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                                                     ÖNSÖZ 

 

Sağlık her yönüyle toplumun tümünü etkileyen ve ilgilendiren çok geniş bir 

kavramdır. Sağlığın geliştirilmesi ancak toplumsal bir bilincin oluşturulması ve 

desteklenmesiyle mümkün olacaktır. Toplum sağlığının gelişip belli bir düzeye 

ulaşması ancak bireysel sağlığın iyileştirilmesi ile sağlanabilir. Bedensel, ruhsal ve 

sosyal açıdan tam bir iyilik olarak tanımlanan sağlık, kişinin toplum içinde yaşamını 

sürdürebilmesi için gereklidir. Tüm bedensel sağlığı, yaşam kalitesini, beslenmesini 

ve estetik görünümünü etkileyen  ağız-diş sağlığı ise bu sürecin en önemli yapı 

taşlarından biridir. 

 

Sağlıklı bir ağza sahip olabilmek ancak çocukluktan başlayan iyi bir bakım ve 

sürekli kontrollerle mümkün olabilir. Bedensel sağlığımızı etkiyen bir çok hastalığın 

nedeni olabilen kötü ağız hijyeni ve diş çürükleri, tedavi edilmezse toplumun sağlık 

düzeyini etkileyen, bireylerde yaşam kalitesini düşüren çok önemli bir faktördür. 

Sağlığı geliştirme çalışmaları, ağız-diş sağlığı düzeyinin iyi olmadığı bir toplumda 

genel sağlığın iyi olmasının mümkün olmadığını göstermektedir. Sağlıklı bir ağıza 

çocukluk çağında verilen eğitim ve bu süreçte kazandırılan bilinçle ulaşılabileceği 

düşüncesiyle okullarda bu konudaki  çalışmalar çok önemlidir. Öğrencilerin bilgi 

düzeyleri verilen eğitimle ve ailelerin desteği ve yönlendirmesiyle artacaktır. İlerde 

sağlıklı bir  toplum  için çok önemli olan bireysel bilinçlenmenin ancak çocukluk 

çağında kazanılabileceği bilinmektedir.  

 

Bu çalışmada, öğrencilerin ağız ve diş sağlığı konusunda bilgi 

gereksinimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu yaş grubuna yönelik çalışmaların 

artması ileride toplumumuzu oluşturacak sağlıklı  bireylerin yetişmesini 

destekleyecektir. Bir sağlık çalışanı  olarak bu çalışmanın toplum sağlığına katkısı 

olmasını umuyor ve bu gruba yönelik çalışmaların artmasını  diliyorum. 
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Araştırmama başladığım günden itibaren, güleryüzü, desteği, sonsuz sabrı ve 

engin bilgisiyle bana yol gösteren, çalışmam için sürekli motive eden, kaynak 

araştırma, konu seçme ve tezimi yazma dönemlerimde hep destek ve katkı veren, 
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                                            1. GİRİŞ 

 

 

           Toplum sağlığı hizmetleri kısaca "toplumlara daha sağlıklı olabilmeleri için 

gerekli olan koşulları sağlamak" sözcükleri ile tanımlanabilir. Toplum ağız-diş 

sağlığı hizmetleri ise organize toplumsal çabalarla ağız ve diş hastalıklarını önleme 

ve kontrol etme bilim ve sanatıdır. 

 

İnsanların uzun yıllardır çözüm aradıkları durumların başında sağlıklı 

kalabilme, canlı ve verimli bir bedene ve uzun bir ömre sahip olabilme gelir. Böyle 

bir amacın gerçekleşmesi, büyük ölçüde beslenmeye bağlıdır. Kişinin gereği gibi 

beslenmesi de ağız yolu ile olanaklıdır.  Ağız, sindirim sisteminin normal beslenme 

yolunu oluşturduğu ve aynı zamanda çok çeşitli maddelerle temas halinde olduğu 

için büyük önem taşır (Kum ve diğ, 1977). 

 

Ağız ve diş sağlığı genel sağlığın önemli bir bölümünü oluşturması ve ağız - 

diş hastalıklarının görülme sıklığının yüksek olması nedeniyle önemlidir. Toplum 

ağız-diş sağlığı planlamacılarının görevi, ağız-diş sağlığı düzeyini yükselterek 

hastalığın oluşumunu önlemek, hastalıkları erken evrede durdurmak, hastalığın 

bıraktığı sekelleri tedavi etmek ve işlevsel sağlığa kavuşturmaktır. Dünyada toplum 

ağız diş sağlığı planlama ve uygulamaları değişik amaç ve yaklaşımlarla 

yapılmaktadır Bununla birlikte; programlar belirli ilkeleri paylaşmaktadır. Toplum, 

ağız-diş sağlığı planlamalarının başarılı olabilmesi için hastalıkların 

epidemiyolojisini ve risk etmenlerini ortaya çıkararak önleme hedeflerini saptamak 

gerekmektedir. Toplum ağız diş sağlığında ilk adım, hastalığın prevalans ya da 

insidansını belirlemek ve ilgili risk etmenlerine ilişkin verileri toplamak ve analiz 

etmektir. Bu anahtar ölçütlerin belirlenmesi toplum ağız sağlığı hizmetlerinin 

planlamasında en önemli adımdır. Ancak, birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de 

diş çürüğü prevalansını saptama ya da erken tanı ile ilgili etkinliklere yeterince önem 

verilmemektedir. 
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Gelişmekte olan birçok ülkede ağız-diş sağlığının hala istenen düzeye 

ulaşamaması sorun olarak görülmektedir. Bu ülkeler, toplumsal boyutta ağız–diş 

sağlığı koruma programları olmayan ülkelerdir. Diş çürüğü, gelişmiş ülkelerde bile 

okul çocuklarının % 60-90’ını ve yetişkinlerin büyük çoğunluğunu etkileyen en 

önemli sağlık sorunudur (WHO 2002).  

 

Ağız-diş sağlığında en önemli iki hastalık diş çürükleri ve periodontal 

hastalıklardır. Ancak "modern sağlık" yaklaşımında, hastalık oluşmadan önce 

korumanın önemi her geçen gün artmaktadır. Bunun için de koruyucu işlemler kadar, 

tedavide sorunların saptanması ve erken tanı birincil adım olarak 

değerlendirilmektedir. 

         

             Ağız-diş sağlığı bakımından normatif ve sübjektif sağlık gereksinimleri 

arasında bireyin sağlık algısına ve yaşam kalitesine bağlı olarak önemli farklılıklar 

bulunmaktadır (Loporto 2001; Manski ve diğ.1999). Bireyler tarafından birinci 

basamak sağlık hizmeti talep edilmemektedir. Ağız-diş sağlığı sorunlarının ortaya 

çıkmasından sonra yapılan tedavi girişimleri de oldukça pahalı ve zahmetli 

olmaktadır (Cohen ve Gift 1995). 

 

 Tedavisi zor ve pahalı olan diş çürükleri, bütün yaş gruplarının yaşam 

kalitesini etkileyen önemli toplum ağız-diş sağlığı sorunlarıdır. Diş ve diş eti 

hastalıkları ağız hastalıkları arasında birinci sırada yer almakta olup, çocukluk 

yıllarında başlayarak, gençlik ve yetişkinlik döneminde devam etmekte, özellikle 

gelişmekte olan ülkelerde kırklı yaşlarında kısmi ya da tam dişsizliğe neden 

olmaktadır. Diş çürüğü bir süreçtir ve hangi tedavinin yapılacağına karar verebilmek 

için çürüğün "kimde" ve "nerede" olduğunun bilinmesi gereklidir. Ağız-diş sağlığı 

açısından yalnız risk grupları değil, toplumun bütün bireyleri toplum diş sağlığının 

ilgi alanındadır. 

