 2018. Dr. Ulusoy is still working as
an academic staff member at Department of Endodontics, Faculty of Dentistry, Gazi
University, dealing with educational, clinical, and research activities. She is also serving
as the Vice Dean of the Gazi University Dental Faculty since 2020. She has authored
many national and international scientific publications and attended to many scientific
meetings as an invited speaker. Dr. Ulusoy is a member of Turkish Dental Association,
European Endodontic Society, Turkish Endodontic Society, and Asian Pasific Endodontic
Confederation. She served as the secretary and member of the Education Committee
of Asian Pasific Endodontic Confederation from 2019 to 2021.
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Temel İmplantolojiye Giriş
Dr. Mehmet Dikmen

Bu sunumda implantolojinin tarihsel gelişiminden ve temel ilkelerinden bahsedilecektir.
Ayrıca katılımcılara implant planlamasındaki temel ilkeler, platform switching
konsepti, implant çevresindeki kemik dokusunun iyileşmesi ve doğru pozisyonda
implant yerleştirilmesi gibi konularda bilgiler aktarılacaktır. Böylelikle biyolojik
ve protetik bilgiler ışığında temel implantolojiye ait konu başlıkları tartışılacaktır.
1994 - 2001 TED Ankara Koleji Lisesinden mezun oldu. 2001 - 2007 Gazi Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesini bitirdi. 2006 - 2007 University of Milano`da Erasmus Programına
katıldı. 2007 - 2012 Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Tedavi ABD
doktorasını tamamladı. 2012 - 2014 Columbia Üniversitesinde Dr. Dennis Tarnow
direktörlüğündeki Uluslararası Implant Programını bitirdi. 2014 - Özel Ridens Ağız ve
Diş Sağlığı Polikliniğinde çalışmalarına devam etmektedir.2015 - Başkent Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesinde gönüllü olarak implant dersleri vermektedir.
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Introduction to Basic Implantology
Dr. Mehmet Dikmen
In this presentation, the historical development of implantology and its basic principles
will be discussed. Moreover, information about certain topics such as basic principles
in implant planning, platform switching concept, healing of bone tissue around implant
and implant placement in the right position will be presented. Hence, aspects related
to basic implantology will be discussed successfully in the light of biological and
prosthetic information.
Gazi University School of Dentistry in Ankara, Turkey -2007. • Attended Erasmus
Programme at University of Milano, Italy -2007. • PhD in Prosthodontics Gazi University
School of Dentistry, Department of Prosthodontics in Ankara, Turkey - 2012 . • Implant
Fellowship Certificate- Columbia University College of Dental Medicine, International
Implant Fellowship Program , Director Dr. Dennis Tarnow New York USA - 2014. • Private
Practice Ankara, Turkey. 2014 - Present. • Volunteer Faculty- Baskent University School
of Dentistry in Ankara, Turkey - Present.
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Dijital Diş Hekimliğinde Modern Adheziv Stratejiler
Dr. Carlo Arcara

Geçtiğimiz yıllarda dijital imkanların ve her gün kullandığımız yeni materyallere ilişkin
yeni teknolojilerin gelişmesiyle birlikte, diş hekimleri hastaların rehabilitasyonunda
çok çeşitli prosedürler ve malzemeler arasından seçim yapma imkanına kavuşmuştur.
Protezlerde tamamen dijital protokollerin kullanılması, diş hekimlerinin klinik çıktıdan
ödün vermeden sandalyede geçen süreyi optimize etmesine imkan tanımaktadır.
Diğer taraftan, restorasyonlarımızın adheziv prosedürlerini ve bu prosedürlerin
düzenlenemsinde genellikle stresli olarak atfedilen ergonominin sadeleştirilmesinde
basit ve kuralları olan adheziv adımlara ihtiyacımız var. Diğer tüm klinik prosedürlerde
olduğu gibi modern restoratif diş hekimliğinde de dijital hastanın oluşturulması
sayesinde diş teknisyenleri analog olarak kontorl etmesi zor olan tüm parametreleri
360 derece kontrol edebilecektir. Ayrıca, bu prosedürlerin tamamını uyguladığımızda
her şeyi basit ve öngörülebilir adheziv protokollerle birlikte kullanarak minimal invaziv
işlemler yapabilir ve maksimum estetiğe ulaşabiliriz.
Dr. Carlo Arcara,
2010 yılında Milan Bicocca Üniversitesi Diş Hekimliği ve Diş Protezleri Bölümünden
Mezun oldu. Aynı üniversitede 2014’te Deneysel Periodontoloji alanında doktorasını
tamamladı. 2009 yılında Los Angeles’teki UCLA Periodontoloji bölümüne girdi. 2011’de,
New York Üniversitesi’nde «Current
Concept in American Dentistry: Advances in Implantology and Oral Rehabilitation”
konulu kursa katıldı.
Periodontoloji alanında, Dr. Maurizio Silvestri’nin Pavia’da düzenlediği yıllık kursa ve Dr.
Dario Castellani’nin Sabit Protezler konusunda düzenlediği yıllık kursa katılmaktadır.
2014’ten bu yana, Dr. Dario Castellani ile işbirliği içerisinde çalışmaktadır, 2014’ten bu
yana yıllık kursta eğitmen olarak yer almaktadır.
Periodontal alanda, uzun yıllar Dr. Giovanni Zucchelli’nin kurslarına katılarak öğrenimini
sürdürmüştür.
Dr. Stefano Bottacchiari’nin düzenlediği dolaylı restorasyonlar konulu kurslarına sıklıkla
katılmaktadır.
2015 yılında Dr. Andrea Ricci’nin düzenlediği Dijital Gülüş Tasarımı kursuna katılmıştır.
Yine DSD alanında, Dr. Christian Coachman’ın kursuna katılmıştır.
2017’de, Dr. Maxim Belograd (Ukrayna) tarafından düzenlenen diş hazırlığı ve mikroskop
konulu kursa katılmıştır.
Protez alanında, Gianni Persichetti’nin (Roma) düzenlediği yıllık kursları takip etmektedir
ve stüdyosuna özenle devam etmetkedir.
İtalya ve yurtışında 3M, Mis implant ve 3shape konusunda konuşmalar yapmıştır.
Sabit protezler ve kaplamalar ile dijital gülüş tasarımı konusunda teorik ve uygulamalı
eğitimler düzenlemektedir.
İmplantoloji, protez ve periodontoloji alanında çalışmalarını yoğunlaştırmaktadır ve
özellikle Termini Imerese’de (Palermo) bulunan stüdyosunda yumuşak dokuların
yönetimi ve dijital gülüş programlamasına odaklanmaktadır.
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Modern Adhesive Strategies in Digital Dentistry
Dr. Carlo Arcara
The advent of digital in recent years and the new technologies associated with the new
materials that we find every day have allowed dentists to have a lot of choice between
procedures and materials to use to rehabilitate their patients. A fully digital protocols in
prosthetics allows dentist to optimize chair time without affecting the clinical outcome.
On the other hand, we also need simple and codificate adhesive steps in order to
simplify the adhesive procedures of our restorations and also the ergonomics in the
organization of these procedures often referred to as “stressful”.I like to think modern
restorative dentistry as all clinical procedures that, thanks to the creation of the digital
patient, allow dental technicians to have a 360-degree control of all those parameters
that are difficult to control analogically. Furthermore perform all those procedures that
allow us to obtain minimally invasive procedures and maximum aesthetics, combining
everything with simple and predictable adhesive protocols.
Dr. Carlo Arcara,
2010 yılında Milan Bicocca Üniversitesi Diş Hekimliği ve Diş Protezleri Bölümünden
Mezun oldu. Aynı üniversitede 2014’te Deneysel Periodontoloji alanında doktorasını
tamamladı. 2009 yılında Los Angeles’teki UCLA Periodontoloji bölümüne girdi. 2011’de,
New York Üniversitesi’nde «Current
Concept in American Dentistry: Advances in Implantology and Oral Rehabilitation”
konulu kursa katıldı.
Periodontoloji alanında, Dr. Maurizio Silvestri’nin Pavia’da düzenlediği yıllık kursa ve Dr.
Dario Castellani’nin Sabit Protezler konusunda düzenlediği yıllık kursa katılmaktadır.
2014’ten bu yana, Dr. Dario Castellani ile işbirliği içerisinde çalışmaktadır, 2014’ten bu
yana yıllık kursta eğitmen olarak yer almaktadır.
Periodontal alanda, uzun yıllar Dr. Giovanni Zucchelli’nin kurslarına katılarak öğrenimini
sürdürmüştür.
Dr. Stefano Bottacchiari’nin düzenlediği dolaylı restorasyonlar konulu kurslarına sıklıkla
katılmaktadır.
2015 yılında Dr. Andrea Ricci’nin düzenlediği Dijital Gülüş Tasarımı kursuna katılmıştır.
Yine DSD alanında, Dr. Christian Coachman’ın kursuna katılmıştır.
2017’de, Dr. Maxim Belograd (Ukrayna) tarafından düzenlenen diş hazırlığı ve mikroskop
konulu kursa katılmıştır.
Protez alanında, Gianni Persichetti’nin (Roma) düzenlediği yıllık kursları takip etmektedir
ve stüdyosuna özenle devam etmetkedir.
İtalya ve yurtışında 3M, Mis implant ve 3shape konusunda konuşmalar yapmıştır.
Sabit protezler ve kaplamalar ile dijital gülüş tasarımı konusunda teorik ve uygulamalı
eğitimler düzenlemektedir.
İmplantoloji, protez ve periodontoloji alanında çalışmalarını yoğunlaştırmaktadır ve
özellikle Termini Imerese’de (Palermo) bulunan stüdyosunda yumuşak dokuların
yönetimi ve dijital gülüş programlamasına odaklanmaktadır.
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Vakalarla Endodonti
Prof. Dr. Nevin Kartal

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmelere paralel olarak, belki de en fazla ivme gösteren
dişhekimliği alanların başında endodonti yeralmaktadır. Hasta bilincinin yükselmesi,
hekimlerden daha fazla koruyucu yaklaşımlar ve endodontik tedaviler talep edilmesi
şeklinde klinik tedavilere yansımaktadır. Hekimin baştan sona sert doku içerisinde,
tamamen kapalı bir çalışma sahasında yaptığı tüm bu tedavi aşamaları, hem anatomik
ve hem de teknik açıdan bazı sıkıntılarla beraber uygulanabilmektedir.
Prof.Dr.Nevin Kartal Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 1983 yılında
mezun olmuştur. Aynı üniversitede Endodonti Bilim Dalında doktora öğrencisi olarak
çalışmaya başlamış ve doktora tezini 1988 yılında bitirerek Endodontide ‘Bilim Doktoru’’
ünvanını almıştır. 1989 yılında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş
Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır.
Aynı yıl içinde Yardımcı Doçentlik kadrosuna atanarak 1989-1992 yılları arasında bu
kadroda görev yapmıştır. Marmara Üniversitesinde 1992 yılında Doçent, 1998 yılında
Profesör ünvanını almıştır. Üniversitede çeşitli akademik, idari kurullar / pozisyonlar ile
mesleki eğitimlerde görev almıştır.
Türk toplumunda Kök kanal morfolojisi ile ilgili ilk uluslararası araştırmaları başlatmıştır.
‘’Klinik Endodonti’’ ve ‘’Diş beyazlatma’’ ilgi alanlarıdır.
Prof.Dr.Kartal yaptığı çalışmalar ile 1993 yılında Eczacıbaşı- Procter & Gamble Ağız ve
Diş Sağlığı Bilim Teşvik Ödülünü kazanmıştır. Ayrıca çok sayıda TÜBİTAK ve Marmara
Üniversitesi Rektörlüğünün Bilimsel Yayınları Teşvik Ödüllerine sahiptir. SCI, SCIExpanded ve Pubmed gibi saygın indekslerde taranan uluslararası yayınları, ulusal
yayınları, uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulmuş tebliğleri ve mezuniyet sonrası
eğitim kapsamında verdiği kurslar olmak üzere 200’ü aşkın bilimsel çalışması vardır.
Ulusal ve uluslararası prestijli dergilerde bilimsel hakemlik yapmaktadır. Ayrıca Türkçe
basılmış birkaç Endodonti kitabına da bölüm yazarı olarak katkıda bulunmuştur.
Prof.Dr.Nevin Kartal Endodonti doktora programı kapsamında çok sayıda doktora
öğrencisi yetiştirmiştir. Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Türk Endodonti Derneği (TED),
European Endodontic Society (ESE), Third World Organisation Women in Science
(TWOWS) dernekleri üyesidir.
Halen Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalında
profesör olarak görev yapmaktadır.
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Endodontıcs with Cases
Prof. Dr. Nevin Kartal
Endodontics might have had the most advancement among clinical dental treatments
along with the improvements in science and technology. More patient awerenes have
lead to demand for conservative and endodontic treatments in clinical practice. Fully
closed operation fields in hard tissue are applicable despite some anatomical and
technical difficulties.
Prof.Dr.Nevin Kartal graduated from Hacettepe University Faculty of Dentistry in 1983.
She started working as a PhD student in the Department of Endodontics at the same
university and received the PhD degree in Endodontics in 1988. Since 1989, she has been
working as a faculty member at Marmara University Faculty of Dentistry, Department of
Restorative Dentistry & Endodontics. In the same year, she was appointed to the staff of
Assistant Professor and served in this role between 1989-1992. She received the tittle
of Associate Professor in 1992 and Professor in 1998 at Marmara University. She took
part in various academic, administrative boards / positions and vocational training at
the university.
She initiated the first international studies on root canal morphology in Turkish
population. Her interested topic is ‘’Endodontics in Clinical Practice’’ and ‘’Bleaching’’.
Prof. Kartal won the Eczacıbaşı-Procter & Gamble Oral and Dental Health Science
Award in 1993 for her research and scientific publications. She has been awarded
many Scientific Publications Incentive Awards from TUBITAK and Marmara University
Rectorate. She has more than 200 scientific publications, including international
publications as SCI, SCI-Expanded and Pubmed, national publications, papers
presented in international and national congresses, and postgraduate training courses.
She served as scientific referee for national and international prestigious journals. She
has contributed to several Turkish Endodontic textbooks as an author.
Prof.Dr.Nevin Kartal has trained many doctoral students within the scope of Endodontic
doctorate program as supervisor. She is a member of Turkish Dental Association (TDB),
Turkish Endodontics Association (TED), European Endodontic Society (ESE) and Third
World Organization Women in Science (TWOWS) associations. She continues her role
as a professor at Marmara University Faculty of Dentistry, Department of Endodontics.
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Şeffaf Plaklar ile Lingual Ortodontik Tedavinin Biyomekaniksel Farklılıklarının ve
Tedavi Etkinliklerinin Karşılaştırılması
Prof. Dr. Ömür Polat Özsoy

