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DİŞ DOSTU’NDAN 

Ağız ve Diş Sağlığının 
Sembolü: Diş Dostu 
Merhaba sevgili Diş Dostu okurları,  

Dergimizin bu sayısında yeniden sizlerle olmaktan çok mutlu-
yum. 

1997 yılından bu yana devam eden yolculuğumuzda kim bilir 
kaç kişiye dokunduk, kaç kişinin diş çürüğünden korunmasına 
yardımcı olduk. Emin olun bunun için çok çabalıyoruz. 

“Diş Dostu” ağız ve diş sağlığına bilimsel açıdan bakmanın bir 
sembolü. Misyonumuza destek veren firmaların ürünlerinde 
kullandığı bu sembol bilimsel açıdan testten geçen ürünlerin 
ağız ve diş sağlığına zarar vermediğinin bir göstergesi. 

Logomuzu gördüğünüz her yerde birlikte yazdığımız bir hikâ-
yemiz var ve biz bu hikâyelerin hep iyi bitmesini istiyoruz. Ama 
daha gidilecek çok yolumuz var. Çünkü hâlâ diş fırçası ve diş 
macunu ile tanışmamış, çok şeker yediği için dişi çürüyen ya da 
bilgisi olmadığından dişlerini kaybeden insanlar var. 

Peki biz ne yapıyoruz? 

Gönüllü diş hekimleri ile çocukluktan itibaren dişlerinizi nasıl 
koruyacağınızı anlatıyoruz. “Dişler Yolunda Projesi” ile tüm 
Türkiye’ye ulaşıyoruz. Temiz tutarak, zamanında fırçalayarak, 
koruyucu bakım uygulayarak ve sık sık atıştırmaktan vazgeçe-
rek dişlerinizi çürüklerden koruyabileceğinizi sürekli tekrarla-
yan bilgiler veriyoruz. Genç diş hekimlerine, diş hekimi mentor-
larımız ile destek oluyor, eğitimler veriyor, koruyucu hekimliği 
tekrar tekrar anlatıyoruz. Pandemi sürecinde sahadaki uygula-
malardan uzak kalsak da farkındalık yaratma çabamızı çevrim- 
içi yaptığımız çalışmalarla devam ettirmeye çalışıyoruz. 

Bu süreçte siz de diş hekiminizden uzak kalmış, hatta dişlerini-
zin eski sağlığını eskisi kadar koruyamamış olabilirsiniz. O za-
man yapmanız gereken kendinizi daha fazla ihmal etmeyip bir 
diş hekiminin yolunu tutmak. Çünkü güzel gülümsemeniz bizim 
için çok önemli.

Güzel gülümsemenizi koruyabilmeniz için de aşağıdaki soruları 
dürüstlükle cevaplamanızı öneririm.

En son ne zaman diş hekimine gittiniz?

En son ne zaman çocuğunuzu diş hekimine götürdünüz?

Diş temizliğinize ne kadar önem veriyorsunuz?

Eğer sık sık şekerli gıdalar tüketiyorsanız, dişlerinizde neler 
oluyor?

Amacımız korkutmak değil korumak için yol göstermek. Unut-
mayın ki ağız ve dişlerinizi korumak gerçekten elinizde.   

Selda Alemdar Dinçer
Diş Dostu Türkiye Ülke Müdürü ve  
Dernek Genel Sekreteri
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Başarılı Oyuncu,  
Çiçeği Burnunda Anne
Kısa bir süre öncesine kadar onu oyunculuğu ile tanıyorduk. Sonrasında eşi  
Sinan Güleryüz ile yaptığı düetler sayesinde güzel sesini de dinleme şansına 
eriştik. Şimdilerde ise çiçeği burnunda bir anne… YouTube kanalında hayatının 
kapılarını hayranlarına açan Özge Özder’in renkli, samimi dünyasına dair merak 
edilenleri sorduk.

rılmadık. Hep keşke daha erken karşılaşsaydık diyoruz. Ma-
sal gibi bir ilişkinin en güzel hediyesi ise ay perisi Luna’nın 
hayata gelişi. Binlerce şükür hem onun hem de bu aşkın 
varlığına.
 
Sinan Bey nasıl bir baba? 
Muhteşem bir baba. Beni anneliğe heves ettiren de kendisi 
zaten. O, baba ve iyi bir eş olmak için gelmiş bu dünyaya. 
Emzirmek hariç Luna’nın bakımına ve eve dair elinden her 
şey geliyor. Onun neşesi yeter ya! Hep yanımızda ve yakını-
mızda olsun diye dua ediyorum. 
 
En son şubat ayında Sinan Güleryüz ile mini bir akustik 
konser verdiniz. Düetleriniz çok seviliyor. Var mı yakın 
zamanda yeni sürprizler? 
“Senle Ben” düetimizin dinlenmesi 35 milyona ulaştı. Üç 

düet yaptık ve milyonun altında din-
lenmesi olan düetimiz yok zaten. 
Renkli, üretken ve içten bir aileyiz 
dolayısıyla evlendiğimizden beri çok 
benimsediler, çok seviyorlar bizi. Her 
sene bir düet yapmaya gayret gös-
teriyoruz. YouTube’da da birlikteyiz 

zaten, insanlar bizi yan yana görmeyi seviyor. 
Yakında yeni sürprizler var, evet.

Sinan Güleryüz’ün müzisyen tarafı sizin oyuncu yanı-
nız… Luna sanat dolu bir evde büyüyecek. Luna’nın gele-
ceği ile ilgili hayalleriniz neler? 
Çocuk meselesine hiçbir zaman heves edip yapamadıkla-
rımı ona yaptıracağım diye bakmadım. Hayal kurmuyorum 
o yüzden. Hayalini kurduğum tek şey onun kendini bulma 
yolculuğunu keyifle izlemek. Proje çocuklardan, hırslı anne 
babalardan, kendi olamadığını çocuğuna oldurma hevesli-
lerinden, çocuğa sormadan kendi çaldığı enstrümanı, kendi 

Luna ile günleriniz nasıl geçiyor? Annelik nasıl bir dene-
yim sizin için? 
Her gün birbirinin aynısı gibi ama hep bir öncekinden daha 
güzel. Çok mülayim, güleryüzlü, keyifli bir bebek Luna. Ta-
rifsiz bir sevgi bağı var aramızda. Bebeğiniz açık yaranız 
gibi… Çok daha duygusal olduğumu fark ediyorum; bebek-
ler ve çocuklarla ilgili üzücü şeylere hiç tahammülüm yok, 
hemen dağılıyorum; bize ya da Luna’ya bir şey olursa diye 
korkuyorum. Daha uzun yaşamayı diliyorum mesela, kızı-
mın başında daha çok durabilmek için. Şükür ve dualarım 
arttı. Anneliğin tüm efektleri bünyeme yavaş yavaş yer edi-
yor ve tabii anne diyeceği gün için sabırsızlanıyorum.
  