 

 Dünya Sağlık Örgütü’nün ağız-diş sağlığında epidemiyolojik saha 

araştırması metodolojisi ve sürveyans uygulamaları geleneği eskilere dayanmaktadır.  
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Diş hekimliği mesleğinin üniversite düzeyinde eğitiminin verilmeye 

başlandığı 1900' lü yıllarda ilk diş çürüğü istatistiği de yayımlanmıştır. Çok az sayıda 

örnekte yapılmış ve yorumlanması çok zor bir belgedir. İlk sistematik veri toplama 

çalışması, 1930'larda Dean'in "mottled" (çizgiler oluşmuş) mine, sudaki florürür ve 

çürük arasındaki ilişkiyi incelemesine kadar yapılamamıştır. Dean tarafından 

kullanılan sistematik ve standart veri toplama ve haritalama yöntemleri 

epidemiyologların toplum düzeyinde hastalıkların dağılımını belirlemede ve 

izlemede yararlandıkları araçlardandı. Yine 1930'larda Klein, Palmer ve Knutson göz 

ve dokunma duyularını kullanarak, çürüklü ve çürüğün sekelleri sonucunda 

etkilenmiş diş sayılarını tanımlayan DMF (decayed-missed-filled  çürük-eksik-

dolgulu) indeksini rapor etmişlerdir. Bu öncü araştırmacılar bir seri çalışmayla 

çürüğün farklı toplumlarda ve değişik coğrafi bölgelerdeki prevalansını bu yeni 

araçları kullanarak göstermişlerdir. DMF indeksi, bireysel çürüğü karakterize eden 

kullanışlı bir araç olarak dünya çapında var olan bu hastalığı belirlemekte çok önemli 

bir araç olmuştur. Yarım asır sonra, 1950-1963 arasında Uluslararası Diş  

Araştırmaları Derneği (International Association of Dental Research - IADR) bir 

çalışma hazırlamış ve bu süre içersinde çok sayıda epidemiyolojik çalışma yapıldığı 

belirlenmiştir. Amerikan Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi (National Center for 

Health Statistics) ulusal sağlık araştırmasına bir erişkin örnek grubundaki ağız-diş 

sağlığının klinik durumunu incelemeyi ilk kez 1960-1962 yılları arasında dahil 

etmiştir. 1960'larda diş hekimliği okullarının olduğu bölgelerden ya da özel 

durumların beklendiği yerlerden örnekler seçilmeğe başlanmıştır. Amerika'da rasgele 

örnekleme yöntemi 1960-62'de yetişkinlerde, 1963-1965'de çocuklarda, 1966-

1970'de 12-17 yaş grubunda kullanılmıştır. Bu çalışmaları 1968'de İngiltere ve 

Gallerde'ki erişkinlerde yapılan çalışma ve 1973'de çocuklarda yapılan çalışmalar 

izlemiştir. Ancak karşılaştırılabilen çalışmaların gelişmiş ülkelerde yapılabilmesi için 

20 yıl daha geçmesi gerekmiştir. 
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 Bu gecikmenin nedenleri vardır;  

 

1-Örnek seçme işleminin teorisinin ve pratiğinin çok yeni olması,  

2-O dönemlerde (hatta günümüzde bile) gerçek bir rasgele örnek seçmenin 

güçlüğü,  

3-Listeden rasgele bir örnek seçildiğinde seçilen her bireyin muayene 

edilmesi zorunluluğu olarak tanımlanmaktadır. 

 

Koruyucu diş hekimliği hizmetleri, 1930'lu yıllardan itibaren başlayarak, 6-11 

yaş grubu çocuklara yönelik ağız ve diş sağlığı yaşamın ileri dönemlerine taşınacak 

olan diş fırçalama, diyet kontrolü, sigara içme gibi genel sağlık ile ilgili davranış ve 

düşüncelerin birçoğunun çocukluk döneminde edinildiği düşüncesinden doğmuştur. 

Çocuklar bu dönemde, ailesinin, öğretmenlerinin ya da hekimlerin söz ve 

davranışlarından etkilenmekte, onları taklit etmeye başlamaktadır (Tulunoğlu, Bodur 

ve Akal, 1999). 

 Batı Avrupa ülkelerinde, DMF 1960'larda 12 yaş için 5'in, 15 yaşta ise 10'un 

üzerindeydi. Florürün çürük önleyici etkisi saptandığında, çok sayıda saha ve klinik 

araştırma yapılmıştır. Norveç'te çürük prevalansında azalma 1967'lerde başlamıştır. 

Bu sonuçta florürle fırçalama, çalkalama programlarının başlatılmasının rolü 

olmuştu. Danimarka'da 1962'den 1966'ya kadar okullarda uygulanan yoğun topikal 

florür uygulamasıyla çürük prevalansında % 50'nin üzerinde bir azalma görüldüğü 

rapor edilmiştir. İsviçre'de de 1960'ların başlarında çürük prevalansındaki düşüş 

belirginleşmeye başlamıştır. 

 

Diş çürükleri ve periodontal hastalıklar, dünyanın birçok ülkesinde en önemli 

halk sağlığı sorunlardandır. Finlandiya, Norveç, Almanya gibi gelişmiş batı 

ülkelerinde çocuk ve genç bireylerde çürük prevalansının, 1970 ve 1980'li yıllarda 

hızla azaldığı gösterilmiştir (Güngör ve diğ. 1999). Bu azalma, florid içeren diş 

macunları, şeker tüketimindeki değişiklikler, sosyo-ekonomik düzeyin yükselmesi, 

diş hekimliği hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve kişisel hijyen uygulama bilincinin 

gelişmesi gibi çeşitli etmenlere bağlanmıştır (Güngör ve diğ. 1999; Tulunoğlu ve diğ. 

1999).  
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Ancak Türkiye gibi gelişmekte olan ve koruyucu diş hekimliği 

uygulamalarının henüz yaygınlaşmadığı ülkelerde, ağız ve diş sağlığı sorunları, ciddi 

ekonomik ve sosyal sorunlar oluşturmaktadır (Öztunç ve diğ, 2000). Bu nedenle, diş 

hekimliğinde, ağız ve diş sağlığının bozulmasından önce, koruyucu ve önleyici 

önlemler alma ve tedavi hizmetlerinin, dişleri ağızda tutmaya yönelik olan 

konservatif yöntemlere doğru kaydırılması görüşü önem kazanmıştır. 

  

Küresel Dünya Sağlık Veri Bankası (Global World Health Data Bank) 

1967'de kurulmuştur. Bankanın ortaya çıkması daha çok gelişmiş ülkelerde yaşayan 

çocuklarda diş çürüğünün artışıyla ilgili bilgilerin toplanmasıyla olmuştur. Bu saha 

araştırmalarının birçoğu o ülkelerdeki ağız-diş sağlığı hizmetlerinin planlaması ya da 

ağız-diş sağlığı uygulamalarının organizasyonu için yapılmıştır. Veri Bankasının 

1980'deki kayıtlarına göre 173 ülkenin 107'sinden 12 yaş DMFT değerleri elde 

edilebilmiştir. Bunlardan % 51' inin DMFT değerleri üçün altındadır. Daha sonra 

2000 yılında, verilerine ulaşılabilen 184 ülkenin % 68'inde DMFT değerinin üçün  

altında olduğu belirlenmiştir.( WHO  2005) 

 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)  Bilimsel Kurulu 1977 ‘de periodontal durumu 

ve tedavi gereksiniminin ölçülebildiği yeni bir yöntem geliştirmiştir. Bu yöntemin 

adı "toplumsal periodontal indeks tedavi gereksinimi (Community Periodontal lndex 

Treatment Need- CPITN)"dir. FDI ve DSÖ'nün önderliğinde 1978 'de, önerilen 

yöntemi kullanan 13 ülke, bu indeksin aynı zamanda uygulanabilirliğini de test 

etmiştir. O yıllardan sonra birçok toplumda ağız-diş sağlığında önemli değişimler 

olmuş ve araştırma yöntemleri de buna  koşut  ilerlemeler kaydetmiştir. 1997'de  

DSÖ ağız-diş sağlığı epidemiyolojik araştırmaları için “Değerlendirme Formu” 

örneğini (Assessment Form) güncelleştirmiştir. Bu arada CPITN yerine “toplumsal 

periodontal indeks”(Community Periodontal lndex-CPI) kullanılmaya başlanmıştır. 