Günümüzde yetişkinlerin tedavi talepleri arttıkça ortodontik tedavinin daha az belirgin
olan hatta görünmeyen ortodontik tedavi tekniklerine ilgi artmıştır. Tedavi olmak isteyen
bireyler, artık sadece tedavi sonrasında değil, tedavi sırasında da gülümsemelerini
saklamadan rehat tedaviler geçirmek istemektedirler. Estetik ortodontik tedaviler
konusunda bireylerin yüksek estetik beklentilerini karşılayan tedavi yöntemleri olarak
lingual ortodonti ve şeffaf plak seçenekleri sunulmaktadır. Ancak bu iki tedavinin
birbirlerine karşı avantaj ve dezavantajları çok da bilinmemektedir. Bu sunumda lingual
ortodonti ve şeffaf plakların biyomekaniksel farklılıkları konuşulacak, bu iki tedavi
tekniğinin farklı malokluzyonlardaki klinik performansları tartışılacaktır.
Prof. Dr. Ömür Polat Özsoy, lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi’nde ve doktorasını Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti
Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. 2004-2017 yılları arasında Başkent Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’nda tam zamanlı öğretim üyesi olarak
çalışmıştır. Halen kendi özel kliniğinde çalışmaktadır. Amerikan Ortodontistler Derneği,
Dünya Ortodonti Federasyonu ve Avrupa Lingual Ortodonti Birliği’nin aktif bir üyesidir.
Prof. Özsoy, Angle Orthodontist ve Journal of World Federation of Orthodontics
dergilerinde yayın kurulu üyesidir ve bunun yanı sıra birçok ulusal ve uluslararası dergiye
hakemlik yapmaktadır. Dr Özsoy, Sandra Tai’nin Şeffaf Plak Tekniği adlı kitabının Türkçe
çeviri editörlerinden biridir. Aynı zamanda Align Technology EMEA bölgesi bilimsel
danışma kurulu üyesidir. Akademik ilgi alanları arasında ortodontide dijital teknolojiler
ve dijital indirek bonding, iskeletsel ankraj, lingual ortodonti, ortodontik ağrı ve şeffaf
plaklar yer almaktadır.
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Comparıson of Bıomechanıcal Dıfferences and Treatment Effıcıency of Clear Alıgners
and Lıngual Orthodontıc Treatment
Prof. Dr. Ömür Polat Özsoy
Today, the aesthetic expectations of individuals who will undergo orthodontic treatment
have increased greatly. They not only want to have a beautiful smile after the treatment
but also do not want to compromise their aesthetics during the treatment as well.
The two treatment modalities that provide optimal esthetics during the treatment are
lingual orthodontics and clear aligners. However, the advantages and disadvantages
of these two treatments against each other are not well known. In this presentation,
the biomechanical differences of lingual orthodontics and clear aligners will be
explained, and the clinical performances of these two treatment techniques in different
malocclusions will be discussed.
Prof. Omur Polat Ozsoy received her Dental Degree from Hacettepe University and her
PhD degree in Orthodontics from Selcuk University. She worked as a full-time faculty
member at Baskent University between 2004-2017 where she got her professorship.
Currently, Dr Ozsoy is working in her private practice. She is an active member of
American Association of Orthodontists, World Federation of Orthodontics and
European Society of Lingual Orthodontics. Prof. Ozsoy is in the Editorial Board of The
Angle Orthodontist and Journal of World Federation of Orthodontics and serves as a
reviewer to many national and international journals. Dr. Ozsoy is one of the Editors of
the Turkish Version of Clear Aligner Technique book by Sandra Tai. She is a member
of Align Technology EMEA region Scientific Advisory Board. Her academic interests
include skeletal anchorage, lingual orthodontics, clear aligners, digital technologies and
indirect bonding.
Periimplantitis Tedavisi- tünelin sonundaki ışık mı?
Dr. Urs Brodbeck
Periimplantitis tedavisinde yeni bir kavram
Periimplant patolojisi, dünya genelinde düzgün tanı koyulmazsa kötü sonuçlara neden
olan sıklığı giderek artan bir sorundur. Tedavinin etkililiği ve etkinliğine dair yapılan
araştırmalar ve diş hekimlerinin klinik tecrübeleri, hiçbir tedavi yönteminin periodontitis
tedavisiyle mukayese edilebilecek makul uzun vadeli bir sonuç sağlamadığını
göstermektedir.
Bu sunumun amacı, periimplantitisinin mevcut tedavi seçenekleri hakkında genel
bir bilgi sunmaktır. Ayrıca, enfekte implant yüzeylerinden kaynaklanan biyofilmin
temizlenmesine yönelik yeni bir elektro-kimyasal tedavi yaklaşımı da sunulacaktır.
Bu temizleme yöntemi, insan histolojisinde ilk kez daha önceden kontamine olmuş
yüzeylerin komplet bir re-osseoentegresyonunu sağlamıştır. Biyofilmi metal implant
yüzeyinden tamamen temizlediği kanıtlanan bu yöntem, periimplantitise yönelik mevcut
tedavi kavramlarını yeniden değerlendirmemiz gerektiğini göstermektedir.
Şu anki Pozisyon:Özel muayenehane ve Zahnmedizin Zuerich Nord Zürih İsviçre’de
Klinik Direktörü
Restoratif Diş Hekimliğinde Uzman SSO/SSRD
İsviçre Rekonstrüktif Diş Hekimliği Derneği Üyesi
Serbest, All-Ceramics, Oral İmplantoloji, Periimplantit ve Estetik Diş Hekimliği alanlarında
Dünya Çapında Diş Hekimleri Eğitimi
GalvoSurge AG Kurucu Ortağı ve Başkanı
1986: Diş Hekimliği alanında Ulusal Board Sınavı
1986-1988: Davos, İsviçre’de Özel Muayenehane
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1988:
DDS unvanı (Diş hekimliği Dr. unvanı)
1988-1994:Doçent ve yardımcı doçent, Kron ve Köprü Prostodontisi ve Dental
Malzemeler Bölümü,
Zürih Üniversitesi Diş Hekimliği Okulu(Başkan: Prof. Dr. Peter Schaerer, M.S.)
1994:Rekonstrüktif Diş Hekimliğinde Uzman SSO/SSRD unvanı
1995:Sydney/ Avustralya Üniversitesi, Sabit Prostodonti Bölümü(Başkan: Dr. Jim
Ironside)
1996:Doçent, Önleyici Dİş Hekimliği, Periodontoloji ve Karyoloji PPK BölümüZürih
Üniversitesi Diş Hekimliği Okulu(Başkan: Prof. Dr. Felix Lutz)
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Treatment of Periimplantitis - Light at the End of The Tunnel?
Dr. Urs Brodbeck

A new concept in treating periimplantitis
Periimplant pathology is an increasingly frequent problem in dentistry worldwide with
dramatic consequences if not properly diagnosed. Reviews of treatment effectiveness
and efficacy as well as dental community´s clinical experience demonstrate that no
treatment modality achieves reasonable long-term result comparable to the treatment
of periodontitis.
The aim of this lecture is to provide an overview of current treatment options of
periimplantitis. Furthermore, a new electro-chemical approach to remove the biofilm
from infected implant surfaces will be presented. This cleaning method demonstrated
complete re-osseointegration of previously contaminated surfaces for the first time in
human histology. This proven complete removal of biofilm from any type of metallic
implant surface shows that we need to reevaluate the current treatment concepts for
periimplantitis.
Present Position: Private practice and Clinical Director at Zahnmedizin Zuerich Nord,
Zurich/ Switzerland
Specialist SSO/SSRD for Reconstructive Dentistry
Member of the Swiss Society of Reconstructive Dentistry
Freelance, Dental Education for All-Ceramics, Oral Implantology, Treatment of
Periimplantitis and Aesthetic Dentistry world-wide
Co-founder and President GalvoSurge AG
1986: National Board Examination in Dentistry
1986-1988:Private Practice in Davos, Switzerland
1988:Promotion to DDS (Dr. med.dent.)
1988-1994:Associate professor & assistant, Department of Crown and
Bridge Prosthodontics and Dental Materials,
University of Zurich Dental School(Head: Prof. Dr. Peter Schaerer, M.S.)
1994:Promotion to Specialist SSO/SSRD for Reconstructive Dentistry
1995:University of Sydney/ Australia, Department of Fixed Prosthodontics (Head: Dr.
Jim Ironside)
1996:Associate professor, Department for
Preventive Dentistry, Periodontology and Cariology PPK
University of Zurich Dental School(Head: Prof. Dr. Felix Lutz)
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Peri-İmplant Plastik Cerrahi: İmplant Çevresi Sert ve Yumuşak Doku Problemlerine
Yönelik Güncel Yaklaşımlar
Prof. Dr. Esra Baltacıoğlu