Pandemi sürecinde hamile olmanın, sette çalışmanın 
belli zorlukları illaki olmuştur. Neler yaşadınız?
Zordu, hem de çok… Maskesiz çalışmak durumunda oldu-
ğum bir meslek grubundayım, hami-
leydim ve astım hastasıyım. Herkesin 
baş edebileceği bir psikoloji değil ama 
ben mesleğine aşık, çalışmaya çok 
bağımlı biriyim. Evde oturarak geçir-
mek istemezdim hamileliğimi. Şükür 
ki çalışma fırsatı da verildi bana. Çok 
sıkı tedbirlerle çalıştım gerçekten. Yapım şirketimin, eşimin 
ve annemin büyük desteği olmasa başaramazdım. Sinan 
benim kahramanım çünkü bir dakika bile yanımdan ayrıl-
madı; sete, kuaföre, her yere birlikte gittik. Hamileyken her 
gün yaptığım bir saatlik yürüyüşlerde çıkamadığım yokuşta 
beni arkamdan itecek naiflikte, çok kıymetli bir yol arkadaşı. 
Hastanede ve doğumda verdiği desteği anlatacak kelimem 
bile yok. 

Luna çok şanslı bir aşk çocuğu. Bu aşkın güzel de bir 
hikâyesi var. Biraz anlatabilir misiniz?
Bir kar tatilinde uçakta yan yana oturmuştuk, sonra hiç ay-

HOŞ SOHBET 

“Çocuk meselesine 
hiçbir zaman heves 

edip yapamadıklarımı 
ona yaptıracağım diye 

bakmadım.”



yacağımı düşündüğüm bir şeyin içinde bulamazsınız beni. 
Enerjisi yüksek, çalışmayı seven, mesleğinden ve mesleği-
nin getirdiklerinden keyif alan biriyim. YouTube’u da, orada 
kendime ve kızıma anı biriktirmeyi de, insanlarla bu anıları 
paylaşmayı da çok seviyorum. İnsanlara evimi, yaşamımı 
kalbimi açtım, onlar da kucakladılar. Yaşamı birlikte yaşanır 
kılmaya ve bu zor günleri YouTube’dan da olsa birlikte aş-
maya, paylaşmaya devam edeceğiz.

Bana Göz Kulak Ol derneğini kurarak hayvan sevginizle 
de farkındalık yaratıyorsunuz. 
Yaptığımız projeler gerçekten çok ses getirdi. Pandemi ne-
deniyle şu an sadece besleme yapıyoruz. Aktif toplantıla-
rımız şimdilik askıda ama biz sadece sokak hayvanları için 
çalışmıyoruz. Yaptığımız farkındalık projeleri bütün hay-
vanların sesi olmayı amaçlıyor. 
 
Günlük bakımınızla ilgili nelere dikkat ediyorsunuz?
Sağlıklı markalar, doğal ürünler, temiz içerikler kullanmaya 
ve cildimin rutin temizliğini bakımını ihmal etmemeye gay-
ret ediyorum.

Ağız ve diş sağlığınız için neler yapıyorsunuz?
Ağız ağıza çalıştığımız hatta bazı sahnelerde rol gereği aşı-
rı yakınlaşmak durumunda olduğumuz bir meslek grubu 
bizimkisi. O yüzden kontrollerimi hiç aksatmam; diş ipi, dil 
fırçası, gargara, aklınıza gelen ağız sağlığı ile ilgili keşfedil-
miş her şeyi kullanan biriyim. Diş yapım da hem estetik hem 
sağlık açısından düzgün ve iyidir. Kıymetini bilmek adına 
elimden geleni yapıyorum. Hamile kaldığımda ilk gittiğim 
doktor diş doktorum oldu. Diş kaybetmekten çok korkarım. 

konuştuğu yabancı dili öğrenmesi için baskı yapan, çocuğu 
ile hava atan anne babalardan hiç hoşlanmadım hayatım 
boyunca. John Lennon’a çocukken öğretmeni soruyor bü-
yüyünce ne olmak istiyorsun diye, o da “Mutlu olmak isti-
yorum” diyor. Öyle doğru bir bakış açısı ki! Luna kendini 
boş bir tuval gibi görecek; annesi olarak ona sadece bunu 
sağlayacağım. Resmi kendi dolduracak, kendini gerçekleşti-
recek, dışardaki sesleri değil kendi iç sesini duyacak önce. 
Sonra da sevdiği ve kendini içinde bulduğu, mutlu olduğu 
şeyle, kimseye yaslanmadan ayakta kalmayı öğrenecek. Bu 
domates yetiştirmek de olabilir, sanatçı ya da gemi mühen-
disi olmak da… Dünyanın en güzel domatesini yetiştirerek 
mutlu olacaksa onu yapacak, ama maddi ve manevi ken-
di başına ayakta kalabilmek kaydıyla. Sanata bulaşırsa ne 
mutlu bana... Bu ülkede sanatçı olma kavgamızı meslektaş 
olarak birlikte sürdürürüz o zaman. 
 
Pandemiden dolayı kültür sanat sektörü zor zamanlar-
dan geçiyor. Neler söylemek istersiniz? 
Çok zor bir dönem… Ben konservatuvar mezunuyum dola-
yısıyla müzisyeninden dansçısına, sahne sanatlarının her 
dalından bir çok dostum var. Bazıları gerçekten umutsuz-
luk ve iş yapamamaktan artık başka bir boyuta geçti. Gerek 
mental gerekse maddi ve manevi hiç bu kadar zorlanılan 
hatta acıklı bir dönem geçirmedi sanatçılar. İşin ilginç tarafı 
pandemide herkes evde sanata sarılarak zaman geçirdi de-
lirmemek için ama sanatçıya sahip çıkmaya gelince herkes 
arkasını döndü. Sormak isterim pandemide dinlediğiniz şar-
kılar, izlediğiniz filmler, klipler, diziler kısaca vakit geçirmek 
için tükettiğimiz her şey kimin üretimi? Sanatçıların… Zor 
zamanda şifa niyetine ilk sarıldığın şeyi ortam yangın yeri 
olduğunda yangına bırakamazsınız. Sanatçıları lüzumsuz 
sektör gibi algılayıp hayata küstürdüler sonra arabaya binip 
radyo açıp müzik dinlediler. Sanatçılar hayata yön veren, 
akışı değiştiren insanlardır. Ülkemizde bundan sonra yaşa-
nacak akış buna göre olacak. Kimse bunu hesap etmedi ne 
yazık ki…
 
“Sadakatsiz” epey ilgi görüyor. Yeni sezonda da devam 
edecek mi? 
Evet, edecek. Seyircinin ilgisi, sevgisi inanılmaz!
 
Çalışan bir anne olarak bir gününüz nasıl geçiyor? Set, 
bebek, YouTube kanalı üçgeni yorucu oluyor mu?
Ben çok mutluyum çalışan anne olmaktan. Çekimler ile an-
nelik arasında mekik dokuyorum ama büyük zevkle... Za-
ten bir şey üstüme yük olduğu anda zevk almaktan ziyade 
zorunluluk hissetmeye başlarım. Şu hayatta da hiç bir şeyi 
zorunluluktan yapmadım. Hakkıyla ve keyif alarak yapama-
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“İnsanlara evimi, yaşamımı, kalbimi 
açtım, onlar da kucakladılar. 
Yaşamı birlikte yaşanır kılmaya ve 
bu zor günleri YouTube’dan da olsa 
birlikte aşmaya, paylaşmaya devam 
edeceğiz.”



Dünyanın en gelişmiş şe�af plak sistemi Invisalign ile 
çocuğunuzun gülüşünü şekillendirmenin tam zamanı. 
Çocuklar ve gençler, tel ve braketler olmadan, en güzel 
yıllarını gülüşlerinden emin bir özgüvenle geçiriyorlar.