DSÖ ayrıca, ekstra-oral durumları, ağız mukozasını, oral kanser / prekanserler, mine 

opasite-hipoplazi değerlerini, ataçman kaybını ve diş-yüz anomalilerini bu 

araştırmalara ekleyerek daha gelişkin bir ağız-diş sağlığı profilinin belirlenmesini 

öngörmüştür. 
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DSÖ nün toplumların sağlık düzeyini yükseltmek amacıyla başlattığı  

"Herkes İçin Sağlık" girişimi yirmibirinci yüzyıl için, sağlıkta 21 hedefin 

belirlenmesiyle çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca komite Sağlık 21 hedeflerine 

ulaşılabilmesi için ülkelerin hemen eylem planlarını yapmalarının önemini 

vurgulamıştır. Bu hedeflerin belirlenmesinde aşağıdaki temel ilkelerin dikkate 

alınmasını benimsemiştir(T.C. Sağlık Bakanlığı 2004). 

 

• Sağlık, sosyal gelişmenin temel öğesidir. 

• Sağlıkta eşitliğe ve bütünlüğe özen gösterilmelidir. 

• Sağlığın geliştirilmesi insan odaklı olmalıdır. 

• Gelişmeler, bilimsel yöntemlerle değerlendirilmeli ve izlenmelidir. 

• Sağlığın tüm yaşam boyunca sürekliliği sağlanmalıdır. 

 

Dünya Sağlık Kurultayı' nda (1977), 2000 yılına kadar, dünya toplumlarının, 

sosyal ve ekonomik yönden üretken bir yaşam sürmelerine izin verecek bir sağlık 

düzeyine getirilmesi, ana hedef olarak saptanmış ve çalışmalar "2000 Yılında Herkes 

İçin Sağlık" ifadesiyle tanımlanmıştır. Sağlık düzeyinin yükseltilmesinde, birinci 

basamak sağlık hizmetlerinin (BBSH) anahtar rol oynayacağı ve bu anlayışa uygun 

olarak ülkelerin, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) desteğiyle, kendi sağlık 

politikalarını ve hareket planlarını hazırlamaları karara bağlanmıştır. Ülkemizde de 

Sağlık Bakanlığı Çalışma Grupları, 1992 ve 1993 yıllarında diş çürüğü ve 

periodontal hastalıkları azaltmak amacıyla hedef ve stratejiler saptamıştır. Hedef 

24'te, 2000 yılına kadar, ağız ve diş sağlığına yönelik hizmetlerin, temel sağlık 

hizmetlerine entegre olmasının sağlanması, 2005 yılına kadar 12 yaşındaki 

çocuklarda DMFT  değerinin, iki ya da daha düşük olması, 15 yaşındaki çocuklarda  

CPI değerinin, nüfusun % 90'ında en az üç bölümde sıfır düzeyinde  olması 

amaçlanmıştır.  Ancak; yaygın okul programları bulunmadığından, çürük yaygınlık 

ve şiddetinde azalma meydana gelmemiş, diğer bir deyişle Hedef 24 kriterlerine 

ulaşılamamıştır. Bu nedenle, DSÖ'nün 21.yüzyıl hedeflerine uyum sağlanması da 

olanaklı görünmemektedir.  
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Sağlık 21 hedeflerinden hedef 8.5' te 6 yaş altındaki çocukların en az % 80' 

inde diş çürüğünün bulunmamasını, 12 yaşındaki çocuklarda DMF değerinin 1,5 den 

az olmasını ön görmektedir. Bireysel çabaların bireyin kendi sağlığını korumaya 

yetmeyeceği göz önünde bulundurularak, hedef 11 ile sağlıklı yaşam davranışlarının 

kazandırılmasının önemi belirtilmiştir. DSÖ, hedef 13 ile insanların evde, okulda, iş 

yerinde ve yaşadıkları yerlerde daha sağlıklı fiziksel ve sosyal ortamlarda  yaşama 

olanağına kavuşmalarını amaçlamıştır.  (T.C. Sağlık Bakanlığı 2004). 

 

 Temel ağız sağlığı saha araştırmaları toplumun ağız sağlığının o andaki 

durumunu ve gelecekteki gereksinmelerini ölçme açısından çok önemlidir. Bu 

araştırmalar; ulusal sağlık programlarını geliştirmede, güvenilir veriler sağlamada ve 

ağız sağlığı personeli gereksiniminin planlamada olanak sağlamaktadır. Başta 

Uluslararası Diş Hekimliği Birliği olmak üzere birçok örgütün ve kişisel bilimsel 

çalışmaların yararlı katkılarıyla dental epidemiyolojide kullanılan yöntemler sürekli 

geliştirilmektedir. DSÖ son 20 yılda üye ülkelerin uluslararası bir karşılaştırma 

yapabilmeleri için standart bir metodoloji kullanmalarını sağlamaya çalışmakta, 

ülkeler arası karşılaştırma yapabilmek için belirli yaş ya da yaş bantlarının 

kullanılmasını önermektedir. Bu amaçla önerilen yaşlar 5-6 yaş, 12 yaş, 15 yaş, 35-

44 ve 65-74 yaşlardır. Klinik veri toplama aşamasında da güvenirliğin ve geçerliliğin 

yüksek olduğundan emin olmak için temel aletler ve yukarda belirtildiği gibi kayıt 

formları tasarlanmıştır. Dişlerin durumu, protez durumu ya da gereksinimi, diş 

çürüğü ve tedavi gereksinimi, dişlerin gelişimsel anomalileri, periodontal hastalıklar 

ve tedavi gereksinimleri, oral mukoza lezyonları, oral kanser / prekanserler gibi 

durumları kaydetmek için standart kriterler önerilmektedir.   Kalitesi yüksek veriler 

elde edebilmek için muayene işlemleri çok açık bir şekilde belirlenmiştir. Muayene 

eden kişilerin kendi içinde ve aralarında farklılığı önlemek için kalibrasyon 

çalışmalarına özellikle çok dikkat edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. 

Ülkemizde ağız diş sağlığı hizmetlerine yönelik araştırmaların neredeyse 

tamamının ağız diş sağlığı durum saptaması, tedavi gereksinimi ve finansmanı 

konularında yürütüldüğü görülmektedir. Finansmana yönelik araştırmalar ve 

çalışmalar tedavi ve rehabilite edici ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerine 

ayrılan kaynakların yetersizliğini ön plana almakta ve devletin diş sağlığına ayırdığı 
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ödeneklerin artırılmasını ve ağız diş sağlığına ayrılan payın netlik kazanabilmesi için 

diğer sağlık harcamalarından ayrı olarak bütçede gösterilmesini önermektedir 

(Kırcalıoğlu 1991). 

 

          Türkiye'de, ilköğretime başlayan çocukların % 19' unda, 11 yaş grubunun % 

77' sinde, daimi diş çürüğü bulunmaktadır. İleri yaş gruplarında, diş çürüğü 

prevalansı % 90 düzeyine çıkmaktadır. Süt dişlerinde, 6-8 yaş grubunda, ortalama 

4.5-5 diş çürüğü bulunmakta ve prevalans % 80 düzeyini aşmaktadır. Bütün yaş 

gruplarında, yapılması gereken tedavilerin yapılmadığı (% 82), çürük diş tedavisinin 

çekimle yapıldığı görülmüştür. 