İmplant uygulamalarındaki bilimsel gelişmeler sayesinde, tıbbi başarı oranı gün geçtikçe
artmakta ve hasta beklentileri daha iyi karşılanabilmektedir. İmplant rehabilitasyonu,
artık sadece çiğneme ve fonetik işlevlerin geri kazandırılmasına yönelik bir araç
değildir. Aynı zamanda, dişsiz bölgelerin yapısal ve estetik rejenerasyonu ile ilgili
ideal tedavi sonuçlarına ulaşılması, modern implantolojinin en önemli hedeflerinden
biri haline gelmiştir. Dental implantlardaki fonksiyon ve estetiğin uzun süreli başarısı,
sert ve yumuşak dokuların belli bir ahenk içinde olmasına bağlıdır. Böylelikle, mekanik
kuvvetlere ve bakteri plağına karşı direnç gösteren peri-implant doku sağlığından söz
edilebilir. Peri-implant plastik cerrahi yaklaşımlar; sert ve yumuşak dokuların her ikisini
de kapsayan tatmin edici estetik sonuçlar sunarken, aynı zamanda okluzal kuvvetlere
ve mukogingival strese karşı direnç gösteren sağlıklı peri-implant dokuların oluşumuna
katkı sağlayabilen yöntemlerdir. İmplant sonrası oluşabilecek peri-implant mukositis
ve peri-implantitisi içeren sert ve yumuşak doku problemlerinin tedavisi, peri-implant
plastik cerrahi uygulamaların diğer önemli amaçlarıdır.
1994 yılında Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden mezun oldu, 1999
yılında Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı’nda
doktorasını tamamladı. 1999-2004 yılları arasında İstanbul Dentamed Ağız ve Diş
Sağlığı Merkezi’nde periodontoloji uzmanı olarak çalıştı. 2004 yılında kurucu öğretim
üyesi olarak atandığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nde 20042011 yılları arasında Dekan Yardımcılığı ve Akademik Koordinatör görevlerini yürüttü.
2004 yılından itibaren kurucusu olduğu Periodontoloji AD’da, Anabilim Dalı Başkanlığı
görevi devam etmektedir. 2009’da Doçent, 2014’te Profesör ünvanını aldı. Londra
Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 2020
yılından itibaren TÜBİTAK BİDEP GYK üyeliği görevini sürdürmektedir. Oksidatif stres,
konak yanıtı, oral patoloji, gen polimorfizmi ve oral implantoloji konularında bilimsel
çalışmaları bulunmaktadır. İleri implant cerrahisi, periimplantitis tedavisi, periimplant
ve periodontal plastik cerrahi, rejeneratif periodontal cerrahi, LASER uygulamaları ve
sistemik hastalıkların periodontal tedavileri klinik uygulamalardaki özel ilgi alanlarıdır.
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Peri-implant Plastic Surgery: Current Approaches to Peri-İmplant Hard and Soft
Tissue Problems
Prof. Dr. Esra Baltacıoğlu
Thanks to the scientific developments in implant applications, medical success has
been increasing day by day and patients’ expectations can be met better. Implant
rehabilitation is not a tool any more to restore only chewing and phonetic functions. One
of the most important targets of modern implantology is now to achieve ideal treatment
outcomes related to the structural and esthetic regeneration of edentalous regions.
Long-term success of functions and esthetics in dental implants depends on certain
degree of harmony between hard and soft tissues. This is only when we can talk about
the health of peri-implant tissue that resists mechanical forces and bacterial plaque.
Peri-implant plastic surgical approaches not only provide satisfactory esthetic results
covering both hard and soft tissues and also contribute to the formation of healthy periimplant tissues that resist occlusal forces and mucogingival stress. Treatment of hard
and soft tissue problems including peri-implant mucositis and peri-implantitis that may
develop after implantation is another important goal of peri-implant plastic surgery.
She graduated from Hacettepe University Faculty of Dentistry in 1994. She completed
her PhD in 1999 at Hacettepe University Faculty of Dentistry Periodontology Department.
In 1999-2004, she worked as specialist periodontist at İstanbul Dentamed Oral and
Dental Health Center. She was appointed as the founding faculty member of Karadeniz
Technical University Faculty of Dentistry in 2004 where she’s held the office of Vice-Dean
from and Academic Coordinator 2004 to 2011. She’s still the Head of Periodontology
Department she founded since 2004. She received her title of Associate Professor in
2009 and Professor in 2014. She was a visiting lecturer at London University and Marmara
University. Since 2020, she’s been a member of The Scientific and Technological
Research Council of Turkey Directorate for Scientist Support Programs Group Steering
Committee (TÜBİTAK BİDEP GYK). She conduct scientific studies on oxidative stress,
host response, oral pathology, gene polymorphism and oral implantology. Advanced
implant surgery, periimplantitis treatment, periimplant and periodontal plastic surgery,
regenerative periodontal surgery, LASER applications and periodontal treatments of
systemic diseases are her special interests in clinical practice.
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Endodontik Tedavide Gerekmeyenler
Prof. Dr. Bilge Hakan Şen

Endodontinin resmi tarihçesi 17. yüzyılda başlamakla beraber, modern endodontinin
başlangıcı Amerikan Endodonti Derneği’nin kuruluş tarihi olan 1943 yılıdır.
Tüm bu süreçte endodontik tanı ve tedavi için yüzlerce malzeme kullanılmaya
başlanmıştır. Öte yandan, bu malzemelerin birçoğu ise bilimsel araştırmalar veya klinik
gözlemler sonucunda elenmiştir.
Bu sunumda, günümüzde hala kullanılan ancak gerekmeyen malzeme ve tekniklerden,
başarılı bir kanal tedavisi için gereken gereç ve yöntemlere kadar tüm süreç irdelenecektir.
1986 yılında Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde diş hekimliği eğitimini bitirerek
“Diş Hekimi” unvanını aldı ve aynı fakültenin Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim
Dalı’nda doktora programına başladı.
1990 yılında YÖK bursu kazanarak ACTA Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Bilim
Dalı’nda doktora teziyle ilgili ön çalışmalarda bulundu.
1994 yılında tez çalışmalarını bitirerek “Dr. Med. Dent” unvanını aldı. 1996 yılında TÜBİTAK
araştırma bursu kazanarak Connecticut Üniversitesi Sağlık Merkezi Diş Hekimliği
Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı’nda seri çalışmalar yaptı. 1998 yılında “Doçent”
kadrosuna atandı. 1999 yılında, Hans Genet Vakfı ve Avrupa Endodontoloji Birliği
tarafından “En Aktif Araştırmacı” olarak seçildi. 2001 yılında Campbell Vakfı’ndan burs
alarak Kaliforniya-Los Angeles Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim
Dalı’nda endodontide mantar enfeksiyonlarıyla ilgili seri çalışmalarda bulundu. 2004
yılında ise “Profesör” unvanını aldı. 2013 yılı Ocak ayında emekli oldu. Ortak araştırmaları
ulusal veya uluslararası düzeyde şimdiye kadar 14 ödül aldı. 150’den fazla ulusal veya
uluslararası makalesi yayımlandı. Yurt içi ve yurt dışında 300’den fazla konferans ve
kurs verdi. Yaptığı araştırmalar 2000’den fazla atıf alırken H-endeks (WOS) puanı 25’e
ulaştı. Çeviri editörlüğü yaptığı bir kitap ve bölüm yazarak katkıda bulunduğu iki kitap
mevcuttur. Özel muayenehanesinde çalışmaya devam ederken diş hekimlerine yönelik
modüler endodonti eğitimleri ve kurslarını sürdürmektedir.
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What Is Not Required in Endodontic Treatment
Prof. Dr. Bilge Hakan Şen
Although official history of endodontics has started in 17th century, beginning of modern
endodontics is the year 1943, which is the foundation date of American Association of
Endodontics.
In entire process, hundreds of materials had been used in endodontic diagnosis and
treatment. On the other hand, most of these materials has been eliminated as a result
of scientific research and clinical observations.
In this presentation, whole process will be scrutinized from the materials and techniques
used daily, but not required, to necessary materials and methods for successful root
canal treatment.
He finished his dental education in School of Dentistry, Ege University in 1986 by
receiving D.D.S. title and started his PhD program in Department of Restorative Dentistry
and Endodontology in same school.
After receiving a scholarship by Higher Education Council, he continued preliminary
studies of his Ph.D. thesis in Department of Endodontics, School of Dentistry in
University of Amsterdam.
He finished his studies in 1994 and received the Ph.D. title.
He received TÜBİTAK research grant and accomplished a series of studies in University
of Connecticut Health Center in 1996.
He was appointed as associate professor in 1998.
In 1999, Hans Genet Foundation and European Society of Endodontology awarded him
as the “Best Active Researcher”.
He received a research grant by Campbell Foundation in 2001 and he accomplished a
series of studies about the fungi infections in endodontics in UCLA.
He was appointed as tenure professor in 2004.
He retired from E. U. School of Dentistry in January 2013.
His singular or collaborative research studies have received 14 awards in national or
international platforms.
He has more than 150 articles published in national or international scientific journals.
He has presented more than 300 lectures and courses in national or international
congresses and meetings.
His research articles have received more than 2000 citations and his H-index (WOS)
has reached 25.
He worked as an editor in a translated book and made contribution to two other books.
In addition to working as an endodontist in his private office, he has been organizing
lectures, workshops and hands-on courses for dentists.

2022

26.

Türk Dİşhekİmlerİ Bİrlİğİ

Uluslararası

Dİşhekİmlİğİ K o n g r e s İ

Ortognatik Cerrahide Güncel Yaklaşımlar
Doç. Dr. Erol Cansız

Kazanılmış ya da kongenital dentofasiyal deformiteler dişhekimlerinin klinik
çalışmalarında sıklıkla karşılaştıkları hastalıklardandır. Bu hastalıkların teşhis ve
tedavilerinde dişhekimleri, ağız diş ve çene cerrahisi uzmanları ile ortodonti uzmanları
aktif bir biçimde rol alır. Dentofasiyal deformiteler, dişler, çene kemikleri ve yüzü oluşturan
diğer anatomik yapıların kombine bir biçimde etkilendiği bozukluklar olmaları nedeniyle
yalnızca estetik problemler değil, çiğneme fonksiyonu bozuklukları , havayoluna
bağlı komplikasyonlar, büyüme ve gelişim bozuklukları ile temporomandibular eklem
hastalıkları gibi pek çok komplike hastalık ve bozukluğun etyolojik faktörü olarak
değerlendirilmektedir.
Bu sunumun amacı, dentofasiyal deformitelerin tedavisi amacıyla kullanılan ortognatik
cerrahi yöntemlerle ilgili güncel yaklaşımları bu alanda çalışan dişhekimleri, ağız diş
ve çene cerrahisi uzmanları ile ortodonti uzmanları ile paylaşmaktır. Sunum içerisinde
ağırlıklı olarak, dijital cerrahi planlama, 3 boyutlu tasarım ve üretim teknolojileri
kullanılarak üretilen kişiye özel operasyon rehberleri ve kişiye özel miniplaklar ile
gerçekleştirilen cerrahi prosedürler ve çok parçalı osteotomi teknikleri ile yağ grefti
uygulamaları ve yüz implantları gibi tamamlayıcı cerrahi prosedürler anlatılacaktır.
Erol Cansız 1983 yılında İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesinden mezun olduktan sonra uzmanlık eğitimini İstanbul Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalında tamamladı ve aynı
bölümde yardımcı doçent ünvanıyla öğretim üyesi oldu. Baş ve boyun cerrahisi
alanında eğitim almak amacıyla İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kulak
Burun Boğaz Anabilim Dalı’nda altı ay süreyle çalıştı. Maksillofasiyal cerrahi alanındaki
bilgi ve tecrübesini arttırmak amacıyla Almanya Osnabruck’de, Clinicum Osnabruck
Maksillofasiyal Cerrahi Departmanı’nda ve İngiltere Londra’da, St.Georges Medical
University Maksillofasiyal Cerrahi Departmanı’nda görev aldı. 2019 yılında Ağız Diş
ve Çene Cerrahisi Doçenti Ünvanı’nı alan Erol CANSIZ, 2022 yılında Bezmialem Vakıf
Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.
Erol CANSIZ 2019 yılından beri İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Ağız Yüz ve Çene
Cerrahisi Anabilim Dalında ve ek görevle İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalında akademik ve klinik çalışmalarına devam
etmektedir.Maksillofasiyal cerrahinin her alanına ilgili olmakla birlikte ortognatik cerrahi
ve temporomandibular eklem cerrahisi ile özel olarak ilgilenmektedir.
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Current Approaches in Orthognathic Surgery
Assoc. Prof. Dr. Erol Cansız
Acquired or congenital dentofacial deformities are disorders that dentists encounter
in their routin clinical practise frequently. Dentists, oral and maxillofacial surgeons and
orthodontists take an active role in the diagnosis and treatment of these diseases. Since
dentofacial deformities are disorders in which teeth, jaw bones and other anatomical
structures forming the face affected together, they considered as the etiological factors
of not only aesthetic problems, but also the masticatory function disorders, airwayrelated complications, growth abnormalities and temporomandibular joint disorders.
The purpose of this presentation is to share current orthognathic surgical methods
used for the treatment of dentofacial deformities with dentists, oral and maxillofacial
surgeons and orthodontists. In the presentation, digital surgical planing techniques,
procedures performed via custom miniplates and operation guides produced by
using 3D design and production technologies, multi-piece osteotomy techniques
and complementary surgical procedures such as fat grafting applications and facial
implants will be presented.
Erol Cansız was born in 1983 in İstanbul. After graduating from Marmara University
Faculty of Dentistry, he got his speciality at İstanbul University Faculty of Dentistry
Department of Oral, Dental and Maxillofacial Surgery and became a faculty member
at the same department with his title of assistant professor. To get his education
on head and neck surgery, he worked at İstanbul University, Cerrahpaşa Faculty of
Medicine, Otorhinolaryngology Department for six months. To improve his knowledge
and experience in maxillofacial surgery, he worked at Clinicum Osnabruck Maxillofacial
Surgery Department in Osnabruck, Germany and St.Georges Medical University
Maxillofacial Surgery Department in London, UK. Receiving his title of Associate
Professor in Oral Dental and Maxillofacial Surgery in 2019, Erol CANSIZ graduated from
Bezmialem Foundation University Faculty of Medicine in 2022.
Erol CANSIZ has been pursuing his academic and clinical career since 2019 at
İstanbul University Faculty of Medicine Oral and Maxillofacial Surgery Department as
well as İstanbul University Faculty of Dentistry Oral Dental and Maxillofacial Surgery
Department as an additional duty.
He’s in interested in all domains of maxillofacial surgery and has a special interest in
orthognathic surgery and temporomandibular joint surgery.
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Erişkin Tedavisinde Ortodonti-Periodontoloji Etkileşimleri
Prof. Dr. Ahu Acar