En güzel gülüşünüzü keşfetmek için tıklayın:
Invisalign.com.tr

Çocuklar ve gençler, Invisalign ile 
daha güzel bir gülüşe sahip oluyorlar
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Gen, kalıtımın en temel yapıtaşıdır. Genlerimiz dış görünüşümüzü, 
metabolizmamızı, hangi hastalıkları geçirmeye meyilli olduğumuzu, kısacası 
kimliğimizi belirleyen bilgi topluluğudur. DNA dizilerimizdeki bazı değişimler 
sonucu genin işlevinin anormalleşmesiyle genetik hastalık ortaya çıkar. 
Bazı hastalıklar hafif seyrederken bazıları ağır olup kişinin tüm hayatını 
etkileyebilmektedir. 

DNA dizilerindeki değişimler (mutasyonlar) özellikle nesil-
den nesle aktarılabilecek türdense, bu genetik hastalıklar 
için aile planlamasında bilinçli yol izlemenin önemi büyük-
tür. Akraba evliliklerinin sakıncalarının bilinmesi, hamilelik 
sürecinde teratojen maddelerin kullanılmaması, ileri yaş 
gebeliklerinde prenatal tanı testlerinin yapılması, sağlık-
lı beslenme düzeni gibi detaylar hastalık ortaya çıkışını ve 
seyrini önemli ölçüde etkiler. Hastalık tanısını koyan, risk ve 
prognozu tayin eden, bu hususta kişiye yol gösteren birim 
genetik danışmadır. 

Bazı genetik hastalıkların tanı 
ve tedavi sürecinde diş he-
kimleri rol üstlenmektedir. Bu 
yazımızda karşılaştığımız bazı 
genetik hastalıkları derleyip 
ağız içi bulgularından, uygula-
nabilecek tedavilerden kısaca 
bahsedeceğiz. 

Down Sendromu
Ortalama sekiz yüz doğumdan 
birinde görülen down sendromu, büyüme geriliği ve mental 
gelişim geriliğiyle karakterize kromozom sayı anomalisidir. 
Down sendromlu çocuklarda konjenital kalp defektleri, do-
laşım sistemi bozuklukları, kas – iskelet sistemi gelişim ye-
tersizlikleri, motor fonksiyon gelişim geriliği, mental retar-
dasyon gibi sistemik hastalıklar görülebilmektedir. Özellikle 
kas gelişim geriliğinin konuşma gecikmesine sebep olduğu 
düşünülmektedir. 

Başın arkasının yassı gözlerin hafif çekik, enselerinin kısa ve 

kalın olması gibi tipik yüz yapısına sahiplerdir. Elleri genelde 
büyük, parmakları küçüktür. Vücutları genelde kısadır. Kas 
tonusu düşük olduğu için; dudak köşesi aşağı doğru bakar, 
orta yüz gelişimi geriliği bulunur, makroglossi görülür. Tüm 
bu bulgulara bağlı olarak ağız solunumu gelişir, angular che-
ilitis, kronik periodontitis, openbite gibi dental hastalıklara 
sebep olmaktadır. Dilin büyük olması sebebiyle kenarların-
da diş izleri bulunur. Dil itmesi varsa diastemalar görülebilir. 
Diastema, diş eksiklikleri, mandibular kas hipotonisi gibi bul-
gular anormal oklüzyonlara ve dolayısıyla temporomandi-

bular eklem disfonksiyonlarına 
sebep olmaktadır.

Hem süt hem daimi dişlerinde 
mikrodonti görülmektedir. Nor-
malden küçük dişler gelişmek-
tedir. Bazı vakalarda konjenital 
diş eksiklikleriyle karşılaşılmış-
tır. Büyüme gelişim geriliğine 
diş gelişimi de dahil olmuştur. 

Dişlerde farklı trabekül yapıla-
rı, kök ve kanal morfolojileri, taurodontizm gibi anomaliler 
gözlenebilmektedir. Estetiği ya da çiğneme fonksiyonunu 
bozan varyasyonlar kuron köprü protezleriyle, dolgularla 
tedavi edilebilmektedir.

Diş çürük prevelansı sağlıklı yaşıtlarına göre daha düşüktür. 
Diş sürmelerinin geç olması, yüksek tükürük sekresyonu ve 
pH’ı, konjenital diş eksikliği, fissürlerin normalden az ve sığ 
olması, prevelansın düşük olmasının başlıca sebeplerinden-
dir.

Genetik Hastalıklara  
Diş Hekimi Yaklaşımı

Kimliğimiz olan genlerimizdeki 
bozulmalar ağız ve diş oluşumunu, 

gelişimini etkileyebilir. Diğer 
tedavilerle uğraşırken ağız ve diş 

bakımı aksatılabilmektedir. Genetik 
danışmanın tanı ve tedavi sürecinde 
diş hekimine başvurup fikir alması

da bu hususta önemlidir.

Yazan: Dt. Kübra Doğan Demir



Kibar, samimi, sabırlı özelliklerinin yanı sıra, ani sinirlenme 
ve inatçılık gibi özelliklere sahip olabilirler. Diş hekimi, non-
koopere bir hasta ile karşılaştığında “anlat-göster-uygula” 
tekniğiyle de kooperasyonu sağlayamazsa sedasyon, genel 
anestezi gibi tekniklere başvurabilir.

Down sendromunun net bir tedavisi yoktur. Uygulanan teda-
viler, bireyin yaşam şartlarının ve konforunun daha yüksek 
seviyede olabilmesi için yapılmaktadır. Fizik tedavi, konuş-
ma terapisi gibi tedaviler uygulanmaktadır. Zihinsel gelişi-
mini artıracak özel eğitimler verilmektedir. İyi eğitmenler 
tarafından erken başlanan eğitimlerdeki başarı oranı çok 
daha yüksektir. Böylece down’lu bireyler normal birey gibi 
meslek sahibi olabilir, kendi hayatlarını idame ettirebilirler. 
Eğitim oranı arttıkça motor ve psikososyal beceriler arta-
cağından ağız hijyeni oranının da arttığı unutulmamalıdır.

Klinefelter Sendromu
Erkeklerde en çok görülen cinsiyet kromozom bozukluğu 
olan klinefelter sendromu, hipogonadizm, testislerde atrofi 
ve jinekomasti ile karakterizedir. Bazı vakalarda bunlar gö-
rülmeyebilir hatta hasta fark etmeyebilir. Tanı ne kadar er-
ken konursa tedaviye yanıt o kadar erken olur. FSH düzeyi 
normalden yüksektir. Alınan kan örneğindeki karyotipleme 
ile tanı konulabilir. Karyotipleri çoğunlukla 47,XXY’dir. X 
kromozomu sayısı arttıkça klinik bulgular ağırlaşmaktadır. 
Cinsiyet gelişimi daha da gerileyip, mental gelişim geriliği 
oranı daha çok ağırlaşabilmektedir. 

