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Diş Dostu Dergisi 
 

Diş Dostu Dergisi Mart, Haziran, Eylül ve Aralık sayıları diş hekimlerine ve ilgili kuruluşlara ulaştırıldı.  



Diş Dostu 3. Blogger Günü ve 
Kongre Katılımı 

 

Okuyucularını birçok konuda 
bilgilendiren, takipçileri tara-
fından ilgiyle okunan blog 
yazarlarının katıldığı kahvaltı 
eşliğinde Diş Dostu onaylı klinik 
Dental Forum İstanbul’da 
ağırladık. Diş Dostu Klinik üyesi 
Diş hekimleri tarafından ağız-diş 
sağlığı ve koruyucu bakım 
konusunda bilgilendirildiler, 
sorular sordular ve kliniği 
gezdiler. Etkinliğin sonunda 
blogger ve basın mensupları, 
blog, dergi ve diğer sosyal medya 
sayfalarında etkinliği ve aldıkları 
bilgileri paylaştılar. Böylece 
binlerce kişi Diş Dostu onaylı 
klinik ve bu kliniklerin hizmetleri 
konusunda bilgilendirildi.  

Etkinlikte Diş Dostu ürünler 
tanıtıldı ve bloggerlara hediye 
olarak, diş macunu ve Diş Dostu 
ürün seti verildi. 
 

Diş Dostu Derneği 
olarak 21-23 Ekim 
tarihlerinde 
düzenlenen 20. 
Uluslararası Estetik 
Diş Hekimliği 
Kongresi’nde yer 
alarak, değerli 
ziyaretçilerimizle  
buluştuk.  
 



Diş Dostu PR Çalışmaları 
 
Basın çalışmalarımız hız kesmeden 2016 yılında 
da devam etti. Birçok anne-çocuk dergisinde yer 
aldık. 



Diş Dostu Dental Asistan Hizmet İçi Eğitim Ve Gelişim Programı 
 
Yeni konularıyla bir kez daha İzmir Diş Hekimleri Odası’nda yapılan eğitimde 42 dental asistanla 
buluştuk. İzmir Diş Hekimleri Odası, tüm üyelerine mail ve dergi ilanı yoluyla eğitimimizin duyurusunu 
paylaşarak destek oldu. 



Dişler Yolunda Projesi 
 
Dişler Yolunda Projesi kapsamında birçok ildeki 
ilköğretim okullarındaki yaklaşık 10.000 
öğrenciye ağız ve diş sağlığı bakım eğitimi 
verildi. Son olarak Kasım ayında Bursa’da 
faaliyet gösteren Yeşim Tekstil’in, çalışanlarının 
çocuklarına özel olan kreşinde eğitim 
düzenlendi.  
  

 



Minik Diş Dostları 
Etkinliği 
 
 “Önce İnsan” sosyal 
sorumluluk projesi kapsa-
mında, Türkiye’nin alışveriş 
merkezi yönetiminde lider 
şirketi Cefic  ve Diş Dostu 
Derneği  tarafından ‘Minik Diş 
Dostları’ etkinliği düzenlendi. 
1 ay süren etkinlik sırası ile 
CarrefourSA İçerenköy AVM, 
Mersin Palm City Alışveriş 
Merkezi ve  CarrefourSA 
Bursa Alışveriş Merkezi’nde 
gerçekleşti.  
 
1800 minik ziyaretçi, ağız ve 
diş sağlığı eğitimi alarak diş 
dostu oldu. Ailelerinde yoğun 
ilgi gösterdiği etkinlikte ağız 
ve diş sağlığı ile bilgilerin yer 
aldığı broşürler, Diş Dostu 
Falım sakızları, Colgate çocuk 
diş macunu ve fırçası dağıtıldı.  
 
 

 