Günümüzde ortodontik tedavi arayışında olan erişkin birey sayısındaki artışa paralel
olarak ortodonti ve periodontoloji branşlarının birlikte çalışmalarını gerektiren durumlarla
sıklıkla karşılaşılmaktadır. Periodontal hastalığa bağlı alveoler kemik yıkımı sonucu
oluşan diş konum bozukluklarının düzeltilmesi, keratinize dişeti boyutları yetersiz olan
ya da dişeti çekilmesi olan hastalarda ortodontik tedavi işlemleri bu işbirliğini gerektiren
durumlara örnek olarak gösterilebilir. Bu sunumda erişkin hastaların tedavisinde
ortodonti periodontoloji etkileşimleri ve dikkate alınması gereken hususlar vakalar
eşliğinde irdelenecektir.
Dr. Ahu Acar 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun
oldu. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı‘nda 1992
yılında başladığı doktorasını 1997 yılında tamamladı. 2003 yılında Doçent, 2009 yılında
profesör unvanını aldı. 2014-2018 yılları arasında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’nda Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. 20122016 yılları arasında Türk Ortodonti Derneği Yönetim Kurulu üyeliği, 2016-2018 arasında
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Avrupa Ortodonti Derneği üyesidir.
Ortodontide interdisipliner çalışmalar ve iskeletsel ankraj konuları ile ilgilenmektedir.
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Interrelatıonshıp Between Perıodontıcs and Orthodontıcs In Adult Patıents
Prof. Dr. Ahu Acar
As the number of adult patients seeking orthodontic treatment increases, clinical
situations which require a collaborative work of orthodontists and periodontists are
more frequently encountered. This collaboration involves procedures like correction of
spacing and flaring of teeth due to alveolar bone loss, and orthodontic treatment of
subjects with gingival recessions, to name a few. In this presentation, the highlights of
ortho-perio interactions during the treatment of adult patients will be reviewed along
with some illustrative clinical examples.
Dr. Ahu Acar graduated from Istanbul University Faculty of Dentistry in 1991 and then
finished the PhD program at Marmara University Faculty of Dentistry Department of
Orthodontics in 1997. She became an associate professor in 2003 and is a full time
professor since 2009. She served as head of department at Marmara University
Faculty of Dentistry Department of Orthodontics between 2014 and 2018 and is a
past president of the Turkish Orthodontic Society. She has numerous publications in
international orthodontic journals. Her current clinical and research interests are in the
fields of interdisciplinary treatment and skeletal anchorage.
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A’dan Z’ye Seramik Kaplamalar: Uzun Dönemde Başarının Anahtarı
Dr. Ajay Juneja

Yüzyıllardır insanlar daha iyi ve daha görünmek arzusundadır. İnsan yüzünden gülüşün
en büyük kontrast olduğunu ve yüzle uyumu açısından ne kadar önemli olduğunu
hepimiz biliyoruz. Daha beyaz ve daha parlak dişler için bitmek bilmeyen pazarlamalara
rağmen, doğanın belirli bir tasarım unsuru olduğunu ve bunun sadece belirli bir sınıra
kadar değiştirilebileceğini hepimiz biliyoruz.
Dünyada yedi harika var, bunların bazıları inanılmaz sanat eserleridir ancak hiçbirinde
doğanın prensipleri ihlal edilmemiştir.
Hastalarımıza sağlayacağımız dişler/protezler neden farklı olmalı? Bazen şekli bazen
de fonksiyonu değiştirmemiz gerekmektedir ancak bunların hepsi hastanın yüzü ve
kişiliğiyle uyumlu olacak şekilde yapılmalıdır.
Aynı şekilde, seramik kaplamalar da doğal dişler gibi görünecek, hissettirecek ve işlev
gösterecek şekilde yapılmalıdır. Biyoloji, fonksiyon ve estetik gibi kilit unsurlarla belirlenen
uzun dönemli başarı, hekimin restorasyonları diş dokusuna ne kadar başarılı bir şekilde
tutturduğuna ve doğru tedavi planlamasına bağlıdır. Bu sunumda diş dokusunu nasıl
koruyabileceğimize dişten minimum düzeyde ödün vererek restorasyonda sonuçları
nasıl elde edebileceğimize odaklanılmakta ve bu yönde tartışmalar yer almaktadır.
Bu konuşmada, Seramik Kaplamalar açısından kavramlar ve basitleştirilmiş teknikler
sunulacaktır.
Dr. Ajay Juneja
Uzman ProstodontistNEW YORK DENTAL CLINIC
VILLA 329, BEACH ROAD
JUMEIRA 2, DUBAI
Tel: 0097143447041
E-posta: info@nydcdubai.com
			
Eğitim
1990-1995- Cerrahi Diş Hekimliği Lisansı
DAC(C) Dental College
Diş Hekimliği Fakültesi, Hindistan
1996-1998- Cerrahi Diş Hekimliği Yüksek Lisansı (Prostodonti)
Mumbai Üniversitesi, Hindistan
2010-2011- Estetik Diş Hekimliği Yüksek Lisansı –UCLA, ABD
Üye Olduğu Meslek Örgütleri- Geçmişte ve Günümüzde
Birleşik Arap Emirlikleri Tabipler Birliği
Hindistan Diş Hekimleri Birliği
Hindistan Prostodonti Derneği
Styleitaliano Fahri Üyesi
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Avrupa Estetik Diş Hekimliği Akademisi Ülke Başkanı
Avrupa Dijital Diş Hekimliği Akademisi BAE Elçisi
Bireysel Faaliyetler
Estetik diş hekimliği konusunda duyduğu tutkudan dolayı Hindistan’da Prostodonti
eğitimi aldı.
2003 yılında Dubai’ye taşındı ve o zamandan bu yana Dubai’de Uzman Prostodontist
olarak çalışıyor. Şu anda Dubai’de New York Dental Practice adında farklı uzmanların
yer aldığı kendi butik kliniğini işletmektedir.
Her zaman akademiyle de yakından ilgilenmiştir ve Ajman Üniversitesi Protez
Bölümünde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır.
Çeşitli konferanslarda uluslararası konuşmacı olarak yer almış ve çalıştaylar
gerçekleştirmiştir. Seramik Kaplamalar ve Kompozit Reçineler konusunda makaleler
yazmış ve yayınlamıştır.
Diş hekimliğinde ana çalışma alanları, Prostodonti, İmplantoloji, Estetik ve Restoratif
Diş Hekimliğidir.
Mena Estetik Diş Hekimliği Ödüllerinde 2009, 2010 ve 2012, 2012 olmak üzere arka
arkaya dört yıl 3 farklı kategoride ödül almıştır.
2012’de, diş hekimliğinde eğitim ve yeni ürün inovasyonunda önde gelen bir grup olan
StyleItaliano’nın fahri üyesi oldu. Sadece son 3 yılda Orta Doğu, Asya Pasifik, Hindistan
ve Avrupa’da çeşitli konferanslarda, eğitimlerde veya çalıştaylarda 50’den fazla
konferans ve kurs vermiştir.
Şu anda prestijli ESCD’nin ülke başkanı olarak görev yapmaktadır. Doğrudan ve
dolaylı restorasyonlar konusunda çok sayıda makale yazmıştır ve teknikleri internette
yayımlanmış ve dünya genelinde diş hekimleri tarafından görüntülenmiştir.
Şu anda Çağdaş Restoratif ve Estetik Diş Hekimliğinde önde gelen isimler arasında yer
almaya odaklanmaktadır.
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Ceramic Veneers, A to Z: Keys to Long Term Success
Dr. Ajay Juneja
Since centuries there has been a desire to look better and nicer. We all know that the
smile is the biggest contrast on the human face and that makes it even more important
to harmonize with the face. Though there is a never ending marketing machine to have
whiter teeth and brighter teeth, but we all know that nature has a certain design element
built it which can be modified to a limit.
There are seven wonders in the world some of which are amazing works of art, but none
violate principals of nature.
Why should the teeth/ prosthesis we give to our patients be any different? We need to
change form and sometimes function but it should all be done in harmony with the face
and personality of the individual.
In the same way Ceramic veneers should be made to look, feel and function, like natural
teeth. The long term success defined by key elements of biology, function and esthetics
is possible with how successful one is in bonding restorations to tooth tissues and the
correct treatment planning This presentation focuses and involves discussing how
we can conserve tooth tissue and achieves results in restoring them with minimally
compromising on tooth.
The concepts and simplified techniques with regards to Ceramic Veneers will be
presented in this lecture.
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Diş Ağartma Tedavileri Üzerine Bir Güncelleme
Prof. Dr. Murat Türkün

Diş renginden hoşnut olmayan bireylerin oranı özellikle ileri toplumlarda %50’lere kadar
çıkmaktadır. Günümüzde diş ağartma uygulamaları sadece ileri derecede renklenmiş
dişlere sahip bireylere sunulan bir tedavi hizmeti olmanın dışında, bembeyaz dişlere
sahip olmak isteyen herkes için kozmetik bir uygulama haline gelmiştir. Bu konferansta
ağartma uygulamalarında güncel yaklaşımlar ve materyaller ele alınacak, ağartma
uygulamalarında karşılaşılan problemler ve çözüm yolları irdelenecektir.
1965 yılında İzmirde doğdum. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 1987 yılında
mezun oldum. “Kalsiyum hidroksit ve sodyum hipokloritin irrigasyon materyali olarak
incelenmesi” isimli doktora tezimi 1994 yılında tamamladım. 1998 yılında Endodonti
doçenti oldum. 2004 yılından bu yana Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif
Diş Tedavisi Anabilim Dalında profesör olarak görev yapmaktayım. İzmir diş hekimleri
odasında beş dönem yönetim kurulu üyeliği yaptım. E.Ü Diş hekimliği fakültesinde üç
dönem fakülte kurulu üyeliği, bir dönem yönetim kurulu üyeliği yaptım. Halen E.Ü Diş
Hekimliği Fakültesinde Dekan Yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda Ege
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisinin editörlük görevini yürütmekteyim. 2000
yılından bu yana İzmir Diş Hekimleri Odası bünyesinde kurulan Bilimsel Komitelerde
görev aldım. Bu süre zarfında İzmir ve Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odalarının 26 adet
Uluslararası kongresinde bilimsel komite başkanı olarak görev yaptım. International
Asssociation of Dental Research (IADR), Türk Endodonti Derneği, Balkan Stomatoloji
Derneği, Restoratif Diş Hekimliği Derneği gibi meslek örgütlerine üyeyim. Restoratif Diş
Hekimliği ve Endodonti ile ilgili 70 tanesi SCI tarafından taranan dergilerde yayınlanmış
yurt dışı makale olmak üzere 100’ün üzerinde yayına sahip olup, uluslararası ve ulusal
kongrelerde çok sayıda tebliğ ve poster sunumu yaptım. Restoratif Diş Tedavisi ve
endodonti alanında 50 civarı konferans ve kurs verdim. Halen restoratif diş tedavisi ile
ilgili farklı konularda kurs ve konferanslar vermeye devam etmekteyim.
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An Update On Dental Bleachıng Treatments
Prof. Dr. Murat Türkün
The rate of individuals who are dissatisfied with their tooth color rises up to 50%,
especially in modern societies. Today, tooth bleaching applications have become a
cosmetic application for everyone who wants to have whiter teeth, apart from being
a treatment service offered only to individuals having pathologically discolored
teeth. In this lecture, current approaches and materials in bleaching techniques will
be discussed. In addition problems encountered in bleaching applications and their
solutions will be examined.
I was born in 1965. Graduated from Ege University Faculty of Dentistry in 1987. I
defended and completed by PhD thesis titled “Analysis of calcium hydroxide and
sodium hypochlorite as an irrigation material” in 1994. I became associate professor
of endodontics in 1998. Since 2004, I’ve been working as a professor at Ege University
Faculty of Dentistry Restorative Dental Treatment Department. I was a board member
of İzmir chamber of dentists for five terms. I was a faculty board member for three
terms and board member for one term at E.Ü Faculty of Dentistry. I’m still serving as
Vice-Dean at E.Ü Faculty of Dentistry. Moreover, I’m the editor of Ege University Faculty
of Dentistry Journal. Since 2000, I’ve been taking part in the Scientific Committees
established under İzmir Chamber of Dentists. In the meantime, I chaired the scientific
committees of 26 International congresses organized by Chambers of Dentists of İzmir
and Aegean Region. I’m a member of International Asssociation of Dental Research
(IADR), Turkish Society of Endodontics, Balkan Stomatological Society, Society for
Restorative Dentistry. I have more than 100 articles on Restorative Dentistry and
Endodontics, 70 of which were published in SCI indexed journals. I’ve also delivered
many presentations and poster presentations at international and national congresses.
I’ve delivered around 50 lectures and courses on Restorative Dental Treatment and
endodontics. I still provide lectures on different topics related to restorative dental
treatment.
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Temporomandibular Eklem ve Okluzyon: Teşhis ve Tedavi Planlamasında Analogdan
Dijitale Yolculuk
Prof. Dr. Korkmaz Kayınsu