Kas ve kemik yapısı güçsüzdür. Ergenlik gecikebilir. Konuş-

mada gecikme olabilir. Bulgulara ek olarak kalp anomalileri, 
osteoporoz, romatoid artrit, lupus eritomatosus, diş prob-
lemleri gibi komplikasyonlar görülebilmektedir. Bazı ağız içi 
bulguları yarık damak, premolar diş eksikliği, daimi dişlerde 
geç sürmedir. Tedavi sürecinde endokrin uzmanları, ko-
nuşma terapistleri, fizyoterapistler, psikologlar ve genetik 
danışma aktif rol almaktadır. Jinekomasti için plastik cerra-
hiye başvurulabilir. 

Diş hekimi, bu süreçte hastanın konforunu, çiğneme fonk-
siyonlarını düzeltebilmelidir. Hastada damak yarığı varsa 
bebeklikten başlayan uzun bir tedavi süreci başlar. Cerrahi 
müdahale ile uygun zamanlardan uygun tedaviler yapılırsa 
özellikle konuşma gelişim sürecine de etkisi büyük olmak-
tadır. Diş eksiklikleri gibi durumlarda ise estetik ve çiğneme 
fonksiyonlarını kazanmak önemlidir. Hastanın kemik geli-
şimine göre komplikasyon değerlendirmesi yapılıp tedavi 
yöntemi seçilmektedir. 

Apert Sendromu
FGFR-2 genindeki mutasyonlar sonucu oluşan Apert send-
romu kafatası, el, ayak anomalileri içeren genetik sendrom-
dur. Otozomal dominant aktarılan bu hastalıkta, kafatası 
suturaları erken kapanmaktadır. FGFR-2 geni (fibroblast 
growth factor receptor -2) embriyonun gelişiminde, kan da-
marı ve kemik hasarı onarımında önemli role sahiptir. 
Frontal kemik geniştir. Hipertelorizm, üst göz kapaklarında 
ptozis, otitis media gibi sorunlar vardır. Yüz, burun basık 
görünüme sahip ve orta yüz hipoplazisi bulunmaktadır. Pa-

9
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latinal kemik dar, alveol kretleri kalındır. Maxillar dişler “V” 
biçimde dizilmiştir, dar ve çukur damak yapısı vardır. Sert 
damak kısadır. Üst çenedeki hipoplazi nedeniyle alt çenenin 
önde görülmesine ve class 3 maloklüzyona sebep olmakta-
dır. Yarık damak ve uvula bifida görülebilmektedir. Dişetle-
rinde hiperplazi görülebilir. Hipersalivasyon bulunmaktadır. 
Diş sürmelerinde gecikme görülmektedir. Makroglossi bu-
lunmaktadır. Beyin anomalileri, zekâ geriliği, vajinal atrezi, 
skrotuma inmemiş testis, hidronefroz, spina bifida, braki-
daktili, eklemde ankiloz, pilor stenozu, kalp defektleri gibi 
bulgulara rastlanabilmektedir.  

Baş ve yüz iskelet anomalileri için çeşitli cerrahi tedaviler 
uygulanabilmektedir. Bu tedaviler ve prognoz hastalığın 
şiddeti ve çocuğun yaşına göre değişmektedir. Diş hekimi 
açısından, cerrahi birimi tarafından damak yarığı tedavileri, 
ortodonti birimi tarafından üst çene darlığı ve maloklüzyon 
tedavileri, periodontoloji birimi tarafından dişeti hiperplazi-
si tedavileri yapılabilmektedir. 

Oro-Facial-Digital Sendrom
9 alt tipi tanımlanmış OFD, otozomal resesif kalıtılabildiği 
gibi, en sık görüleni X’e bağımlı dominant kalıtımdır. X kro-
mozomunun kısa kolundaki CXORF5 (Xp22.2-p22.3) geni 
mutasyonu sonucu oluşmaktadır. Kişiye ve ailesine genetik 
danışma önerilmektedir.

İsminde geçtiği gibi ağız, yüz ve parmakları etkileyen bir 
hastalıktır. Polikistik böbrek hastalığı görülebilmektedir. 
Zekâ düzeyi normal olmakla birlikte hidrosefali görülebil-
mektedir. Elleri küçüktür. Parmaklar eğri, yapışık, kısa ya da 
normalden fazla sayıda bulunabilir. Hipertelorizm, burunda 
basıklık, işitme bozuklukları, otitis media, kulak anomalileri-
nin yanı sıra, ağız içi bulgular da mevcuttur. Bunlardan bazı-
ları maxillar hipoplazi, dudak, dil, uvula ve damakta yarık, dil 
ve ağız mukozasında hamartomlar, santral diş eksiklikleri, 
mine hipoplazileri, yüksek damak kubbesi, kalın ve normal-
den fazla frenulumlardır. 

Diş hekimliğinde ortodontik tedaviler ile maxillar darlık çö-
zülebilmektedir. Cerrahi müdahale ile gerekirse frenektomi, 
dudak damak yarığı tedavileri yapılabilir. Kuron köprü pro-
tezleri, bonding ve daha birçok müdahale ile ağız diş sağlığı 
kontrol altına alınabilir. Eksik dişler uygun tedavilerle yerine 
getirilerek daha konforlu bir hayat sunulabilir.

Tricho-Dento-Osseous Sendrom
Otozomal dominant kalıtılan, saç, diş, kemik ve tırnakları 
etkileyen bir sendromdur. DLX3 genindeki delesyon mu-
tasyonu sonucu oluşmaktadır. Bu gen, embriyonik gelişim 

sürecinde deri, diş gibi ektoderm tabakasının oluşumunda 
rol oynamaktadır. Ektodermal displazi ile benzer bulgulara 
sahiptir. 

Kıvırcık ve zayıf saçlı, uzun kirpiklilerdir. Tırnakları ince ve 
kırılgandır. Alnı bombeli, kafatası büyüktür. Ağız içi bulgula-
rı; mikrodonti, minede hipomineralizasyon, dişlerde zayıflık, 
diş hassasiyeti, çoklu diastema, amelogenezis imperfecta-
ya benzer renkleşmiş ve anormal mine görüntüsü, dentin 
displazisi, periapikal abseler, taurodontizm, dişlerde gömük 
kalmadır. 

Dominant kalıtımlarda etkilenen bireyler ve aileleri için ge-
netik danışma önerilir. Genellikle semptoma yönelik teda-
viler yapılmaktadır. Diş hekimliğinde erken müdahale ede-
bilmek için düzenli kontroller önemlidir. Hastalarda çürük, 
abse, erken diş kaybını önlemek, anormal diş gelişimini ya 
da dişlerde sürme gecikmesini tespit edebilmek için düzenli 
röntgen kontrolü yapılabilir. Kayıp, eksik, anormal görünen 
diş varsa estetiği ve fonksiyonu kazandırmak için çeşitli te-
daviler (implant, kuron köprü protezi, vb.) gerçekleştirile-
bilir. 