 

Ağız ve diş sağlığı hizmeti, diş hekimi ile öğrenci arasında tek yönlü bir ilişki 

değildir. Diş sağlığı ekibi; öğretmen, çocuğun ebeveyni ve okul yönetimi arasındaki 

ilişkiler zinciridir. Bu zincirdeki kopukluk arzu edilen amaca ulaşmayı 

engelleyecektir (Duckworth 1974). Özellikle ilkokul döneminde öğretmenin çocuk 

üzerinde etkisi büyüktür. Okulda ağız sağlığı ile ilgili bir program başlatıldığı zaman 

öğretmenlerle işbirliği içinde çalışılırsa daha başarılı olunacağı birçok araştırmada 

vurgulanmıştır (Fişek 1983). 

 

 Sağlıklı dişlere sahip bireylerin yetişmesinde; ilköğretim öğrencilerinin diş 

sağlığı ile ilgili bilgi düzeyleri, beslenme alışkanlıkları ve yararlandıkları koruyucu 

hekimlik uygulamaları önem kazanmaktadır. Erken dönemde kazanılan alışkanlıklar, 

yetişkin oldukları zaman bireylerin sağlıklı bir ağıza sahip olmasını sağlayacaktır. 

Ağız diş sağlığı aslında genel sağlığı etkileyen en önemli sağlık sorunlarından 

olmasına karşın, yaşamı doğrudan tehdit etmediği için gerektiği kadar 

önemsenmemektedir. Ağızda ve dişlerde yapısal ve işlevsel herhangi bir bozukluğun 

olmaması, ağız ve dişlerin görevlerini tam olarak yapabilmeleri durumu ‘ağız ve diş 

sağlığı’nın varlığını gösterir (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2003). Toplum ağız diş 

sağlığında da  hedeflenen düzey  bu olmalıdır. 
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    1.1. AĞIZ SAĞLIĞI, GENEL SAĞLIK ve YAŞAM KALİTESİ 

 

Sağlık konusunda uluslarası planlamalar yapan ve bu konuda uluslararası 

yönlendirici ve eğitici olarak kabul edilen DSÖ sağlığın tanımını şöyle yapmaktadır. 

"Sağlık yanlızca sakatlık ve hastalığın bulunmaması değil, fiziksel, ruhsal, moral ve 

sosyal yönden tam bir iyilik halidir". Geçmişte yanlızca fiziksel bozukluğun ve 

sakatlığın bulunmaması olarak kabul edilen sağlığın yeni tanımındaki tam iyilik 

kavramı, toplumların gelişim süreci içinde değişik gereksinmelerden ve değer 

yargılarından kaynaklanmaktadır (Fişek 1983) (PEKCAN H. 2003). 

 

Ağzı, vücudun geri kalanından ayrı değerlendirme şeklindeki bölümlere 

ayırma kavramı sona ermelidir. Ağız sağlığının bozulması önemli ağrı ve acıya sebep 

olarak ve insanların yediklerini, konuşmalarını, yaşam kalitelerini ve iyilik hallerini 

değiştirerek genel sağlığı etkiler. Ayrıca ağız sağlığı diğer kronik hastalıklar üzerinde 

de etkilidir. Sosyal ve maddesel belirteçlerin üstesinden gelmede ve ağız sağlığının 

genel sağlık geliştirmesine dahil etmede başarısız olunduğu için, milyonlarca kişi 

dayanılmaz diş ağrısı ve düşük yaşam kalitesi nedeniyle sıkıntıdadır ve ileri yaşlarda 

önemli diş kayıpları ile karşılaşmaktadır ( Saydam,G., Oktay, I. 2002)  

 

Sağlık politikalarında, gereksinimleri değerlendirmeye yönelik sosyodental 

yaklaşımlar ve sağlığın geliştirilmesi için ortak risk etmeni yaklaşımını kullanarak 

ağız sağlığı da kapsanmalıdır. Oral hastalıklar kronik hastalıkların en yaygın 

olanlarıdır ve görülme sıklıkları, bireyler ve toplum üzerine etkileri ve tedavi 

masrafları nedeniyle önemli halk sağlığı sorunlarıdır. Oral hastalıkların belirteçleri 

bilinmektedir, bunlar bir dizi süregen hastalık için ortak risk etmenidir (WHO,  

2005). 

 Bilindiği gibi dişlerin çürümesinde; bakteriel enzimler, oral flora, genetik, 

ırk, prenatal ve postnatal biolojik etkiler, içme suyu, beslenme tarzı, dişlerin şekli ve 

sıralanması, hormonlar, metabolik hastalıklar, vitaminler ve tükrüğün pH'sı önemli 

rol oynamaktadır. Günümüzde yapılan araştırmalarda yenilen gıdaların, 

alışkanlıkların, ağız hijyeni ve sosyo ekonomik durumun, diş sağlığı üzerinde etkileri 

olduğu ortaya konulmuştur (Haznedaroğlu, D. 2001). 
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Bazı ülkelerde oral hastalıklar tedavisi en pahalı dördüncü hastalık grubudur. 

Bin çocuk başına 3513 $ olarak hesaplanan çürük tedavisi, düşük gelirli ülkelerin 

çoğunda çocuklar için ayrılan toplam sağlık bütçesini aşabilmektedir. Tedavi  

edilmemiş oral hastalıkların birikmesinden ötürü, gelişmekte olan ülkelerde 

erişkinlerin durumu daha kötüdür. Bu kişilerin sorunları ile başa çıkmak için az 

sayıda etkili diş bakım sistemi vardır. Diş  bakım sistemi olsa da, maliyet çoğu 

kişinin karşılama gücünü aşmaktadır. Tedavi edilmemiş çürükleri olan milyonlarca  

kişide kavite ve süpürasyon bulunmaktadır. Buna karşın planlayıcılar maliyet ve 

yaşam kalitesine önemli etkisi olan oral hastalıkları görmezden gelmeye devam 

etmektedir. Bu tutum sağlıkta daha çok bozulmaya ve pahalı, etkisi düşük klinik 

tedavilere yol açmaktadır (WHO, World Report 2003). 

 

Diş ve dişetlerinin sağlıksız olması beslenme bozukluklarına, bakteriyel 

enfeksiyonlara ve fokal enfeksiyon odağı oluşturarak, genel sağlığın bozulmasına 

neden olabilir. Ayrıca sağlıksız diş ve dişetleri, estetik olarak sorun yaratır ve insan 

psikolojisini olumsuz etkiler. 

 

Ağız sağlığı insanları fiziksel ve psikolojik olarak etkiler ve sosyal iyilik hali 

hislerinin yanı sıra büyüme, yaşamdan keyif alma, dış görünüş, konuşma, çiğneme, 

yiyeceklerden tat alma ve toplumsallaşma şekillerinin üzerinde etkiye sahiptir. 

Şiddetli çürükler çocukların yaşam ve kalitesini düşürür; artmış hastaneye yatma  

riski, daha yüksek tedavi giderleri, okul günü kaybı ve bunun sonucunda öğrenme 

yeteneklerinde azalmanın yanında ağrı, rahatsızlık, şekil bozukluğu, akut ve kronik 

enfeksiyonlar ile yeme ve uyku bozuklukları yaşarlar. Çürükler;  beslenme, büyüme 

ve kilo alımını etkiler. Süt dişi çürüğü olan üç yaşındaki çocuklar kontrol grubu 

çocuklara göre yaklaşık olarak bir kilogram daha az ağırlıktadır. Çünkü diş ağrısı ve 

enfeksiyon yeme ve uyuma alışkanlıklarını, besin alımını ve metabolik süreçleri 

etkiler. Uykunun bozulması glikosteroid yapımını etkiler. Ek olarak, eritrosit 

üretiminin  baskılanmasından ötürü hemoglobin baskılanır (Üçok, M.,Yücel, T. 