Temporomandibular eklem (TME) rahatsızlıklarının tedavisi, içinde farklı disiplinlerden
uzmanların bulunduğu bir takım tarafından yapılır. Bu takım içinde yer alan diş hekimleri,
TME rahatsızlıkları ile birebir ilişkide olan çiğneme sistemi ile ilgilenir. Çiğneme
sisteminin en önemli bileşenlerinden olan dişler ve okluzyonun iyi analiz edilmesi,
tedavinin başarısında önemli bir yer tutan ayırıcı tanıyı doğru koyabilmek adına çok
önemlidir.
TME rahatsızlığı olan bir çok hastanın okluzyonlarında uyumsuzluk gözlemlenmektedir.
Ancak, okluzyon, TME rahatsızlıklarının oluşması için tek etiyolojik faktör değildir.
Bu nedenle, hastada mevcut rahatsızlığın okluzyon ile ilişkisi olup olmadığının
belirlenebilmesi için okluzyonun analizi detaylı bir şekilde yapılmalıdır. Bu doğrultuda,
klinikte ve laboratuarda kullanılan bir takım araçlara ihtiyaç vardır. Diş hekimliği alanında
uzun yıllardır kullanılan bu araçların bir çoğu, yerini verimliliğimizi arttıran ve iş akışımızı
kolaylaştıran son teknoloji ürünü modern cihazlara ve yazılımlara bırakmıştır. Böylelikle,
kliniklerimizde analog iş akışı yerine dijital iş akışı kullanılmaya başlanmıştır.
Bu sunumda, TME rahatsızlığı bulunan olguların teşhis ve tedavi planlamalarında,
kliniğimizde hangi analog ve dijital yöntemlerden faydalandığımız, yöntemlerin
avantajları ve dezavantajları olgu sunumları eşliğinde karşılaştırmalı olarak anlatılacaktır.
1994 senesinde Marmara Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi’nden mezun olduktan
sonra 2000 senesinde aynı üniversitenin Ortodonti Anabilim Dalı’nda doktora programını
tamamlamıştır. 2000-2009 tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmış ve 2006 yılında
Doçent unvanı almıştır. 2009 yılında Yeditepe Üniversitesi’ndeki görevinden ayrılarak
çalışmalarına özel kliniğinde devam etmiş ve 2015 senesinde Altınbaş Üniversitesi
Ortodonti Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak akademik hayata geri dönüştür.
2016 yılında Profesör unvanı almış ve halen, aynı üniversitede Ortodonti Anabilim Dalı
Başkanı olarak görevine devam etmektedir. 2009 yılından bu yana ”Kendinden Bağlanan
Braketler”, ”Ortognatik Cerrahiye Hazırlık” ve ‘’Temporomandibular Eklem Odaklı Tedavi’’
konulu kurslar vermektedir.
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Temporomandibular Joint and Occlusion: A journey from analog to digital in diagnosis
and treatment planning
Prof. Dr. Korkmaz Kayınsu
The treatment of temporomandibular joint (TMJ) disorders is carried out by a team of
experts from different disciplines. Dentists in this team deal with the chewing system,
which is directly related to TMJ disorders. It is very important to analyze the teeth and
occlusion, which are the most important components of the chewing system, in order
to make the correct differential diagnosis, which has a crucial role in the success of the
treatment.
Disharmony is observed in the occlusions of many patients with TMJ disorders.
However, occlusion is not the only etiological factor for the occurrence of TMJ disorders.
Therefore, the analysis of the occlusion should be done in detail in order to determine
whether the patient’s current problem is related to the occlusion. In this direction, a
number of tools are used in the clinic and laboratory. Many of these tools, which have
been used in the field of dentistry for many years, have been replaced by state-of-the-art
modern devices and software that increase our efficiency and facilitate our workflow.
Thus, digital workflow has started to be used instead of analog workflow in our clinics.
In this presentation, which analog and digital methods we use in our clinic in the
diagnosis and treatment planning of cases with TMJ disorders, the advantages and
disadvantages of the methods will be explained comparatively with case reports.
After graduating from Marmara University Faculty of Dentistry in 1994, he completed his
PhD program in the Orthodontics Department of the same university in 2000. Between
2000-2009, he worked as a faculty member at Yeditepe University Faculty of Dentistry,
Department of Orthodontics, and received the title of Associate Professor in 2006. After
resigning from Yeditepe University in 2009, he continued his studies in his private clinic
and returned to academic life as a faculty member in Altınbaş University Orthodontics
Department in 2015. He received the title of Professor in 2016 and still continues his
duty as Head of Orthodontics Department at the same university. Since 2009, he has
been giving courses on “Self Ligating Braces”, “Preparation for Orthognathic Surgery”
and “Temporomandibular Joint Focused Treatment”.
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Cranio Mandibular Function Related to Other Medical Disciplines-Consequences for
Dental Diagnostics and Pre-Therapy Before Restorative and Orthodontic Treatment
Prof. Dr. Georg Meyer

Kraniofacsiyel ağrı, genel nüfusu etkileyen en yaygın rahatsızlıklardan biridir. Akut
ve kronik kraniyofasiyel ağrının sebepleri çok çeşitli olabileceğinden, tanı ve tedavi
için disiplinler arası bir yaklaşım gerekmektedir. Dental ve maksillofasiyel açıdan,
kraniomandibular disfonksiyon (CMD) bu hastaları tedavi ederken değerlendirilmelidir.
CMD’ye ilişkin dental risk faktörleri temel olarak psiko-duygusal stresle birlikte daha da
yoğunlaşabilecek okluzyon bozukluklarıdır.
Mevcut araştırmalar, örneğin Pomerania’da Sağlık Araştırması (Study of Health in
Pomerania (SHIP)), CMD ile gerilim tipi başağrısı, migren, nörolojik ağrı, TMJ sorunları
ve tinitus arasındaki ilişkilere ve servikal omurlar ve sırt ağrısı ile olan ilişkilerine dair
kanıtlar göstermektedir. Dolayısıyla, diş hekimleri, bu hastalıklarda disiplinler arası
medikal yaklaşımda büyük bir sorumluluğa sahiptir.
Ortodondik tedavi dahil herhangi bir restoratif tedavi öncesinde, fonksiyonel risk
değerlendirmesi ve gerekli durumlarda pre-terapi uygulanması şarttır.
Craniofacial pain is one of the most common disorders affecting the general
population. As the reasons for acute and chronic craniofacial pain can be extremely
diverse, diagnostic and therapy require an interdisciplinary approach. From the dental
and maxillofacial standpoint craniomandibular dysfunction (CMD) must be taken
into consideration in treat-ing such patients. Dental risk factors for CMD are mainly
occlusal interferences which can be intensified in combination with psycho-emotional
stress. Current research as for example the Study of Health in Pomerania (SHIP) shows
evidence between CMD and tension headache, migraine, neuralgic pain, TMJ problems
and tinnitus as well as relations to cervical vertebrae- and back ache. Therefore the
dental profession has a big responsibility within interdisciplinary medical approach
to these diseases. Before any restorative treatment , including orthodontic therapy , a
functional risk as-sessment and, if necessary, a pre-therapy should be obligatory.
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Yeni Nesil Endodonti’nin Klinik Uygulamaları
Doç. Dr. Mustafa Gündoğar

Yurt dışında özellikle Amerika ve Kanada gibi Endodonti’de teknolojik gelişmelerin
yoğun olarak yaşandığı ülkelerde kök kanal tedavisinde yeni bir çağa adım atılmış
durumdadır. Minimal şekillendirme yapılıp, GentleWave ya da lazer teknolojisi ile tüm
kanal temizlenmekte ve maksimum diş dokusu korunak kök kanal dolumu tek seansta
bitirilebilmektedir. Yeni nesil endodonti’nin temelini oluşturan bu uygulamaları öğrenip,
kendi kliniğinizde etkili bir şekilde uygulayarak hem hasta konforunuzu artırabilir hem
de endodontik tedavi başarınızı bir üst seviyeye çıkarabilirsiniz. Bu sunum yeni nesil
endodonti’ye dair tüm basamakları bilimsel veriler ışığında sizlere aktaracaktır.
Dr Mustafa Gündoğar, Marmara Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesinden 2005 yılında
mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Diş Hastalıkları
ve tedavisi alanında doktorasını tamamlamıştır. Daha sonra Medipol Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesine geçerek Endodonti Anabilim dalında çalışmaya başlamıştır. 2020
yılında Doçent ünvanı almış olup, halen aynı fakültenin Endodonti Anabilim da öğretim
görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. İlgi alanları, Nikel titanyum döner aletlerin
çalışma prensibleri ve kök kanal irrigasyonunda son yeniliklerdir. Ulusal ve Uluslararası
indekslerde birçok yayını mevcut olup; ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde
hakemlik yapmaktadır. Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Türk Endodonti Derneği (TED),
Amerika Endodontistler Birliği (AAE), ve Avrupa Endodonti Derneği (ESE) aktif üyesidir.
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A Clinical Guide to Modern Root Canal Therapy
Doç. Dr. Mustafa Gündoğar
The success of root canal treatment depends on the complete removal of infected
microbial content from the root canal system. Today, with the development of nickeltitanium rotary file systems, root canal shaping has become quite simple and fast.
Despite mechanical reduction of the bacterial population, it is not possible to eliminate
the whole bacteria and root canal debris without the use of antibacterial solutions and
activation systems from the root canals. New techonogy makes it real to clean the root
canal space without damaging tooth structure. In this presentation, characteristics
of known and developing root canal irrigation agents and irrigation methods will be
evaluated under the light of current literature information.
Objectives
1. How to efficiently use NaOCI with new scientific based studies.
2. How to efficently use activation systems and adapt them to minimal invasive
endodontics.
3. Learn SWEEPS, R-SWEEPS and the GentleWave technology for root canal irrigation
Dr. Mustafa Gündoğar, is a graduate of Marmara University, Faculty of Dentistry where
he received his DDS degree in 2005. He attended Endodontics Program of Graduate
Study offered by Institute of Health Sciences at Marmara University and graduated
with PhD degree at Endodontics in 2011. He is currently working in the Department
of Endodontics, Faculty of Dentistry at Medipol University, İstanbul, Turkey as an
associated professor since 2020.
Dr Gündoğar has also been conducting researches about dentistry at REMER Medipol
University since 2018.
Dr. Gündoğar’s areas of interests are; nickel titanium file’s kinematic properties,
cyclic fatique resistances of Ni-Ti Rotary systems, retrieval of broken files from root
canals and latest trends in endodontic irrigation. Dr Mustafa Gündoğar is a renowed
speaker and frequently invited to major national and international conferences in
Turkey. Dr. Gündoğar has published more than 50 original research articles in national
and international peer-reviewed and indexed journals. Dr. Gündoğar is working as a
reviewer for many indexed international journals. He has attended many national and
international congresses, symposium, courses and conferences.
Dr. Gündoğar is an active member of the Turkish Dental Association (TDB), Turkish
Endodontic Society (TED), American Association of Endodontists (AAE), European
Society of Endodontology (ESE).
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CBCT’nin Diş Hekimliğinde Genel Kullanımı
Prof. Dr. Tamer Lütfi Erdem

CBCT (KIBT, DVT) diş hekimliği pratiğinde gün geçtikçe daha fazla yer almaya
başlamıştır. Önceleri sadece implant planlaması amacıyla kullanıma sunulmuşken,
günümüzde diş hekimliğinin bütün alanlarına hizmet vermektedir. Teknolojinin de
gelişmesiyle CBCT uygulamaları daha efektif ve daha güvenle kullanılır hale gelmiştir.
Ancak başta kullanılan radyasyon dozu olmak üzere, teknik ve teknolojik kısıtlamalar
CBCT endikasyonu için daha büyük önem teşkil etmektedir.
Bu konuşmanın amacı CBCT’nin klinik uygulamalarını, güncel gelişmeler ışığında
değerlendirmektir.
1986 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldum. 1993
yılında aynı Fakültede Diş Hastalıkları ve Tedavi Anabilim Dalı, Oral Diagnoz ve Radyoloji
Bilim Dalı’nda Doktora çalışmalarımı tamamladım. 1996 yılında Oral Diagnoz ve Radyoloji
Anabilim Dalı’nda Doçent, 2006 yılında Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı’nda
Profesör unvanı aldım. Halen İstanbul Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde
Dekan Yardımcısı ve Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyesi
olarak görev yapıyorum.
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General Use of CBCT in Dentistry
Prof. Dr. Tamer Lütfi Erdem
CBCT (KIBT, DVT) has been increasingly used in dentistry practice. While it was initially
introduced for implant planning, it is now in use in all fields of dentistry. With advanced
technology, CBCT is now used more effectively and safely.However, technical and
technological limitations including primarily the radiation dose used are more important
for CBCT indication.
The purpose of this speech is to assess the clinical applications of CBCT in the light of
current developments.
I graduated from İstanbul University Faculty of Dentistry in 1986. I completed my
PhD in 1993 at the Department of Dental Diseases and Treatment, Oral Diagnosis
and Radiology Section of the same Faculty. In 1996, I received my title of Associate
Professor at the Oral Diagnosis and Radiology Department,and professor at the Oral,
Dental and Maxillofacial Radiology Department. At present, I’m the Vice-Dean of
Faculty of Dentistry at İstanbul Atlas University and lecturer at the Oral Diagnosis and
Radiology Department.
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Aşırı Rezorbe Kretlerde, Greftsiz İmplant Destekli Sabit Protez Çözümünde Güncel
Yaklaşımlar
Prof. Dr. Serhat Yalçın