Kimliğimiz olan genlerimizdeki bozulmalar ağız ve diş olu-
şumunu, gelişimini etkileyebilir. Diğer tedavilerle uğraşırken 
ağız ve diş bakımı aksatılabilmektedir. Genetik danışmanın 
tanı ve tedavi sürecinde diş hekimine başvurup fikir alması 
da bu hususta önemlidir. Gerekli günlük bakım alışkanlığının 
oluşturulması ve doğuştan gelen ağız diş anomalilerinin diş 
hekimleri tarafından tedavi edilmesi, hastanın çok daha kon-
forlu bir yaşam sürmesine yardımcı olabilir. Unutmayalım ki 
beslenme, konuşma gibi temel becerilerimizi yerine getire-
bilmemizin yolu sağlıklı ağız ve eksiksiz dişlerden geçer. 
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Hangi Kişiyiz? Arzuladığımız 
mı Yoksa Algıladığımız mı?
Mutluluk, üzerinde en çok konuşulan, en çok tartışılan; iyi ve kaliteli bir yaşam 
için içinde kişiler arası ilişkileri, başarıyı, içsel motivasyonu barındıran yaşantısal 
bir kavramdır. 

nucunda benliğine dair geliştirdiği tutumlardan oluşan dina-
mik süreç ise benlik saygısı olarak tanımlanabilir. 

Benlik saygısı, okul ve iş yaşamı, bu yaşantılardaki başarı 
ve doyum algısı, ebeveyn ve/veya yakın sosyal çevrede yer 
alan kişilerle olan ilişkiler gibi değişkenlerden olumlu ve/
veya olumsuz bir şekilde etkilenebilmektedir. Sosyoeko-
nomik statü, beden imajı gibi fiziksel özellikler, profesyo-

nel sporcu olabilmek, akademik  
başarı, liderlik özellikleri gibi ki-
şisel yetenek ve beceriler bu  
değişkenler arasında sıralanabilir. 

Benlik olgusu tanımlanırken  
kişinin kendine şu soruyu sorması 
gerekir: “Ben neyim?” Açıklamak 
gerekirse, benlik saygısı kişinin 
“ben” ile sadece zihinsel temas 
kurmasının ötesinde, yine aynı ki-
şinin “ben” ile duygusal etkileşim 

kurması anlamına da gelir.  Örneğin, kişinin kendini sevil-
meye ve beğenilmeye değer görüp, görmemesi, kendini de-
ğerli bulup bulmamasına ilişkin analizleri sonucunda oluşan 
algıları, kendine güvenip güvenmeme durumlarını tespit 
etmesi, genel olarak özetlersek benlik saygısı kişinin kendi 
hakkında zamanla oluşturduğu hem duygusal hem de zihin-
sel olumlu veya olumsuz ruh hâlinin tasviridir. 

Hedonik yaklaşıma göre mutluluk, haz alma ilkesini temel 
alarak günlük hayatta olumlu duyguları daha yoğun, olum-
suz duyguları daha az sıklıkla deneyimlemek demektir. Ge-
lişim temelli yaklaşıma göre mutluluk, bireyin kendini ger-
çekleştirmesi, ilgileri, yetenekleri, değerleri, amaçları ve 
hedefleri doğrultusunda bir yaşam yapısı kurabilmesi, dola-
yısıyla yaşamında anlam bulabilmesi ile ilişkilidir. Mutluluğu 
açıklamada ve mümkün kılmada, ne yaşayacağımız ve nasıl 
yaşayacağımızla ilgili kendimize 
biçtiğimiz değerin göstergesi olan 
“benlik saygısı”nın rolü büyüktür.

İnsan, doğası gereği kendisi ve 
çevresi üzerine düşünen, yaşam 
boyu karşılaştığı her nesneye 
karşı tutum geliştiren bir varlık-
tır. Zaman içerisinde gelişen bu 
tutumlar bireylerin etrafındaki 
nesnelere dair düşünce, davranış 
ve duygularının önemli belirleyici-
lerinden biri olur. Kişi kendi dünyasında algıladığı nesnelere 
belli bir tutum geliştirirken kendi hakkında da bazı değer-
lendirmelerde bulunur. Benlik, bireyin kişilik özelliklerini, 
arzularını, değerlerini, inançlarını ve en önemlisi de kendine 
yönelik değerlendirmelerini içerir. Kişinin kendi hakkındaki 
olumlu veya olumsuz değerlendirmeleri ve deneyimleri so-

Kişinin kendine bilişsel ve 
duyuşsal olarak değer biçmesi 

sonucunda oluşan benlik 
saygısı, onun toplum içindeki 
duruşunu, sosyal ilişkilerini, 
başarısı veya başarısızlığı 

karşısındaki tutumunu 
belirleyen önemli bir faktördür.

Yazan: Pelin Haymana / Aile Danışmanı ve Psikoterapist
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Benlik olgusu tanımlanırken
kişinin kendine şu soruyu 
sorması gerekir: “Ben neyim?” 
Açıklamak gerekirse, benlik 
saygısı kişinin “ben” ile sadece 
bir zihinsel temas kurmasının 
ötesinde, yine aynı kişinin 
“ben” ile duygusal bir etkileşim 
kurması anlamına da gelir.
 



Benlik saygısı, süregelen yaşam deneyimleriyle gelişmeye 
ve biçimlenmeye devam eder. Erken çocukluk yıllarında 
ebeveyn ya da bakım verenlerle olan etkileşimler, daha 
ileriki gelişim dönemlerinde kişinin içinde yer aldığı sosyal 
ortam, bu sosyal ortam vasıtasıyla aldığı geri bildirimler 
önemli psikolojik faktörlerdir. Benlik saygısı, kişinin “gerçek 
benliği” ile “ideal benliği” arasındaki ilişki bağlamında orta-
ya çıkan bir tür algılayış olarak da tanımlanabilir. Bu algı-
layış, kişinin kendine yönelik bir his veya tutum yaratarak 
kişinin kendiyle olan ilişkisinden memnun olup olmaması so-
nucunu doğurabilmektedir. Bu nokta kendi içinde iki boyut 
içerir: Kendinden memnun olmak ve kendinden memnun 
ol(a)mamak. Benlik saygısının diğer iki yapısal bileşeninden 
biri ise değer (kendini ya da “beni” değerli olarak görme ve 
algılama),  ikincisi de yeterliliktir (bireylerin kendi yetkinlik 
kapasiteleri hakkında bilgiye sahip olma, bu bilgiyi analiz 
ederek kişisel özelliklerine biçtiği değerin düzeyi, kendini 
hangi ölçüde yetenekli, başarılı ve değerli olduğunu düşün-
mesi ve hissetmesi).

Kişinin kendine bilişsel ve duyuşsal olarak değer biçmesi 
sonucunda oluşan benlik saygısı, onun toplum içindeki du-
ruşunu, sosyal ilişkilerini, başarısı veya başarısızlığı karşı-
sındaki tutumunu belirleyen önemli bir faktördür.

Arzulanan benlik ile gerçek benlik tutarlı olmalı 
Benlik saygısı olgusunu anlamadaki en önemli unsurlardan 
biri, insanın bilişsel olarak olmak istediği kişi (ideal/arzula-
nan benlik) ile bilişsel olarak olduğu kişi (algılanan/gerçek 
benlik) arasındaki mesafedir. İdeal benlik ile algılanan benlik 
arasındaki mesafenin azlığı ya da çokluğu benlik saygısını 
olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilir. Arzulanan benlik 
ile gerçek benliğin karşılaştırılması sonucunda ortaya çıkan 
durumda bir tutarlılık söz konusuysa, bu durum psikolojik 
iyi oluş düzeyinin yüksek olma ihtimalini güçlendirmektedir. 
Bunun için kişinin ulaşmak istediği benlik imajı için gerekli 
vasıflara sahip olduğunu hissetmesi olmazsa olmazdır. Aksi 
takdirde, algılanan ve ideal benlik algısı arasındaki mesafe-
nin artması (bilişsel ve duyuşsal olarak, bireyin olmak istedi-
ği kendilik durumu ile algıladığı kendilik durumu arasındaki 
mesafe), bireyin kendini sağlıklı bir şekilde izleyip, değer-
lendiremediği, bu durumun da düşük benlik saygısına ve 
ruh sağlığı açısından çeşitli olumsuzluklara yol açabileceği 
söylenebilir. 