1983). 
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Adolesan dönem öncesindeki çocukların % 90’ ı ağız sağlığı ile ilişkili bir 

etkilenme bildirmiştir. Diş ağrısının sıklığı Brezilyalı gençler arasında yaklaşık % 33 

olarak bulunmuştur. Bunların % 9’u ıstırap veren, çok şiddetli ağrı belirtmiştir. Diş 

ağrısı okula gitmemeye yol açar, bunun kendisi bir çocuk sağlığı göstergesidir. Diş 

hekimine başvurma  ya  da diş sorunları, diş çürüklerinin diğer yerlerden daha düşük 

olduğu ABD’de 100.000 çocuk başına 117.000 okul saati kaybının sebebi olarak 

bulunmuştur. Okul diş hizmetlerinin çoğu temelde okul saatleri sırasında sunulduğu 

için, daha yüksek çürük oranına sahip yoksullar arasında daha çok eğitim kaybına yol 

açmaktadır.  

 

Ağız ve diş hastalıklarının önlenmesinde gösterilecek çabalara, küçük 

yaşlarda, bilhassa ilkokul çağında başlanması zorunludur. İlkokul çocuklarının 

önemli fiziksel bozukluklarının başında, çürükten kaybedilmiş dişler gelmektedir. Bu 

bakımdan temel hedef, diş kayıplarının önlenmesi olmalıdır. 

 

Ülkemizde 35-44 yaş grubunun  % 74’ünün günlük yaşamı oral 

durumlarından etkilenmektedir. Duygusal dengesinin etkilendiğini belirtenler bu 

grubun % 46’ sını oluşturmaktadır. Çiğnemenin ağrılı olmasına yol açan dental 

sorunlar besinsel lif ve bazı besleyici gıdaların alımını etkiler; sonuç olarak, daha 

kötü oral durumu olanlarda beta karoten, folat ve vitamin C serum düzeyleri anlamlı 

olarak daha düşük olmaktadır. 

 

Cohen ve Jago diş hekimliğinin en büyük katkısının yaşam kalitesini artırmak 

olduğunu düşünmektedir. Dolayısıyla, fiziksel, psikolojik ve sosyal iş  gereksinimi 

belirlemeye yönelik sosyodental yaklaşımda ağız sağlığı ile ilişkili yaşam kalitesi 

ölçütlerini kullanan seçenekler mevcut olsa da, geleneksel ölçütler çoğunlukla klinik 

göstergeleri kullanmaktadır (Cohen LK.,Jago JD 2005). 

 

Gelişmekte olan ülkelerde obezite, diyabet ve diş çürüğü gibi kronik 

hastalıklar, genel yaşam kalitesinin yanı sıra ağız sağlığı ile ilişkili yaşam kalitesinin 

azalabileceği anlamına gelecek şekilde, artış göstermektedir. Oral ve diğer kronik 

hastalıklar ortak belirteçlere sahip olduğundan, ortak risk etmeni yaklaşımına daha 
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çok önem verilmelidir. Gelecekteki sağlık stratejilerinin temelini oluşturan ana 

kavram bu yaklaşım ile bütünleşmektedir, bunun önemli bir yararı tüm popülasyon 

ve risk altındaki gruplar için genelde sağlık durumlarını iyileştirmeye odaklanmak ve 

bu şekilde sosyal eşitsizlikleri azaltmaktır. 

 

Sağlık planlayıcıları, oral sağlığı, sağlığı geliştirme kapsamında ele alarak ve 

oral gereksinimleri sosyodental yollarla değerlendirerek hem genel hem de oral 

sağlığı büyük ölçüde yükseltebilir (WHO, 2005).    

 

1.1.1. Ağız Sağlığının Sürekli Gelişimi için DSÖ Etkinlikleri  

 

Süregen hastalıkların dünya çapında hızla artan yükü, sağlıksız çevreler ve 

şekerden zengin beslenme,  yaygın tütün kullanımı ve aşırı alkol tüketimi gibi yaşam 

biçimleri ile yakından ilişkilidir. Oral sağlık; temiz su,  doğru ağız hijyeni ve uygun 

flor kullanımına da bağlıdır. Oral hastalıkların kontrolü ve halk sağlığı için, sağlığın 

geliştirilmesi ve hastalıktan korunmaya yönelik, ortak risk etmenlerini temel alan 

entegre yaklaşımlar gereklidir. DSÖ için özellikle önemli olan yükümlülükler ve 

Ağız Sağlığı Programı çalışmaları içinde:  

 

            - Bulaşıcı olmayan hastalıklar korunma ve kontrol global stratejisi (World  

Health Assembly 53) 

  -Beslenme; Fiziksel Aktivite ve Sağlık Global Stratejisi (WHA 57); 

        -Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlıklı Yaşam Biçimleri (WHA 57); 

 -Kanser Korunma ve Kontrol (WHA 58); 

   -Yaşlanma Üzerine Uluslar arası Eylem Planı (WHA 58)  

 -Sağlıklı Yaşam Biçimlerinin  Teşvik Edilmesi (WHA 58) bulunmaktadır.  

 

Dünya Sağlık örgütü, ağız ve diş sağlığı hizmetleri açısından, geniş kapsamlı 

koruyucu yöntemlerin geliştirilmesi, koruyucu uygulamalara ağırlık verilmesi ve 

toplumun ağız ve diş sağlığı düzeyinin iyileştirilmesi konusunda kararlar ve öneriler 

geliştirmiştir . 
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 Dünya Sağlık Genel Kurulu (WHA) çözümleri,  ağız sağlığına özgü 

çözümler için destekleyici bir çerçeve sağlamaktadır (WHA 42). Bireysel, 

profesyonel ve toplumsal düzeylerde  ölçütler içeren ulusal programlar, ağız 

hastalıklarının çoğunu önlemede etkilidir. Sağlığın geliştirilmesi ve ağız 

hastalıklarının birincil   korunmasına dünya çapında verilen önem yeterli değildir ve 

gelişmekte olan ve ekonomileri ile sağlık sistemleri geçiş döneminde olan ülkeler, 

herkes tarafından erişilebilen ve maliyeti karşılanabilen tedavi ve bakım sağlamada 

ciddi zorluklar ile karşı karşıya bulunmaktadır. 

 

DSÖ, ülkeler için, ulusal ağız sağlığı programları başlatılırken ya da 

geliştirilirken göz önüne almaları için öncelikli etkinlik alanları belirlemiştir: 

- Diş çürüklerinden korunma için floridlerin etkin kullanımı. Amaç, 

florlanmış içme suyu, tuz, süt veya uygun fiyatlı diş macunu ile olabildiğince çok 

sayıda ağızda sabit biçimde düşük bir düzeyde flor bulunması için uygun araçları 

hayata geçirmesi, 

- Ağız sağlığı ve sağlıklı beslenme ile oral hastalıklardan korunma, yani şeker 

tüketiminin azaltılması ve meyve ile sebze tüketiminin artırılmasının savunulması, 