Çene kemiklerinde diş çekimi ve travma sonrası rezorpsiyon kaçınılmazdır. Geliştirilen
ileri cerrahi teknikler ve kemik grefti uygulamaları sayesinde yeterli kemiği olmayan
hastalarımıza da implant destekli sabit protez yapılabilmektedir. Fakat bu ileri cerrahi
teknikler hem uzun bir tedavi süresi, hem de yüksek tedavi maliyetine neden olmaktadır.
Ayrıca donör bölgede ikinci bir yara ve hasta şikayetine de neden olurlar. Son yıllarda
alternatif olarak geliştirilen greft kullanmadan yapılan implant cerrahileri ile hem daha
hızlı bir tedavi süresi hem de daha düşük tedavi maliyeti sağlamaktadırlar. Ayrıca bu
hastalara sabit geçici protez ile daha konforlu bir iyileşme süreci sağlanabilmektedir.
Bu konuşmada All on 4, Zygoma implantı ve superiostal implant gibi greft kullanmadan
yapılan implant destekli sabit protez yapımında kullanılan teknikler ve güncel yaklaşımlar
anlatılacaktır.
1984 yılında İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl
İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi
Anabilim Dalı’nda doktora programına başladı. 1988 ve 1989 yıllarında Londra Queen
Mary’s Hastanesi Maksillofasiyal Cerrahi Departmanı’nda Honorary Registrar olarak
çalıştı. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene
Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı’nda doktorasını tamamladı. 1993 yılında Doçent,
1999 yılında ise Profesör unvanını aldı. İlgilendiği konular arasında TME hastalıkları
teşhis ve tedavisi, implantoloji, ileri implant cerrahisi , sayılabilir. Bir çok yerli ve
yabancı dergide yayınlanmış bilimsel araştırmaları vardır. 3 adet kitabı, bilimsel yerli ve
yabancı dergi editörlüğü bulunmaktadır. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği
yönetim kurulu üyesi ve genel sekreteri olarak görev yapmıştır. Halen İstanbul Kent
Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve serbest diş hekimi olarak
çalışmaktadır

2022

26.

Türk Dİşhekİmlerİ Bİrlİğİ

Uluslararası

Dİşhekİmlİğİ K o n g r e s İ

Current Approaches To The Solutıon of Graft-Free Implant Supported Fıxed
Prosthesıs In Severed Resorbed Jaw
Prof. Dr. Serhat Yalçın
Resorption after tooth extraction and trauma in the jaw bones is inevitable. Thanks
to the advanced surgical techniques and bone graft applications developed, implantsupported fixed prosthesis can be made for our patients who do not have sufficient
bone. However, these advanced surgical techniques cause both a long treatment
period and high treatment costs. They also cause a second wound in the donor area
and patient complaints. Implant surgery without the use of grafts, which have been
developed as an alternative in recent years, they provide both a faster treatment time
and lower treatment costs. In addition, a more comfortable healing process can be
provided to these patients with a fixed temporary prosthesis.
In this conferances, techniques and current approaches used in making implantsupported fixed prosthesis without graft such as All on 4, Zygoma implant and
superiostal implant will be explained.
He graduated from Istanbul University Faculty of Dentistry in 1984. He started his
PhD in the same year at İstanbul University Faculty of Dentistry Department of Oral,
Dental and Maxillofacial Diseases. He worked as Honorary Registrar at London Queen
Mary’s Hospital Maxillofacial Surgery Department in 1988 and 1989. He completed
his PhD in 1990 at İstanbul University Faculty of Dentistry Department of Oral, Dental
and Maxillofacial Diseases and Surgery. He received his title of Associate Professor
in 1993and Professor in 1999. He’s interested in the diagnosis and treatment of TMJ
diseases, implantology and advanced implant surgery. He has several scientific studies
published in many national and international journals. He is an author of 3 books, editor
in national and international scientific journals. He’s been an executive board member
and secretary general of Turkish Society of Oral and Maxillofacial Surgery. He’s still a
faculty member at İstanbul Kent University and has his private practice.
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Endodontide Obturasyon Teknikleri
Prof. Dr. Vivek Hegde

Genellikle çıkardığınız şeyin doldurduğunuz şeyden daha önemli olduğu söylenmektedir.
Fakat, iyi başlatılan bir şeyin aynı şekilde iyi sonlandırılması da gerekmektedir.
Dolayısıyla, kök kanal tedavilerinin uygun teknikler ve malzemelerle obturasyonuyla
tamamlanması da önemli bir rol oynamaktadır. Çoğu olguda endodontik tedavinin
nihai sonucu ve prognozu, kök kanal mimarisinin yönetimiyle ilişkilidir. Obturasyon için
kullandığımız malzemelerden, enstrümanlardan ve tamamlayıcı unsurlardan tatmin
edici sonuç olarak algıladığımız çıktıya kadar, bu konuyla ilgili anlayışımız kayda değer
ölçüde artmıştır.
Kökün ortadaki üçte birlik kısmının kökün kalan kısmıyla buluştuğu yer, çok iyi bir
sonuçla vasat bir sonuç arasında farkın oluşacağı yerdir, b nedenle bu sunumda
geçmişten günümüze durum açıklanacak ve obturasyonun ve çeşitli tekniklerinin
geleceği anlatılacaktır.
Dr. Vivek Hegde, M. A. Rangoonwala Dental College Endodonti Bölümü Müdür Yardımcısı
ve Başkanıdır. Sayısız başarıları arasında, Oral Lazer Uygulamaları Derneği Başkanlığı,
Hindistan Endodonti Board Direktörlüğü, Hindistan Endodonti Derneği Geçmiş Dönem
Başkanlığı, Viyana Üniversitesi öğretim görevliliği, çeşitli dergilerin editoryal kurulunda
üyelik, Hindistan Konzervatif Diş Hekimliği ve Endotonti Akademisi, Hindistan Endodonti
Derneği ve Hindistan Prostodonti- restoratif- Periodonti Derneği geçmiş dönem Başkan
Yardımcılığı yer almaktadır.
Dr. Hegde, on yıldır temel ve ileri düzey Endodonti çalıştayları ve mikroskopik Endodonti
konusunda uzmanlara yönelik çalıştaylar düzenlemektedir. Uluslararası Endo Masters
plantformu 2018, IFEA WEC 2018 Seoul Kore Ülke temsilciliği, Yeni Delhi’de düzenlenen
Asya Pasifik Endodonti Konferasyonu (APEC) 2017’de ülke konuşmacısı, Amerikan
Endodonti Birliğinin (AAE) 2016 yılındaki yıllık toplantısında APEC ülke temsilcisi olarak
konuşmacı, 2018 yılında Dhaka’da düzenlenen 1. Uluslararası Endodonti Kongresinde
konuşmacı ve diğer çok sayıda platform olmak üzere ulusal ve uluslararası düzeylerde
çok sayıda konferanslar vermiştir.
The White Arch Dental Centre ve The White Arch Dental Academy’nin Direktörü ve
kurucusudur.
Ayrıca, hep birlikte diş hekimliğinde çıtayı yukarılara taşımayı amaçlayan diş hekimliği
öğrencileri, diş hekimleri, eğiticiler ve etkinlik organizatörleri ile üretim firmalarına
yönelik Güney Asya’nın en büyük online platformu olan One Dental’i kurmuştur.
Hepsinden de önemlisi, Dr. Vivek Hegde, tecrübeli bir diş hekimi, tutkulu bir öğretmen
ve mağrur bir babadır!
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Obturation Techniques in Endodontics- Abstract
Prof. Dr. Vivek Hegde
Its often said that what you remove is more important than what you fill, however what
is started well has to also end well. Hence completing the Root canal treatments by
obturating it with suitable techniques & materials also plays a significant role. The final
outcome and prognosis of endodontic treatment in many cases comes down to the
management of the root canal architecture. Ranging from the materials we use for
the obturation, to the instruments and adjuncts, extending to what we perceive as a
satisfactory outcome, our understanding of this subject has improved considerably.
Where the middle third meets the remainder of the root is where the difference between
a great outcome meets a mediocre outcome and this lecture is where the past meets
the present, and perhaps the future of the obturation and its various techniques.
Dr. Vivek Hegde is the Vice Principal and Head of the Department of Endodontics at
M. A. Rangoonwala Dental College. His many achievements include being President
of the Society of Oral Laser Applications, Director of the Indian Board of Endodontics,
Immediate Past President of the Indian Endodontics Society, Faculty at the University of
Vienna, On the Editorial board of various Journals and past Vice President of the Indian
Academy of Conservative Dentistry and Endodontics, Indian Endodontics Society and
Indian Society of Prosthodontics- Restorative- Periodontics.
Dr. Hegde has been conducting workshops on basic and advanced Endodontics for the
past decade, as well as specialized workshops on microscopic Endodontics. He has
lectured extensively both nationally and internationally, including at the International
Endo Masters platform 2017, Country representative at IFEA WEC 2018 in Seoul,
Korea, country speaker at Asia Pacific Endodontics Confederation (APEC) 2017, New
Delhi , APEC country representative speaker at the annual session of the American
Association of Endodontists (AAE)2016, 1st International Endodontic Congress in
Dhaka Bangladesh ,2018 and many more.
He is the Director and the founder of The White Arch Dental Centre and The White Arch
Dental Academy.
He has also Founded One Dental, which is South Asia’s largest online platform for dental
students, practitioners, educators, event organizers and manufacturing companies
which collectively aims to raise the bar of dentistry.
However, above all, Dr. Vivek Hegde is an experienced practitioner, a passionate teacher
and a proud father!
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İmplant Destekli Tam Ark Protezlerde Yüz Yönlendirmeli Protez Planlaması ve Estetik
Risk Analizi
Prof. Dr. Önjen Tak