Düşük benlik saygısına sahip olan bir birey kendi duygu ve 
düşüncelerinden emin olamadığı için kendi yeterliliklerini 
önemsememe ve sosyal ilişkilerden uzak durma ya da baş-
kalarının yörüngesinde veya gölgesinde yer alarak ilişkile-
rinde daha bağımlı bir tarzı ortaya koyma yoluna girebilir. 
Aynı zamanda düşük benlik saygısının değersizlik, yetersiz-
lik duyguları, anoreksiya nevroza, depresyon, suça yönelik 

tutumlar, uyum problemleri hatta intiharla ilişkili olabildiği 
görülmektedir.

Benlik saygısı bireyin kendi hakkında öznel değerlendirme-
lerini içerdiğinden her zaman gerçeği yansıtmayan sübjektif 
bir algıda olabilir. Benlik saygısı kişinin yetenekleri, başarıla-
rı ile paralel gerçekçi bir değerlendirme olabildiği gibi kibir-
lilik, grandiyözitenin (büyüklük sanrısı), subjektif üstünlük 
duygusunun da bir göstergesi olabilir. Aynı şekilde düşük 
benlik saygısı bireyin yetenekleri, yetersizlikleri, başarı ya 
da başarısızlıklarına ilişkin gerçekçi değerlendirmeler ola-
bileceği gibi özgüven eksikliği, patolojik mükemmeliyetçilik, 
aşağılık duygusu ile de ilişkili olabilmektedir.

İnsanın kendini onaylaması ve sağlıklı bir benlik değeri 
oluşturabilmesi için dış dünyadan kabul gördüğünü ve ya-
şamının belli alanlarında kendinin başarılı olduğunu algıla-
ması ve hissetmesi gerekmektedir. Benlik saygısının yüksek 
olması sosyal çevre içerisinde olumlu ilişkilere sahip olma, 
problem çözme becerisi, hayatın önemli alanlarında kendini 
başarılı ve yetkin hissetme, dolaysıyla mutluluk, iyi oluş hâli 
ile yakından ilişkilidir. Bireyin kendi benliğini olumlu değer-
lendirmesi, içinde yaşadığı sosyal çevrede kabul gören, ya-
şam doyumu yüksek bir kişi olmasına olanak sağlayacaktır.
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“ofis tipi”, hastanın ağzına uygun basılan şeffaf plakların 
içine beyazlatıcı ajanın uygulanmasıyla yapılan “ev tipi” ve 
ofis tipi beyazlatmayı takiben evde plak kullanımıyla destek-
lenen “kombine” olmak üzere üç tipe ayrılır. Her bireyin diş 
yapısı farklı olduğu için uygulanan işlem sonrası herkeste 
aynı sonuçlar görülmeyebilir. Hastanın ihtiyacına ve diş ya-
pısına göre seans sayısı belirlenir. İşlem sonrası bir miktar 
hassasiyet hissedilebilir. Ofis tipi beyazlatmada diş etlerine 

koruyucu bir bariyer uygulanır ve 
beyazlatma ajanının sadece diş 
yüzeyine teması sağlanır. Böy-
lelikle dişetine zarar veriyor mu 
gibi şüpheler de giderilmiş olur. 
Beyazlatma işleminde kullanılan 
ilaca ve markaya göre mavi ışığın 
kullanılıp kullanılmaması değiş-
kenlik gösterir.

Beyazlatma işleminde istenilen sonuca varılmasını hastanın 
diyet alışkanlıkları da belirler. Boyar madde içerikli besinle-
rin sık tüketilmesi, sigara, çay ve kahve tüketimi de renk-
te geri dönüşü hızlandırabilir. İşlem sonrası özellikle ilk bir 
hafta bu besinlerden uzak durmak ikinci seansın etkinliğini 
artırmakla birlikte renkte geri dönüşü de azaltır. İnternet 
üzerinden alınan evde beyazlatma setlerinin güvenilirliği 

Dişlerde meydana gelen renklenmeler iç ve dış olmak üze-
re ikiye ayrılır. Sigara, kahve ve renklendirici madde içe-
rikli beslenme sebebiyle dişlerde sıklıkla dış renklenmeler 
görülür. Hastalar diş beyazlatma işlemi talebiyle gelse de 
diş taşı temizliği ve polisaj dediğimiz işlemle hekim kont-
rolünde lekeler mekanik olarak temizlenebilir. İç renklen-
meler ise çocukluk döneminde kullanılan bazı ilaçlar, dişe 
gelen travma ve bazı genetik has-
talıklar, amalgam restorasyonlar,  
endodontik tedavi sırasında  
kanal dolgu materyalinin yeterli  
temizlenmemesi gibi durumlar da 
oluşur.

Dişin renginin temel olarak den-
tin rengi ile belirlendiği, minenin 
ise diş renginin belirlenmesinde 
çok az rol aldığı bilinmekte. Dolayısıyla beyazlatma işlemi, 
renklenmiş dişlere kimyasal ajanlar uygulanması ile mine 
ve dentin dokusunun derinliklerindeki organik pigmentlerin 
okside edilip diş renginin açılması sağlanarak yapılır. 

Diş beyazlatma uygulaması hekim koltuğunda uygulanan 

Diş Beyazlatma  
Hakkında Her Şey
Pandemi döneminde evde kaldığımız günlerde kendimizle daha fazla vakit 
geçirdiğimizden olsa gerek estetik isteklerimiz de arttı. Buna bağlı olarak dişlerde 
ön bölge estetik restorasyonlara ve diş beyazlatmaya daha fazla önem vermeye 
başladık. Yaz aylarının da gelmesiyle diş beyazlatma işlemi sıkça talep edilen 
uygulamalardan biri oldu.

Yazan: Dt. Selin Erginer 

Beyazlatma işleminde istenilen 
sonuca varılmasını hastanın 

diyet alışkanlıkları da belirler. 
Boyar madde içerikli besinlerin 
sık tüketilmesi, sigara, çay ve 
kahve tüketimi de renkte geri 

dönüşü hızlandırabilir.
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dişetine ve dişlere zarar vermemesi için muhakkak he-
kime danışılmalıdır. Onayı ve uygun konsantrasyonda 
olmayan hiçbir beyazlatma ajanı dişe uygulanmamalıdır. 
Bu ürünlerin kullanımı beyazlatmayla sonuçlansa da geri 
dönüş hızı ve dişlere olan zararı hâlâ tartışmalıdır.

Güzel beyaz bir gülüş için diş beyazlatmayı destekle-
yen beyazlatma özellikli macunlar da sıkça tercih edilen 
ürünler arasında. Markadan markaya içerikleri değiş-
mekle birlikte aşındırıcı içeriği yüksek olan ağız bakım 
ürünlerinin her gün kullanılması hassasiyet problemine 
yol açabilir. İşlem sonrası herkeste görülmemekle bir-
likte yaşanan hassasiyet sorunu geçici olsa da rahatsız 
edici boyutlara ulaşırsa muhakkak hekime danışılmalıdır.

