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D�ş Dostu Derg�s�
Yaklaşık 1 m�lyon kullanıcısı bulunan Türkcell Derg�l�k ve dünya çapında 12 m�lyonu aşkın kullanıcısı
olan Press Reader platformlarında d�j�tal olarak yayınlanan D�ş Dostu Derg�s�, her sayısında yaklaşık
30'000 okuyucu sayısına ulaştı. 



D�ş Dostu Derg�s�'nde yer alan bazı makaleler�m�z Turkcell Derg�l�k'te ön plana çıkarılarak oldukça �y�
okunma oranlarına ulaştı. Ön plana çıkan son makalem�z 10'000'�n üzer�nde okuyucuyla buluştu. 



Pandem� sürec�yle b�rl�kte D�ş Dostu Derneğ� olarak
‘D�şler Yolunda’ projes�n� onl�ne olarak
gerçekleşt�rmeye devam ed�yoruz. Yaklaşık b�r saat
süren eğ�t�mde; D�ş Dostu beslenme, doğru d�ş
fırçalama, ağız bakımının önem�, rut�n d�ş hek�m�
kontrolünün önem�, d�ş fırçalama süres� g�b� başlıkları
özenle ele alıyoruz. D�ş Dostu Derneğ� üyeler� �le
b�rl�kte gerçekleşen eğ�t�mlerde Man�sa, İstanbul,
G�resun, Ankara ve Aydın duraklarında yaklaşık 500

öğrenc�m�zle buluştuk.

D�şler Y�ne Yolunda!



Facebook ve İnstagram sayfamızda yapılan
paylaşımlarımızda b�lg�lend�r�c� �çer�kler�n
yanı sıra popülerl�ğ�n� koruyan yaşamın
�ç�nden konularla da sayfalarımız eğlencel�
hal�n� koruyor. 
Pandem� dönem�yle b�rl�kte artan Instagram
canlı yayınlarımız; tak�pç�ler�m�ze b�lg� dolu
b�rçok konuyla b�r araya gelme fırsatı
bulduk. Canlı yayınlarımızı sonrak�
zamanlarda IG tv aracılığıyla yen�
tak�pç�ler�m�z de �zleme �mkanı buluyor.

D�ş Dostu
Sosyal Medya



Instagram
Canlı Yayınlar

IG tv aracılığıyla sonradan da �zlenme �mkanı bulan
canlı yayınlarımızdan bazıları 1200'ün üzer�nde 

 tak�pç�ler�m�zle buluştu. 



D�ş Dostu
Eğ�t�mler

D�ş Dostu Derneğ� olarak; D�ş Hek�ml�ğ� Fakültes�'nde
okuyan genç üyeler�m�ze  yönel�k düzenled�ğ�m�z
onl�ne eğ�t�mler�m�ze devam ed�yoruz. D�ş hek�ml�ğ�
konusunun yanı sıra mot�vasyon ve zaman yönet�m�
konulu eğ�t�mlerle de her açıdan genç d�ş hek�m�
adaylarını destekl�yoruz. 2021 yılında 40 yen� d�ş
hek�m� adayı üyem�z olarak D�ş Dostu a�les�ne katıldı. 



20 Ek�m akşamı P�erre Fabre Turk�ye sponsorluğunda b�lg� dolu
b�r etk�nl�ğ�m�z vardı. Rad�sson Blu Bosphorus Hotel’de
üyeler�m�zle b�rl�kte uzun zaman sonra yüz yüze gerçekleşen
etk�nl�ğ�m�zde Doç Dr. Eylem Şah�n Cankurtaran, “Dental
Anks�yeteye Nasıl Müdahale Edel�m?”konusunda b�lg�ler�n�
b�zlerle paylaştı. Etk�nl�ğ�m�zde 30 d�ş hek�m� üyem�zle
buluştuk. 

D�ş Dostu
Etk�nl�k



TEŞEKKÜRLER!