Son yıllarda estetik beklentileri üst düzeye çıkan tam dişsiz hastalarda, kaybedilen
yumuşak ve sert doku miktarına bağlı olarak her vakada ideal estetik ve fonksiyonel
sonuçlara ulaşmak çok kolay değildir. Ayrıca bireylerin hareketli protezler yerine
daha çok sabit protezleri tercih ettiği de göz önünde bulundurulacak olursa başarıya
ulaşmak için doğru protez tipinin seçilmesi kritik önem taşımaktadır. Bu noktada; hibrit
protezlerin estetik nedenlerle son yıllarda oldukça fazla tercih edilmesine rağmen her
vakada estetik beklentileri tam olarak karşılayamadığı unutulmamalıdır. Bu nedenle,
implant destekli protezlerle tam dişsiz çenelerin rehabilitasyonunda kapsamlı bir ön
değerlendirme ile sert ve yumuşak dokular arasındaki ilişkinin değerlendirilmesini ve
kişiye özel optimum estetik değerlerin belirlenmesini de içinde barındıran sistematik bir
tedavi planının oluşturulması gereklidir.
Tam dişsiz çenelerin değerlendirilmesi ve yüzü oluşturan tüm anatomik bölgelerin bütün
içerisinde birbirleriyle uyumunun görsel olarak algılanması anatomik referansların ve
dişlerin olmaması nedeniyle kolay değildir. Bu nedenle, tam dişsiz hastalarda estetik
ve cerrahi başarıyı elde etmek için teşhis protezi yardımıyla yüz yönlendirmeli bir tedavi
planlamasının oluşturulması doğru olacaktır. Bununla birlikte gülme hattı, bukkal
koridor ve diş şekli/boyutu gibi estetik ölçütleri sabit paradigmalarla değerlendirmek
yerine; kişiye özel estetik değerleri dişler, dişeti, dudaklar ve yüz arasındaki uyumu da
göz önünde bulundurarak teşhis protezi yardımıyla kişiye özel yüz profili analizi ile
belirlemek çekici bir gülüş tasarımı yapabilmemizi ve hastaların beklentilerini daha
kolay karşılayabilmemizi mümkün kılacaktır. Teşhis protezleri sadece implant yerlerinin,
diş diziminin, uygun protez tipinin ve çekici bir gülümsemenin belirlenebilmesini değil,
aynı zamanda tedaviden önce daimi restorasyondan beklenen final sonucun hastaya
simülasyonunu da kolaylaştıracaktır.
Bu sunumun temel amacı, yüz yönlendirmeli protez planlamasının günlük rutin klinik iş
akışına nasıl entegre edilebileceğini klinik aşamaları ile göstermektir.
2004 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olan Dr. TAK,
2008 yılında Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim
Dalı’nda doktora eğitimini tamamladı. 2009 yılında Yardımcı Doçent, 2017 yılında
Doçent ve 2022 yılında Profesör unvanlarını aldı.
Dr. TAK, 2008-2017 yılları arasında çalıştığı Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi’nde Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nı kurdu; dekan yardımcısı ve anabilim
dalı başkanı olarak görev yaptı. 2017-2021 yılları arasında İstanbul Okan Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi’nde görev yapan Dr. TAK, 2020-2021 yılları arasında başhekim
yardımcısı olarak çalıştı. 2021 yılında İstinye Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde
göreve başlayan Dr. TAK, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nı kurdu ve halen dekan
yardımcısı ve anabilim dalı başkanı olarak görev yapmaktadır.
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Dr. TAK, 2012 yılında RWTH Aachen Üniversitesi’nde “Laser in Dentistry” mastership
programını tamamladı.
Ulusal/uluslararası birçok derneğin aktif üyesi olan Dr. TAK; 2018 yılından itibaren “ITI
Fellow” ve 2021 yılından itibaren “Osseoentegrasyon Derneği Bilimsel Komite Üyesi”dir.
2012 yılında kurduğu ITI İzmit Çalışma Kulübünün direktörlüğünü 7 yıl sürdüren Dr.
TAK, 2021 yılından beri ITI İstanbul Akademik 1 Çalışma Kulübünün direktörlüğünü
yürütmektedir.
Ulusal ve uluslararası düzeyde 100’ün üzerinde bildiri ve bilimsel makalesi, 1 kitap
editörlüğü ve kitap bölüm yazarlıkları bulunan Dr. TAK; implant üstü protezler, hibrit
protezler, All-on-4® ve estetik konularında eğitimler vermektir.
Facıally Drıven Prosthetıc Plannıng and Aesthetıc Rısk Analysıs in Implant-Supported
Full-Arch Prostheses
Prof. Dr. Önjen Tak
It is complicated to achieve the ideal aesthetic and functional outcomes in every
edentulous case, depending on the amount of soft and hard tissue lost in patients
whose aesthetic expectations have increased exponentially in recent years. Additionally,
considering that patients prefer fixed prostheses rather than removable prostheses, it is
critical to select the proper prosthesis type in order to achieve aesthetic success. At this
point; although hybrid prostheses have been preferred for aesthetic reasons in recent
years, it should not be forgotten that they don’t fully meet the aesthetic expectations
in every case. Therefore, making an extensive pretreatment evaluation and systematic
treatment plan, including the evaluation of the relation between hard and soft tissues,
and the determination of the individual optimum aesthetic values is mandatory for the
rehabilitation of edentulous arches using implant-supported prostheses.
Evaluation of edentulous arches and visual perception of facial harmony are
challenging because of the lack of anatomical references and teeth. Thus, a facially
driven treatment planning with the help of diagnostic prostheses, which improves
the aesthetic outcome and surgical accuracy is mandatory for edentulous patients.
Furthermore, instead of following fixed paradigms to define aesthetic landmarks
like the smile line, buccal corridor and tooth shape/size, an individual facial profile
analysis with diagnostic prosthesis is helpful to determine the individual aesthetic
values, taking into consideration the harmony among teeth, gingiva, lips, and face to
design an attractive smile and fulfill patients’ expectations. Diagnostic prostheses also
facilitate not only the determination of implant locations, the tooth arrangement, proper
prosthesis type and pleasant smile, but also the simulation of the expected outcome of
definitive restorations before treatment.
The main purpose of this lecture is to present how facially driven prosthetic planning
can be integrated into the daily routine clinical workflow with its clinical steps.
Dr. TAK graduated from İstanbul University, Faculty of Dentistry in 2004. He completed
PhD thesis at Selçuk University Faculty of Dentistry Department of Prosthodontics in
2008. He was appointed as Assistant Professor in 2009, as Associate Professor in
2017, and as Professor in 2022.
Dr. TAK founded the Department of Prosthodontics at Kocaeli University Faculty of
Dentistry, and served as “vice dean”, and “chairman of the department” between 2008-
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2017. He worked at Istanbul Okan University Faculty of Dentistry between 2017-2021,
and served as “assistant chief physician”. Dr. TAK has been serving as “vice dean” and
“chairman of the department” at İstinye University since 2021.
In 2012, he completed mastership’s degree in “Laser in Dentistry” at RWTH Aachen
University.
Being an active member of many national/international dental associations, Dr. TAK
has been serving as “ITI Fellow” since 2018, and as “Osseointegration Association
Scientific Committee Member” since 2021. Dr. TAK was the director of the ITI Izmit SC
for 7 years, which he founded in 2012, and has been serving as the director of the ITI
Istanbul Academic 1 SC since 2021.
Dr. TAK has over 100 national/international scientific articles and presentations, and is
editor of a book and author of different book chapters. He has lectured extensively on
implant-supported prostheses, hybrid prostheses, All-on-4® and aesthetic.
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Ağız Cerrahisi Uygulamalarında Sinir Hasarlarından Korunma
Prof. Dr. Mustafa Sancar Ataç

Ağız bölgesinde, hatalı cerrahi uygulamalar, ilgili bölgedeki anatomiye hakim olamama,
yetersiz ekipman gibi nedenler sonucu sinir hasarları gelişebilmektedir. Bu sunumda
ağız bölgesindeki uygulamalarda söz konusu hasarlardan korunmaya yönelik dikkat
edilmesi gereken konular üzerinde durulacaktır.
Prof Dr Mustafa Sancar ATAC
Gazi Üniversitesi Ağız Diş Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara Türkiye
Prof. Dr. Mustafa Sancar ATAÇ , 1997 yılında İstanbul üniversitesi Diş hekimliği
Fakültesinden mezun olmuştur. 1998-2004 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Cerrahisi Anabilim dalında tam zamanlı olarak doktora
ve uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. 2002 yılında aynı bölümde öğretim görevlisi
olarak atanmıştır. 2000-2001 yıllarında Gazi üniversitesi Tıp Fakültesi ve hastanesinde
Anestezi ve Reanimasyon, Kulak Burun Boğaz ve Plastik Cerrahi bölümlerinde asistan
olarak rotasyonlarını tamamlamıştır. 2002 yılında A.B.D. New York üniversitesinde
Kraniyofasiyal cerrahi bölümünde, 2004 yılında A.B.D. Washington Üniversitesi Oral
ve Maksillofasiyal Cerrahi bölümünde, 2005 yılında İsviçre, Zürih Üniversitesi Kraniyo
Maksillofasiyal Cerrahi bölümünde, 2011 yılında Rusya Kurgan Ilizarof Ortopedi ve
Travmatoloji hastanesinde ziyaretçi hekim olarak bulunmuştur.
2010 yılında yardımcı doçent doktor ve yine aynı yıl Doçent Dr ve 2017 yılında da profesör
doktor kadrolarına atanmıştır.SCI, SCI EXPENDAD ve PUBMED te taranan dergilerde
ve Yurt içi ve yurt dışı uluslararası bilimsel toplantılarda 150 nin üzerinde yayın ve
sunumu vardır. 5 adet doktora ve uzmanlık öğrencisi danışmanlığını tamamlamıştır. SCI
dergilerde makale editörlüğü görevleri vardır.
Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği başkanıdır. Kafa Tabanı Derneğinde
yönetim kurulu üyesidir. International Association of Oral and Maxillofacial Surgery,
European Association of Cranio Maxillofacial Surgeons and International Collage of
Maxillofacial Surgeons da Türkiye temsilciliği görevini yürütmektedir.
İlgi alanları doğumsal ya da kazanılmış Dento- maksillofasiyal deformitlerin düzeltilme
cerrahisi, rekonstruktif cerrahi, temporomandibular eklem ve bölgesinin patolojisi
cerrahisi, ileri rekonstrüktif implant cerrahisi ve üç boyutlu teknolojilerin cerrahi
uygulamalarıdır.
İngilizce ve Almanca bilmektedir. Hobileri arasında basketbol, şiir ve golf oynamak yer
almaktadır.
Prof Dr Ataç evli ve iki çocuk babasıdır
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Protectıon From Nerve Damages In Oral Surgery Applıcatıons
Prof. Dr. Mustafa Sancar Ataç
In oral region nerve damage may develop as a result of erroneous surgical applications,
failure to dominate the anatomy in the relevant region, and insufficient equipment. In
this presentation, it will be focused on the issues that should be considered in order to
protect from the said damages in applications in the mouth area.
Prof Dr Mustafa Sancar ATAC
Gazi University, Department of Oral and Maxillofacial surgery Ankara Turkey
Prof. Dr. Mustafa Sancar ATAÇ graduated from İstanbul University in 1997 and has
joined to Specialty education programme in Gazi University in Ankara in 1998. He holds
specialist diploma of Oral and Maxillofacial Surgery since 2004. He also defended his
PhD Thesis in 2004. During specialty education he completed his medical education
programme in 2000- 2001 in departments of, Anesthesiology and Reanimation,
Otorhinolaryngology- Head and Neck Plastic and Reconstructive Surgery Surgery.
He had visited New York University Institution of Plastic and Reconstructive Surgery
division of Craniofacial Surgery in 2002. In 2004 he visited University of Washington
in Seattle for Oral and Maxillofacial Surgery. In 2005 he visited University Hospital in
Zürich Department of Cranio Maxillofacial and Oral Surgery and in 2011 visited Ilizarov
Orthopedics and Traumatology centre in Syberia- Russia.
He became Associate Professor in 2010. Scince 2017 he is full time Professor in the
department both as lecturer and surgeon.
He had more than 150 national and international scientific publications and oral- poster
presentations including SCI journals. He has directed 5 PhD and specialty thesis. He is
reviewer author for many SCI journals.
He is president of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons. He is
executive board member in Skull base Society. He is councilor of Turkey for European
Association of Craniomaxillofacial Surgery and International Association of Oral and
Maxillofacial Surgeons, and International Collage of Maxillofacial Surgeons.
His main interests are, Dento-maxillofacial deformity Surgery for acquired or congenital
anomalies, Temporomandibular joint and region pathology and Surgery, advancedreconstructive implant surgery and 3D design and printing technologies in medicine.
He can speak English and Germany. His hobbies are basketball, poets and playing golf.
He is married with two children
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İmplant Tedavisinde Yetersiz Preoperatif Değerlendirme
Prof. Dr. Gühan Dergin

Günümüzde dişsiz çenelerin dental implantlar ile rehabilitasyonu toplum için daha
erişilebilir bir tedavi seçeneği haline gelmiştir. Klinik uygulamasının arması implantoloji
pratiğine olumlu yansımaları olsa da bu alanda yeterli eğitim ve deneyime sahip
hekimlerin eksikliği toplumun artan bu talebine gerekli cevabı verememektedir.
Komplikasyonlar, eğitimli hekimlerin bile yaşayabileceği sonuçlardır, ancak eğitim ve
deneyim eksikliğinin bu vakalarda dramatik artışlara yol açtığı bilimsel bir gerçektir.
Bu komplikasyonların önde gelen nedenlerinin başında implant tedavisinde yetersiz
preoperatif değerlendirme olduğu bilinmektedir. Bu sunumda, ameliyat öncesi
değerlendirmelerde yapılan hatalar ve bunların olası sonuçları ve alınacak önlemler ile
ilgili değerlendirme ve klinik gözlemler sunulacaktır.
Dr. Guhan Dergin 1973 yılında İzmit’te doğdu. 1999 yılında Marmara Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi’nde Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi ihtisasına başladı ve implant osseointegrasyon
konulu tezi ile 2006 yılında doktorasını aldı. 2005 yılında ABD’de Kuzey Karolina
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’nda davetli
doktor olarak çalıştı. 2009 yılında yardımcı doçent, 2013 yılında doçent ve 2020 yılında
profesör oldu. Dr. Guhan halen Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş
ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı olarak akademik kariyerine devam etderken
aynı zamanda Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Derneği (ACBID) yönetim kurulu üyeliğini
yürütmektedir. Profesör, birçok ulusal ve uluslararası kongrelerde davetli konuşmacı
olarak bulunmuş, kurslar ve eğitimler düzenlemiştir. Kendisinin uluslararası ve ulusal
bilimsel dergilerde çok sayıda makalesi ve kitaplarda bölümleri bulunmaktadır.
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Inadequate Preoperative Evaluation in Implant Treatment
Prof. Dr. Gühan Dergin
Today, rehabilitation of edentulous jaws with dental implants has become a more
accessible treatment option for society. Although the increase in the prevalence
of clinical practice has positively reflected on the practice of implantology, the lack
of physicians with sufficient training and experience in this field cannot respond to
this increasing demand of the society. Complications are consequences that even
trained physicians can experience, but it is a scientific fact that a lack of education
and experience has led to dramatic increases in these cases. It is known that the
leading cause of these complications is inadequate preoperative evaluation in implant
treatment. In this presentation, the evaluation and clinical observations about the
mistakes made in the preoperative evaluations and their possible consequences and
the precautions to be taken will be presented.
Dr. Guhan Dergin was born in 1973 in Izmit. He graduated from Marmara University
Faculty of Dentistry in 1999. In the same year, he started his specialization in Oral and
Maxillofacial Surgery at the Marmara University, Faculty of Dentistry. He received his
doctoral degree in 2006 with his thesis on implant osseointegration. In 2005, he worked
as an invited doctor at the University of North Carolina, Faculty of Dentistry, Department
of Oral, Dental and Maxillofacial Surgery. He became assistant professor in 2009,
associate professor in 2013 and professor in 2020. Dr. Gühan continues his academic
career as the Head of the Department of Oral and Maxillofacial Surgery at Marmara
University Faculty of Dentistry. He is also a board member of the Oral and Maxillofacial
Surgery Association (ACBID). The professor has been an invited speaker at many
national and international congresses, and has organized courses and trainings. He has
many articles in international and national scientific journals and chapters in books.
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Rehberli İmplant Cerrahisi
Prof. Dr. Cüneyt Karabuda