Dişlere gelen travma sonucu canlılığını kaybeden ve ka-
nal tedavisi gören dişlerde diğer dişlere kıyasla büyük öl-

çüde sararma veya grileşme görülebilir. “Devital ble-
aching” dediğimiz cansız dişe uygulanan beyazlatma 
yöntemiyle de dişin içerisine ajanın yerleştirilmesiyle 
diğer dişlere göre renk farkı aza indirilir.

Son olarak diş beyazlatma işlemine karar veren has-
talar için ön değerlendirme dikkatli yapılmalıdır. İşlem 
öncesi ağız içinde dental plağın detaylı temizlenmiş 
olması gerekir. Ayrıca ön bölge estetik restorasyon 
ihtiyacı olan hastalarda tedavi planlamasını takiben 
restorasyonlardan önce beyazlatma işlemi yapılmalı, 
final renge uygun restorasyon materyali seçilmelidir. 
Ön bölgede dolgu ya da kaplama dediğimiz restoras-
yonu bulunan hastalarda beyazlatma işlemi sonrası 
sadece dişler beyazlayacağı için bu bölgedeki resto-
rasyonların yenilenmesi gerekebileceği gözden kaçı-
rılmamalıdır. 
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Ağız ve diş temizliğinizi nasıl ve nelerle yapıyorsunuz? Ağız duşu hâlâ bir çoğumuzun daha 
önce hiç duymadığı ve şaşırarak karşıladığı bir temizlik aracı. Temizlik konusunda çığır açan bir 
cihaz olduğunu düşündüğüm ve cihazı uzun zamandır kullandığım için ağız ve diş temizliğini 
ağız duşundan önce ve ağız duşundan sonra olarak ikiye ayırıyorum.

giren ağız duşu ise diş etlerine masaj yaparak hem kan do-
laşımını uyarıyor hem de bu bölgelerde plak birikimini önle-
yerek diş eti hastalıklarının oluşumunu önlüyor.
 
Nasıl kullanmalıyım? 
Ağız duşu, fırçanın yerini almasa da fırçalamanın yetersiz 
kaldığı, fırçanın ulaşamadığı alanları temizlemede yardımcı 
olan, temizliği tamamlayan bir uygulama. Bu sebeple günde 
en az iki defa dişlerinizi fırçaladığınız gibi ağız duşunu da 
sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa uyguladığınızda 

iyi sonuçlar alabilirsiniz.
 
Ne tür bir su ile kullanmalıyım?
Normal su olabileceği gibi hekiminizin 
önerdiği ağız suları veya gargaraları 
da kullanabilirsiniz. Normal suları ise 
ağız içi kullanıma uygun aromaterapik 
uçucu yağlarla zenginleştirebilirsiniz. 

Çocuğum için de kullanabilir 
miyim? 
Çocuklarda tükürme refleksi ortala-
ma altı yaşlarında gelişir. Bu sebeple 
çocuklar için uygun programı da olan 
ürünleri bu yaş itibarıyla kullanabilirsi-

niz. Çocuklarda kullanılan basınç yetişkinlere nazaran daha 
düşük oranda olduğundan uygulama esnasında uygun ba-
sıncı seçmeyi unutmayın. 
 
Özetlemek gerekirse ağız duşu kullanımı, fırçalama, diş ipi 
kullanımı gibi mekanik temizliği tamamlarken plak birikimini 
önleyerek daha etkili bir hijyen sağlıyor. Bu da bakımlı ve 
sağlıklı bir ağız ile önceden yapılan tedavilerin de daha uzun 
ömürlü kullanılmasını destekliyor. 

Ağız duşu ağza basınçlı su vererek dişleri, diş aralarını, diş 
eti ceplerini, protez altlarını özetle fırçanın ulaşamadığı 
tüm kör noktaları derinlemesine temizleyen bir cihaz. De-
rinlemesine temizlik sağlasa da diğer temizlik işlemlerinin 
yanında tamamlayıcı bir cihaz olarak kullanılıyor. Özellikle 
implantı, protezi, ortodontik tedavisi ve diş eti hastalıkları 
bulunan kişilerde muhakkak kullanılması öneriliyor. 
 
Koruyucu diş hekimliğinde de en önemli uygulamaların ba-
şında olan ağız duşunun, implant tedavisi gören hastalarda 
tedavi sonrası ağız hijyenini tam anla-
mıyla sağladığı, implant ve çevresin-
deki iltihapları önlediği bilimsel olarak 
kanıtlamış. Protez ve protez altlarının 
hijyenini sağlamak için fırçanın gire-
mediği bölgelere ulaşarak temizlik 
sağlayan ağız duşu, protez altlarında 
kalmış besin artıklarını uzaklaştıra-
rak bu bölgelerde oluşabilecek ağız 
kokusu, yara ve iltihap oluşumunu da 
önlüyor. Bu da protez kaybının önüne 
geçerek uzun ömürlü bir ağız hijye-
ni sağlıyor. Ortodonti tedavisi gören 
hastalar için ise özellikle tel ve braket 
temizliğini en etkili şekilde yapan ağız 
duşu plak birikimini de önleyerek, çürük oluşumuna karşı 
dişleri temizleyip koruyor. 

Ağız duşu uygulamasının diş eti hastalıklarını önlemedeki 
etkisi de yine tartışılmaz. Ülkemizde en çok görülen hasta-
lıkların başında olan diş eti hastalıkları, genelde ağız hijyeni 
yetersizliği sonucu meydana geliyor. Yetersiz hijyen diş eti 
kanaması, diş eti çekilmesi, diş eti iltihaplanmaları gibi bir 
çok probleme neden olabiliyor. Doğru zamanda devreye 

Koruyucu diş hekimliğinde 
de en önemli uygulamaların 

başında olan ağız 
duşunun, implant tedavisi 
gören hastalarda tedavi 

sonrası ağız hijyenini 
tam anlamıyla sağladığı, 
implant ve çevresindeki 

iltihapları önlediği bilimsel 
olarak kanıtlamış. 

Ağız ve Diş Temizliğinde 
Etkili Çözüm: Ağız Duşu

İLE DİŞİNİZE GÖRE

Yazan: Dt. Beyza Ünal Görgün
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Elinizden telefon düşmüyorsa, 
vaktinizin çoğunu dijital dünyada 

geçiriyorsanız, çocuğunuzla 
geçirmeniz gereken zamanlarda 

bile bir gözünüz telefonunuzdaysa 
ona “Yeter artık, bırak şu telefonu-
tableti elinden” deme hakkınızın 

olmadığını bilmeniz gerekir.

Yoksa Siz Hâlâ Dijital 
Ebeveyn Olmadınız mı?
Bu yazıyı okuyorsanız dijital dünya ile aranız fena sayılmaz diyebiliriz. Peki 
çocuğunuzun dijital dünya ile arasının nasıl olduğunu biliyor musunuz? Çevrimiçi 
olduğu zamanlarda nerelere erişebiliyor? İnterneti faydasına mı kullanıyor yoksa 
zararlı içeriklerle mi karşılaşıyor? İşte dijital ebeveynlik tam bu noktada başlıyor. 
Çocuğunuzun bilgisayar veya tablet başında geçirdiği zamanlarda neler yaptığını 
bilmek, dijital dünyayı faydalı şekilde kullanması için ona rehber olabilmek dijital 
ebeveynliğin ilk adımlarından.