 -Tütün kullanımının bırakılmasına ve çocuklarla gençlerin tütün 

alışkanlığından korunmasına ağız sağlığı profesyonellerini dahil ederek tütünle 

ilişkili oral hastalıkların kontrol edilmesi, 

  - Toplum sağlığı faaliyetleri ve yaş dostu birinci basamak sağlık hizmetleri 

aracılığı ile yaşlı kişilerde ağız sağlığının iyileştirilmesi, 

- Ağız sağlığının, ağız sağlığı-genel sağlık-yaşam kalitesi arasındaki ilişkiler 

temel alınarak ulusal ve toplum sağlığı programlarına dahil edilmesi, 

- Ağız sağlığı sistemleri geliştirilmesi ve hizmetlerin korunmaya ve sağlığın 

geliştirilmesine yöneltilmesi, 

- HIV-AIDS ilişkili oral hastalıklardan korunmanın özelikle gelişmekte olan 

ülkelerde desteklenmesi,  

- Ağız sağlığı bilgi sistemleri geliştirilmesi, ağız sağlığı politikası için 

kanıtlar, amaçlar ve hedeflerin belirtilmesi ve ilerlemenin ölçülmesi, 

- Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında araştırma alanındaki arayı 

kapatmaya yönelik  ağız sağlığı araştırmaları  gerçekleştirilmesi (WHO, 2003). 
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Ağız sağlığını geliştirme ve hastalıklardan  korunma için öncülük eden 

ilkeler, DSÖ bölgesel merkezler ve ülke programları aracılığıyla yaşama 

geçirilmektedir. Örneğin Amerika kıtası ülkelerinde, birinci basamak ağız sağlığı 

sistemleri gelişimini insanların gereksinimler ile eşleştirmek ve diş çürüklerini, 

örneğin, etkin tuz florlaması ile önlemek için çaba sarf edilmektedir. Bölgedeki 

birçok ülkede, çocuklardaki diş çürüklerinin azaltılmasında önemli ilerlemeler 

gözlenmiştir. PAHO (Pan American Health Organization) Ağız Sağlığı Progamı, diş 

çürükleri hakkındaki bilgileri kullanarak ülkeleri sınıflamış ve stratejisini her biri için 

ayrı program ile üç grupta yeniden biçimlendirmiştir. Ağız sağlığı için PAHO 

stratejisi ve eylem planı, ağız sağlığı hizmetlerinde politika geliştirilmesi, DSÖ’nün 

birinci basamak sağlık hizmeti çalışmaları ile daha güçlü eşgüdümleme ve Milenyum 

Gelişim Amaçlarının başarıya ulaşması üzerinde durmaktadır (2005-2015). 

Afrika bölgesinde hedefler, ağız sağlığı sistemleri geliştirilmesi, noma 

(cancrum oris), oral kanser ve HIV-AIDS’te oral hastalıklardan korunma ve ağız 

sağlığı bilgi sistemlerinin kurulmasına yöneliktir. Ağız Sağlığı Programının görevleri 

sağlık olanaklarını, uygun teknoloji, cihaz ve insan kaynakları ve sağlık personelinin 

başlıca ağız sağlığı bakımı işlemleri konusunda eğitimi ile güçlendirmektir. Küresel 

ve bölgesel düzeylerdeki DSÖ Ağız Sağlığı Programı, DSÖ ile ağız sağlığında 

İşbirliği Yapan Merkezler ve FDI (Federation of Dental Institue)  Dünya Diş 

Hekimleri Federasyonu ve Uluslararası Diş Araştırmaları Birliği gibi resmi olmayan 

örgütler ile etkin biçimde birlikte çalışmaktadır (WHO, 2002). 
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    1.2. ÇOCUKLARDA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI 

 

      Yirmibirinci yüzyılda baş döndürücü bir hızla ortaya çıkan bilimsel ve 

teknolojik gelişmeler yaşamın her alanında  köklü  değişikliklere yol açmıştır. 

Gelişen  kent  yaşamı ve büyük kentler yepyeni bir yaşam biçiminin geçerli olduğu 

mekanlar haline dönüşmüştür. Son yıllarda artan hazır gıda tüketimi, ağız diş 

sağlığına gereken önemin verilmemesi özellikle gelişmekte olan ülkelerde diş 

hastalıklarının önemli bir sağlık sorunu haline gelmesine neden olmuştur. 

 

Dünya Sağlık Örgütünün 2000 yılı ağız diş sağlığı hedeflerinde, 6 yaşındaki 

çocukların % 50 sinde diş çürüğü bulunmaması, 2020 yılında ise bu oranın % 80 lere 

ulaşması gerektiği belirlenmiştir. Oysa ülkemizde, altı yaş çocuklarının  % 85’inin 

ağzında diş çürüğü bulunmaktadır. Yaş ilerledikçe bu oran artmaktadır. Türkiye 

geneline ait 1990 verileri, 35 ile 44 yaşları arasındaki çürüklü birey oranının % 96’ 

lara vardığını göstermektedir. Dişeti hastalıkları da ileri yaşlardaki diş kayıplarının 

en önemli nedenlerinden biridir. 

 

     Dişlerin en önemli hastalıklarından biri diş çürüğüdür. Ağız ortamı bakteri 

bakımından çok zengindir ve bu bakteriler diş yüzeyindeki girinti ve çukurlara 

yerleşerek çoğalırlar ve ağza alınan yiyecek ve içeceklerle de beslenerek diş yüzeyini 

kaplayan bir tabaka oluştururlar. Bu tabakaya diş plağı adı verilir. Bakteriler özellikle 

şeker ve karbonhidratları kullanarak ağızda asit oluşumuna neden olurlar ve dişin 

çürümesine yol açarlar. Bu nedenle dengeli ve düzenli beslenmek genel sağlığımızı 

olduğu kadar diş sağlığımızı da etkiler. Diş çürüklerinin önlenmesinde özellikle 

şekerli gıdaların öğün aralarında sıkça tüketilmemesi önem taşır. 

     Ağız ve diş sağlığını yaşam boyu sürdürülmesi ile sağlıklı diş ve dişetlerine 

sahip olmak mümkündür. Ağız ve diş sağlığının korunmasında diş plağının denli 

erken başlanırsa o kadar iyidir. Doğumdan itibaren çocuğun diş etleri yumuşak bir 

fırçayla ve su ile temizlenmelidir. Çocuk diş hekiminin başka bir önerisi yoksa iki-üç 

yaşına kadar fluoridli diş macunu kullanılmamalıdır. İlk dişin sürmesiyle birlikte 

çocuğun ağız diş sağlığı için vakit ayrılmalıdır. Bebeklerde ağız bakımından ebeveyn 

sorumludur. 
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      Diş yüzeyinde biriken diş plağı, diş eti kenarında iritasyona ve iltihabi bir 

reaksiyona neden olur. Diş etinde başlayan bu hastalık başlangıçta kızarıklık şeklinde 

ortaya çıkar. Hastalığın ilerlemesi ile dişeti kanamaya başlar. Kişiler, diş fırçalama 

sırasında dişetleri kanadığı için fırçalamayı daha fazla ihmal ederler.  Böylece diş 

plağının uzaklaştırılmaması hastalığın hızla ilerlemesine ve dişi çevreleyen kemik 

dokunun erimesine yol açar. Hastalık ilerledikçe, dişetlerindeki kanama artar, kemik 

erimesi nedeni ile dişler sallanır, dişeti çekilir ve kök yüzeyi açığa çıkar ve hatta 

dişler kaybedilebilir. 

 

Ağız diş hastalıkları, her toplumda,  her yaşta değişik oranlarda görülür. 

Çocuklarda 4-8 yaşlarında artış gösterdiği saptanan diş çürüğünde, cinsiyet farkı 

araştırmacılar tarafından incelenmiş ve genel olarak kızlarda çürük prevelans hızı 

erkeklere kıyasla daha hızlı bulunmuştur. Bunun nedeni;  kızlarda dişlenme yaşının 

biraz daha erken olması, puberte çağında kızlarda hormonal değişiklikler nedeni ile 

periodontal sorunlar ortaya çıkması ve böylece çürüğe zemin hazırlanmış olmasıdır 

(Gülhan 1991). 