Alveoler kemik
ve diş kaybı ,implantların uygun pozisyonda çene kemiğine
yerleştirilmesini zorlaştırmaktadır. Volumetrik tomografi ve üç boyutlu planlamanın
yardımıyla dişhekimleri implantları olması gerektiği pozisyonda yerleştirebilmektedir.
Rehberli cerrahi yardımıyla implantların yerleştirilmesi cerrahi ve protetik
komplikasyonların oluşmasını engellemektedir. Bu sunumda cerrahi rehber çeşitleri ve
bunların oral implantolojide kullanımı tartışılacaktır.
1967 yılında Eskişehir’de doğdu. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği
Fakültesinden mezun oldu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Oral İmplantoloji Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı.2004 yılında doçent,
2009 yılında Profesör ünvanını aldı. 2014 senesinde Oral İmplantoloji Ana Bilim
Dalı Başkanlığı yapmıştır. Türk Oral İmplantoloji Derneği yönetim kurulu üyeliği ve
genel sekreterliği, Türk Dişhekimleri Birliği üyeliği yapmaktadır. Oral İmplantoloji
Dergisi yardımcı editörü, Akademik Dental Journal hakemi, Türkiye Klinikleri Dergisi
hakemi, Journal of Periodontology hakemi, İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği
Fakültesi Dergisi hakemidir.SCI expanded kapsamındaki bilimsel yabancı dergilerde
25’den fazla yayını bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası kongrelerde 90’dan fazla
konuşma ve sunum yapmıştır. Dental İmplant Cerrahisi. isimli kitabın çeviri editörü ,
Periodontoloji ve İmplantoloji adlı kitabın “Oral İmplantolojide Görüntüleme Teknikleri”
ve “Oral İmplantolojide İleri Cerrahi Uygulamalar” isimli bölümlerinin yazarıdır. Oral
implantoloji konusunda mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası eğitimler ve
dersler
vermektedir.2019 Nisan ayından bu yana özel kliniğinde çalışmaktadır.
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Guided Implant Surgery
Prof Dr Cüneyt Karabuda
Alveolar bone atrophy and absence of missing teeth challenges the proper positioning of
implants in total and partial edentulous patients. Maxillofacial volumetric computerized
tomography and three dimensional (3D) reconstructions enable clinicians to insert
the implants in proper positions. Surgical guides allow to transfer planned implant
positions to the patient. By inserting implants with help of surgical guides, surgical and
prosthetic complications can be prevented .In this presentation type of surgical guides
and usage of these guides in oral implantology will be discussed.
He was born in 1967 in Eskişehir. He graduated from İstanbul University Faculty of
Dentistry in 1990. He started his PhD in 1992 at İstanbul University Faculty of Dentistry
Oral Implantology Department. He received his title of associate professor in 2004 and
professor in 2009. He was the head of Oral Implantology Department in 2014. He’s a
board member and secretary general of Turkish Society of Oral Implantology and a
member of Turkish Dental Association. He’s the associate editor of Oral Implantology
Journal, reviewer at Academic Dental Journal, reviewer at Turkey’s Clinics (Türkiye
Klinikleri) Journal, reviewer at Journal of Periodontology and reviewer at İstanbul
University Journal of Faculty of Dentistry. He has more than 25 papers published in
international scientific journals under the scope of SCI expanded. He’s delivered more
than 90 lectures and presentations at national and international congresses. He’s the
translation editor of the book ‘Dental İmplant Surgery’ and author of the chapters “Oral
İmplantolojide Görüntüleme Teknikleri” (Imaging Techniques in Oral Implantology) and
“Oral İmplantolojide İleri Cerrahi Uygulamalar” (Advanced Surgical Procedures in Oral
Implantology) in the book titled Periodontoloji ve İmplantoloji (Periodontolohy and
Implantology). He delivers graduate and postgraduate courses on oral implantology.
He’s practising at his private clinic since April 2019.
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Düşük Kemik Yoğunluğunda Yeni Bir Entrümantasyon Tekniği: Osseodensifikasyon
Prof. Dr. Volkan Arısan

Özellikle posterior maxilla başta olmak üzere, çekim soketleri ve ogmentasyon gerektiren
bölgelerde sıklıkla karşılaşılan düşük kemik yoğunluğu implant başarısını tehlikeye
atar. Osteotom, piezo-elektrik cerrahi ve daraltılmış osteotmi gibi teknikler önerilmiş
olsa da uygulama tekniğine olan hassasiyet ve komplikasyonlar alternatif arayışını
devam ettirmiştir. Konvansiyonel frezlerde yapılan geometrik değişiklikler, kesme
açısının modifikasyonu ve özellikle saat yönün tersine çalıştırılma ile aşındıırılan kemik
partiküllerinin soket duvarlarına ve apikal kısma doğru itilmesi osseodensifikasyonun
temelini oluşturur.
Bahsedilen teknikler ve özellikle osseodensifikayson prensibi ile düşük kemik
yoğunluğundaki uygulamalar labratuvar klinik uygulama sonuçları ile irdelenecektir.
1998 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu ve aynı
Üniversitede Oral İmplantoloji Ana Bilim Dalında doktora eğitimine başladı. Nijmegen
Üniversitesi, Hollanda ile ortak yürütülen “Kalsiyum fosfat esaslı bir greft materyalinin
implant çevresi dehisens defektlerindeki etkinliğinin histolojik ve histomorfometrik
analizi” adlı doktora tezini 2003 de tamamladı. Oulu Üniversitesi, Finlandiya ve FH
Campus Wien Üniversitesi, Avusturyada ziyaretçi profesör olarak olarak çalıştı. Halen
Aynı bölümde Profesör olarak çalışmaktadır. 2 Uluslarası patenti bulunmaktadır.
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A New Instrumentatıon Technıque In Low Bone Densıty: Osseodensıfıcatıon
Prof. Dr. Volkan Arısan
Low bone density which is frequently encountered in regions requiring extraction
sockets and augmentation including especially posterior maxilla jeopardises implant
success. Although techniques such as osteotomy, piezoelectric surgery and reduced
osteotomy have been proposed, search for alternatives has continued due to
sensitivity to application technique and complications. Osseodensification is based
on geometrical modifications made with conventional burrs, pushing bone particles
etched by modifying the cutting angle and running counterclockwise towards the
socket wall and apical side.
These techniques and especially osseodensification principle as well as procedures
for low bone density will be explained in the light of clinical laboratory results.
He graduated from İstanbul University Faculty of Dentistry in 1998 and started his PhD
education at the Oral Implantology Department of the same university. He completed
his PhD thesis titled ‘’Histological and histomorphological analysis of the efficacy
of calcium phosphate based grafting material on peri-implant dehiscence defects’’
conducted jointly with Nijmegen University, the Netherlands in 2003. He worked as a
visiting professor at Oulu University, Finland and FH Campus Wien University, Austria.
At present, he works as a Professor at the same department. He owns 2 international
patents.
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Dİş Hekimliği Pratiğinde Lazerlerle Periodontal Tedavi
Dr. Kinga Grzechlesniak

Sayısı giderek artan periodontal enfeksiyonlar, nedenleri ve sistemik hastalıklar
üzerindeki olumsuz etkisi ile birlikte diş ve implant tedavisi esnasında oluşan
komplikasyonlara dair kanıtlar, diş hekimlerinin etkili tedavilerin belirlenmesinde neden
sonuç ilişkisini araştırması gerektiğini vurgulamaktadır.
Uzun dönem başarıyı ve tedavilerin yüksek düzeyde öngörülebilir sonuca ulaşması için,
diş hekimlerinin enflamasyonun ilk belirtileri hakkında dikkatli olması ve etkili tedaviler
uygulaması gerekmektedir. Başarılı bir tedavi için, periopatojenlerin elimine edilmesi
gerekmekteir. Genellikle konvansiyonel tedaviler, antiseptik veya antibiyotik kullanımı ile
ek antibateriyel tedaviyle tamamlanmaktadır. Ancak, şu ana kadar yapılan araştırmalar,
konvansiyonel tedaviye ek olarak lazer tedavisinin etkinliğini kanıtlamıştır. Lazer
tedavisi, Periodontal dokunun dekontaminasyonu ve kök yüzeylerinde sementleme için
kullanılmaktadır. Lazerin güçlü bakterisidal ve detoks özelliklerinden dolayı non-invaziv
medikal tedavidir.
Bu sunumda, alternatif tedavi protokolü olarak antiseptiklerle birlikte kullanılan lazer
tedavisindeki yenilikler ele alınacaktır.
Periodontoloji ileri düzey uzmanı ve oral patolog, ITI Üyesi, Lazer alanında Fen Bilimleri
Masterı
Yrd. Doç. . Ağız Cerrahisi Bölümü, Wroclaw Tıp Üniversitesi, Polonya
Lazer Laboratuvarı Direktörü, Wroclaw Tıp Üniversitesi, Polonya
Yerel EMDOLA Master Programı Direktörü, Polonya
Yrd. Doç. Periodonti Bölümü, Diş Hekimliği Okulu, Virginia Commonwealth Üniversitesi, ABD
Polonya Lazer Diş Hekimliği Derneği PTSL Başkanı,
Dünya Lazer Destekli Diş Hekimliği Federasyonu WFLD İcra Kurulu Danışmanı,
Dünya Lazer Destekli Diş Hekimliği Federasyonu WFLD ülke temsilcisi
FDI, Dünya Diş Hekimleri Birliği, Diş Hekimleri Komitesi
Wroclaw Tıp Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Merkezi Koordinatörü, Polonya
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Periodontal Treatment with Lasers in Dental Practice
Dr. Kinga Grzechlesniak
The increasing number of periodontal infections, causes the negative impact on
systemic diseases and evidence of complications during dental and implant treatment,
highlight the need for dentists to search for cause-and-effect relationships to identify
efficacious treatments.
To ensure long-term success and a highly predictable outcome of the treatments,
dentists should be heedful of the first signs of inflammation and perform effective
treatments. To achieve successful treatment, periopathogens need to be eliminated.
Usually, conventional treatments are complemented with additional antibacterial
therapy with the use of antiseptics or antibiotics. However, research has so far proven
the efficacy of laser therapy, as an adjunct to the conventional treatment. Laser
treatment is used for the decontamination of periodontal tissue and the cementum
on the root surfaces. It is a non-invasive medical treatment as it relies on the strong
bactericidal and detoxifying properties of the laser.
During the lecture we will consider the novelty of using laser therapy in combination
with antiseptics as an alternative treatment protocol.
Advanced specialist in periodontology and oral pathologist, ITI Fellow, Master of
Science in Laser
Associate Prof. Department of Oral Surgery, Wroclaw Medical University, Poland
Director of Laser Laboratory, Wroclaw Medical University, Poland
Director of local EMDOLA Master Program, Poland
Assist. Prof. Department of Periodontics, School of Dentistry
Virginia Commonwealth University, United States
President of the Polish Society of Laser Dentistry, PTSL
Executive Board Advisor of the World Federation for Laser Dentistry, WFLD
country representative World Federation for Laser Dentistry, WFLD
FDI, World Dental Federation, Dental Practice Committee Member
Coordinator of Center of Postgraduate Education at Wroclaw Medical University, Poland
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WHITE CORRECT TEKNOLOJİSİ
İlk fırçalamada renk kusurlarını aşındırmadan düzelten
mavi safir pigment teknolojisi!
ACTIVRELIEF TEKNOLOJİSİ
Kompleks mineralli ActivRelief teknolojisi içeren formülü
dişlerin hassas bölgelerine ulaşarak hassasiyete karşı
rahatlama sağlamaya yardımcı olur.
Anında bembeyaz bir gülümseme için A Salonunda
yer alan Signal standımıza bekleriz.