Zaman geçiyor, her şey çok hızlı değişiyor. Ebeveyn olmak 
yetmiyor bir de üzerine dijital olmak gerekiyor. Çünkü ka-
bul etseniz de etmeseniz de siz dijital yerlilerin ebeveyn-
lerisiniz. Onlar dijitalin içine doğdular ve dijital teknolojiyi 
kullanma konusunda sizden çok daha iyiler. Sizin ise dijital 
teknolojiye onlar kadar hâkim olmamanız uçsuz bucaksız 
bir dünyada çocuğunuzun yalnız kalmasına neden olu-
yor, bu da bazı sorunlar yaratıyor. Dijital medya bağımlı-
lığı ve dijital şiddet bu sorunla-
rın ilk akla gelenleri. Bunun gibi  
durumlarda ne yapacağınızı  
bilmeniz, daha da önemlisi  
çocuğunuza internetin riskleri 
konusunda rehberlik ederek onu 
bu dünyanın karanlık yanından 
uzak tutabilmeniz için bazı püf 
noktalarını bilmeniz gerçekten 
önemli.

Dijital ebeveyn olmanın adımları

Bilgili olun: Araştırmalar Türkiye’de çocukların %78’inin 
dijital teknoloji konusunda ebeveynlerinden daha fazla 

bilgiye sahip olduğunu gösteriyor. Böyle olunca çocuklar 
internette olumsuz bir olay yaşadıklarında ebeveynleriyle 
değil arkadaşlarıyla konuşmayı tercih ediyor. 

Dolayısıyla temel seviyede dijital teknolojiyi kullanabilme-
niz çok önemli. Çocuğunuzun sık kullandığı uygulamaların, 
sosyal medya platformlarının hangileri olduğunu ve içerik-
lerini öğrenin. Bu mecraların gizlilik politikalarını okuyun ki 

herhangi bir olumsuz durumda 
ne yapmanız gerektiği konusunda  
fikriniz olsun. İnternetteki 
güncel olumsuz içerikler ne-
ler, çocuğunuzun bu içeriklere  
erişme ihtimali nedir öğrenin ve 
önleminizi buna göre alın. 

Çocuklarınızı dinleyin: Çocuk-
larınızla diyalog kurarak güven 
bağını pekiştirmeniz dijital ebe-

veynliğe giden yolda en önemli adım. Dijital dünya hakkın-
da onlarla sohbet edin, merak ettiklerinizi sorun; risklerini, 
tehlikelerini ve faydalarını tartışın. Bu diyalog herhangi bir 
durumla karşılaştıklarında sizinle konuşabilecekleri bir ze-
min hazırlayacaktır.
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Kontrol sizde olsun: Nasıl çevrimdışı dünyada çocuğunu-
zun neler yaptığını, kimlerle görüştüğünü, nereye gittiğini 
takip edip biliyorsanız aynı durum çevrimiçi dünya için de 
geçerli. Dolayısıyla ebeveyn kontrolü yapabilen uygulama-
lar kullanmayı ihmal etmeyin. Bu uygulamalar onların za-
rarlı içeriklere ulaşmasını engelleyecektir. 

Ayrıca çocukların sınırlara ihtiyacı olduğunu unutmayın. 
Onlara dijital cihazları ne zaman ve ne kadar kullanacakları-
na dair sınırlar koyun. Bunu tek taraflı değil karşılıklı konu-
şarak bir anlaşma çerçevesinde yapmak, çocuğu da oyuna 
dahil etmek çoğu zaman işe yarayan bir yöntemdir.

İyi bir rol model olun: Çocuğunuzla yaptığınız anlaşmada 
kuralların sadece onun için geçerli olmamasına dikkat edin. 
Siz de kendinizi dijital cihaz kullanımında sınırlayın ve bunu 
anlaşmaya yazın. Unutmayın ki çocuklarınız sizi rol model 
alır. Elinizden telefon düşmüyorsa, vaktinizin çoğunu dijital 
dünyada geçiriyorsanız, çocuğunuzla geçirmeniz gereken 
zamanlarda bile bir gözünüz telefonunuzdaysa ona “Yeter 
artık, bırak şu telefonu-tableti elinden” deme hakkınızın ol-
madığını bilmeniz gerekir.

Birlikte kullanın: Dijital dünyada beraber vakit geçirebile-
ceğiniz zamanlar yaratın. Böylece faydalı içerikleri birlikte 
izleyip-okuyup konu hakkında sohbet ortamı yaratabilirsi-
niz. Facebook, Instagram gibi sosyal medya hesaplarınız-
dan çocuğunuzu arkadaş olarak ekleyin. Her zaman değil 
ama dönem dönem sosyal medyada etkileşimde bulunur-
ken ve oyun oynarken ona eşlik edin, yanında olun.  

Güncel kalın: Dijital dünya uçsuz bucaksız, hızlı ve sürekli 
yenilenen bir evren. Elbette tüm yenilikleri takip etme-
niz zor ama bazılarından haberdar olmanız çok önemli. 
Böylece çocuğunuzu korumanız gereken şeyleri daha 
iyi görebilirsiniz. Çevrimiçi trendler neler, hangi oyunlar 
popüler, çocukların ilgi gösterdiği uygulamalar hangileri 
takip ederseniz kontrolü elinizde daha kolay tutabilirsiniz. 

Çevrimiçi yaşamın etik kuralları 
Normal yaşantımızda belli toplumsal kurallara 
uyarak yaşıyoruz. İş çevrimiçi yaşantıya gelince 
sanki bu kurallar yokmuş gibi davranıyoruz. Oysa 
dijital okur yazar olmanın da ötesinde artık dijital 
vatandaşlık kavramı konuşuluyor; pek çok uzman 
interneti etik, eleştirel ve güvenli bir şekilde kul-
lanmanın ne kadar önemli olduğunun altını çiziyor. 
Bu noktada dijital ebeveyn olarak size de büyük 
bir görev düşüyor. 

Çocuğunuzun dijital dünyada kişi haklarına ve 
özel hayatın gizliliğine özen gösteren, ulaşılan bil-
gilerin doğruluğunu ve güvenliğini araştıran, fikri 
mülkiyete saygılı bir bakış açısıyla davranmasını 
sağlamanız onun hem sosyal yaşamında hem de 
gelecekte çizeceği yolda çok önemli bir farkındalı-
ğa sahip olmasını sağlayacaktır.



币椀洀搀椀 夀攀渀椀氀攀渀攀渀 倀愀欀攀琀椀Ⰰ 䴀愀渀椀氀攀爀椀 瘀攀 䬀瘀愀洀礀氀愀

夀攀瀀礀攀渀渀
䈀椀爀 夀氀搀稀℀

夀攀渀椀夀攀渀椀



Cumhuriyet Mah. Halaskargazi Cad. Demir Baytekin İş Merkezi 127/5-9 Şişli /İstanbul
+90 850 441 1890 - www.bego.com.tr

Üstün Alman Teknolojisine Sahip

BEGO Semados Implantları

130
YILLIK

DENEYİM

Dijital
Dönüşümde

Lider