 

 İlk diş hekimi ziyareti ve intraoral değerlendirme, ilk süt dişinin sürmesinden 

sonraki ilk altı ay içerisinde yapılmalıdır. İkinci ziyaret iki-üç yaşlarında tüm süt 

dişleri tamamlandıktan sonra yapılmalı ve yılda iki kez olmak üzere çocuk diş 

hekimi kontrolüne götürülerek diş gelişimi ve diş çürükleri kontrolü yapılarak 

koruyucu programlar hakkında öneriler alınmalıdır (Yazıcıoğlu, 2005). 
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             1.3. AĞIZ HİJYENİ 

 

Ağız hijyeni,  sağlığın ve yaşamın bütünüyle ilgilidir (Kum ve diğ, 1977; 

Lindhe 1984).  Ağız içindeki dişlerin normal ve sağlıklı olmasının, diş etlerinin hasta 

olmamasının insan vücudunun gelişmesinde ve sağlıklı bir yaşam sürdürmesindeki 

rolü oldukça büyüktür. Ağız mukozasında meydana gelen bir takım yaralar, eksik 

dişler, iyi gelişmemiş ya da çürük dişler, kişinin alması gereken gıdaları gereği gibi 

yiyememesine ve dolayısıyla hastalıklara karşı yeterli direnç gösterememesine yol 

açar. 

Erken kontroller ve koruyucu tedaviler çocuğun gelecekte de sağlıklı dişlere 

sahip olması için gereklidir. Erken dönem çürükleri ya da biberon çürükleri 

nedeniyle diş sorunları erken dönemlerde başlayabilir bu nedenle koruyucu 

programlar önem taşımaktadır. Sağlıklı çocukların yiyecekleri çiğnemeleri ve 

konuşmaları kolay olacak kendilerine güvenle gülümseyeceklerdir. Çocuk iyi bir 

alışkanlıkla yaşamına başlayacaktır. İyi bir ağız hijyeni; dişlerin fluoridli diş 

macunları ile fırçalanması,  diş ipi kullanılması ile sağlanır. Dişlere uygulanacak 

koruyucu tedavilerin başında diş fırçalama gelir. Çocuk diş fırçaları yumuşak ve 

yuvarlatılmış uçlu, küçük başlı olmalı ve sık sık kontrol edilerek eskidikçe 

değiştirilmelidir. Dört-beş yaş grubu çocuklar dişlerini kendi başlarına 

fırçalayamazlar.  Ebeveyn mutlaka bu işlemi bir ayna önünde çocukla birlikte 

yaparak çocuğun dişlerini fırçalamasını sağlamalıdır. Çocuğun arkasında durarak 

aynanın önünde birlikte fırçalanmalı ve çocuğun fazla diş macunu yutması 

önlenmelidir.  7 yaşından itibaren ise çocuk kendisi fırçalayabilir. Dişler kontakt 

haline geçtikten sonra yani yaklaşık 8 yaşından sonra da çocuk diş hekimi önerisi ile 

diş ipi kullanımına geçebilir. 

 

       1.3.1. Kötü Oral Alışkanlıklar 

 

   Ağız ile ilgili kötü alışkanlıklar;  genellikle parmak emme, emzik emme, 

dudak ya da dil emme, tırnak yeme, bruksizim(diş sıkma ve gıcırdatma), ağızdan 

solunum gibi alışkanlıklardır. Emme duygusu yeni doğanda doğal bir refleks olarak 

kabul edilir, çocuk kendini mutlu hisseder. Parmak emme yeni doğanlarda doğal 
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olarak kabul edilmekle birlikte iki yaşında bitirilmesi gereklidir. Genellikle 5 yaşın 

altındaki çocuklarda emme alışkanlıkları uzun dönemli sorunlara neden olmaz; fakat 

alışkanlığın uzun sürmesi dentisyonda deformasyonlara neden olabilir. Bu 

deformasyonlar emmenin süresi,  sıklığı ve yönü ile ilgili olarak değişebilir. 

 

    Bu durum çocuk diş hekimi tarafından değerlendirilmelidir. Bu değişiklikler 

openbite (açık kapanış), sürmede ve dişlerin pozisyonlarında değişiklikler, crossbite 

(çapraz kapanış) ve çene yüz kemiklerinin büyümesinde değişiklikler şeklinde 

olabilir. Çocuk diş hekimi hastanın anne ve babasına alışkanlığın durumu hakkında 

bilgi vererek, alışkanlığın değiştirilmesi yönünde çeşitli kas hareketleri ve aperey 

kullanımı ile tedavi ve alışkanlığın kontrolü şeklinde bir yaklaşımda bulunur. 

 

Bebekler doğduklarında dişleri yoktur ve bu dönemde yalnızca anne sütü ya 

da biberonla beslenirler. Bebeklik döneminin en önemli değişimlerinden biri dişlerin 

sürmeye başlamasıdır.  Bu süren dişler süt dişleri adı ile anılır.  Bebek 6-8 aylık 

olduğunda ilk süt dişleri genellikle alt çenenin ön bölgesinde sürmeye başlar. Bunları 

üst keser dişler ve yaklaşık 6 aylık aralarla diğer dişlerin alt ve üst çenede yer alması 

izler.  Böylece bebek iki buçuk üç yaşlarına geldiğinde tüm süt dişleri ağızda 

yerlerini alır. Bu dişler küçük mavimtrak beyaz renkli ve genellikle aralıklı olarak 

dizilmiş şekilde, alt ve üst çenede onar tane olmak üzere toplam 20 adettir. 

 

    Süt dişleri çocuğun beslenmesine yardımcı olmanın yanı sıra yerlerine 

gelecek olan kalıcı dişlere de rehberlik ederler. Süt dişlerinin erken kaybedilmeleri, 

beslenme sorunları oluşturmanın ya da estetik sorunlar yaratmanın yanında, kalıcı 

dişlerin çene üzerinde doğru şekilde yerleşememesine de neden olur. Bu nedenle, süt 

dişlerinin ağızda,  kalıcı dişler gelene kadar sağlıklı olarak kalması çok önemlidir. 

Süt dişleri nasıl olsa düşecek ve yerlerine yenileri gelecek diye kesinlikle ihmal 

edilmemeli ve çürüdükleri takdirde mutlaka tedavi edilmelidir. Süt dişlerine dolgu,  

kanal tedavisi yapılabilir. Bu dişlerin çekimlerinin yapılması gerekli ise,  ağız içinde 

meydana gelen boşluk daralmadan korunmalıdır.  Bu nedenle yer tutucu adı verilen 

apareyler kullanılır. Bebeklik döneminde her beslenmeden sonra ağız içi ve dişler 

sürmeye başladıktan sonra diş yüzeyleri temiz bir bez ile silinmelidir. Dişler ağızda 
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yerlerini aldıkça, küçük başlı, yumuşak kılları olan bir diş fırçası ile diş yüzeyleri 

temizlenmelidir. 

 

     Özellikle dişler sürdükten sonra bebek uyku sırasında beslenmemelidir. Dişler 

sürdükten sonra sık aralarla ve gece uyku sırasında biberon ya da anne sütü verilmesi 

dişlerde yaygın çürüklere neden olur. Bu nedenle anne sütü ya da biberonla beslenme 

bir yaşından sonra bırakılmalıdır. Emzik kullanımı ise üç dört yaşına kadar 

sürdürülebilir ancak emziğin bal, reçel ya da şekere batırılarak verilmesinin benzer 

çürüklere yol açacağı unutulmamalıdır. 

 

      Süt dişleri yerlerini aldıkça, diş fırçalama çocuk diş macunu ile özellikle 

sabah kahvaltıdan sonra ve gece yatmadan önce etkili bir şekilde yapılmalıdır. 

Çocuklar 6 yaşına gelene kadar kendi başlarına iyi bir temizlik sağlayamazlar. Bu 

nedenle, ebeveynler özellikle gece yatmadan önce dişlerin fırçalanmasına yardımcı 

olmalı ve hatta bizzat yapmalıdırlar. Bunun için ayna karşısında çocuğun arkasına 

geçip kendi dişlerini fırçalar gibi çocuğun ağzının içini rahatlıkla görerek temizliğini 

sağlamak mümkündür. 

 

  Çocuk oturmaya başlar başlamaz 6 ayda bir düzenli diş hekimine 

götürülmelidir. Diş hekimi çocuktaki gelişimi izleyerek, önlem alınması gereken 

durumlara erken katkı yapabilecektir. Diş hekimi hastası için diş çürüğü sıklığı, 

beyaz mine lezyonları varlığı gibi nedenlerle flor profilaksisine gereksinim 

duyduğunda yoğun konsantrasyonda flor içeren çeşitli dental ürünleri klinikte 

uygulayabilir. Sistematik olarak flor tableti kullanımı bugün önemini kaybetmiştir. 

Ancak hastanın gereksinimleri, yaşı, vücut ağırlığı ve yaşadığı bölgede içme 

suyundaki flor oranı dikkate alınarak flor tableti kullanımı önerilebilir. 
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             1.4. DİŞ DİZİLERİ 

             

            1.4.1. Süt Diş Dizisi 

 

 Doğumda gelişmiş olan 20 süt dişi, şekilleri ve yerleri değişik olmak üzere, 

bebek yaklaşık 6 aylıkken sürmeye başlar ve yaklaşık üç yaşında tamamlanır. Süt 

dişleri daimi dişler kadar önemlidir. Çiğneme, konuşma ve estetik açıdan önemli 

olduğu kadar daimi dişlerin sürmesi için çenelerde yer tutması açısından da önem 

taşımaktadır. 

     Süt dişlerinin sürmesi sırasında dişetinde kızarma ve şişme, tükürük akışında 

artış, huzursuzluk, beslenme alışkanlıklarında değişiklik, uyku düzeni bozuklukları 

gibi semptomlar ilk dişin sürmesinde daha şiddetli olarak görülür. Ateş, kusma ya da 

diyare (ishal) görüldüğünde çocuk doktoruna başvurulmalıdır. Çünkü çoğu zaman bu 

semptomlar dişlenme ile ilgili değildir. Günde iki-üç kez temiz ıslak bir bezle, 

parmakla ya da soğuk diş kaşıyıcı nesneler ile çocuğa yardımcı olunabilir. Süt dişleri 

ilk kalıcı dişler sürene kadar (6-7 yaş) ağızda eksiksiz kalmalıdır.  Bu yaştan sürmeye 

başlayan kalıcı dişler süt dişlerinin köklerini resorbe ederek sallanmalarına ve 

düşmelerine neden olur. Herhangi bir nedenle düşmesi geciken süt dişleri, kalıcı 

dişlere yer açılması ve ilerde çapraşık diş dizisine neden olmamaları için doğru 

zamanda  çekilmelidir. 

 

1.4.2. Karışık Diş Dizisi 

 

    Çocuk 6 yaşına geldiğinde, ağızda tüm süt dişleri varken süt dişi dizilerinin 

en arkasından ilk kalıcı birinci büyük azı dişleri çıkar. 7 yaşında, bebeklik 

döneminde ilk olarak sürmüş olan alt süt kesici dişler sallanmaya başlar. Bunun 

nedeni köklerinin erimeye başlamasıdır. Süt dişlerinin kökleri sürme sırasına benzer 

şekilde erir, dişler sallanır ve kendiliğinden düşerler. Böylece bu dişlerin yerine 

sırasıyla kalıcı dişler gelir. Karışık dişlenme döneminde süt dişlerinin yerine gelen 

kalıcı dişler doğru kapanışa gelene kadar çeşitli yönlerde hareket eder ve oldukça 

çapraşık bir şekilde sürebilirler. Kalıcı dişler tamamlandıkça bu durum daha iyi bir 

hal alabilir ya da ortodontik tedavi ile dişler çene kavsi üzerine düzgün bir şekilde 
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dizilirler. Karışık dişlenme döneminde dişlerin sağlığının korunması için etkili bir diş 

fırçalama yapılmalıdır. Bunu sağlamak çocuğun yaşının ilerlemesi ile el becerisinin 

artması sayesinde kolaylaşır. Etkili bir fırçalama en az iki dakika sürer. Dişlerin ara 

yüzlerinin temizliği diş ipi ile yapılır. Çocuklar ancak 9-10 yaşlarından sonra diş ipi 

kullanımına başlayabilirler. 

 

İlk süren kalıcı diş olan birinci büyük azı dişi, ağızda yerini çok erken yaşta 

aldığı için özellikle çiğneyici yüzeyindeki girinti ve çukurların fazla olması nedeni 

ile çürümeye yatkın erken fissür örtücü ile örtülenmelidir. Dişlerin sağlığının takibi 6 

ayda bir diş hekimi kontrolü ile sağlanmalıdır. 

 

1.4.3. Kalıcı Diş Dizisi 

 

  Çocuk 12 yaşına geldiğinde ağzındaki tüm süt dişleri yerlerini kalıcı dişlere 

bırakmış olur. 17 yaşından sonra da üçüncü büyük azılar ağızda yerlerini aldığında 

daimi diş dizisi 32 dişe ulaşır. 

 

    On iki yaş, genellikle dişler düzgün dizilmediklerinde sabit ortodontik 

tedavinin başladığı yaştır. Ortodontik braketler ve teller ağız hijyeninin sağlanmasını 

zorlaştırır ve diş plağı için retansiyon alanları oluştururlar. Bu dönemde diş fırçalama 

ortodontik diş fırçası ile yapılmalı ve ayrıca ara yüz fırçaları ile tellerin altları 

temizlenmelidir. Özellikle ortodontik braketlerin çevresinde demineralize alanlar ve 

çürük başlangıçları meydana gelebilir.  
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              1.5. ERKEN ÇOCUKLUK ÇAĞI ÇÜRÜĞÜ 

 

    Biberon çürükleri olarak da isimlendirilen erken çocukluk çağı çürüğü 

sıklıkla çocukların içeriğinde su dışında herhangi bir sıvı bulunan biberonla beraber 

uyumaları emziklerinin bal, pekmez gibi tatlı gıdalara batırıldıktan sonra çocuğa 

verilmesi sonucunda meydana gelir. Uzun süreli anne sütü ile beslenme de sütün 

içeriğindeki laktoz nedeniyle ağız bakımının yapılmadığı bebeklerde bu tip 

çürüklere neden olmaktadır.  

 

    Biberon çürüğünde sıvı üst ön dişlerin etrafında birikir ve üst çene kesici 

dişler ile beraber sıklıkla birinci süt azı dişlerin hızlıca çürümesine neden olur. Bu 

tip diş çürükleri, bir ya da iki yaşlarında görülebileceği gibi, bir yaşın altında da 

meydana gelebilmektedir. Biberon çürükleri uygunsuz beslenme uygulamalarından 

kaynaklanır ve bunun tedavisi de uygun beslenme olanaklarıyla gerçekleşir. Bir-iki 

ay gibi kısa bir sürede dişin kaybına neden olan biberon çürükleri ortaya çıkabilir, 

ağrı yapabilir, dişin erken kaybına neden olabilir. Bu sorun sosyo-ekonomik düzeyi 

düşük ailelerde ve artan bir şekilde çalışan kadınların işten yorgun düşmesi ve 

yatarken çocuklara biberon vermesi ile ilişkilidir.  

 

     Üç yaşından küçük çocuklarda görülen yaygın ve ciddi tek dişlerle ilgili 

sorun olan erken çocukluk çağı çürüğünün önemi, yalnızca ciddi bir diş sorunu 

olması ve duyarlı bir tedavi gerektirmesi değil, tedavisinin aile ve çocuk için de 

stresli ve pahalı olmasından kaynaklanmaktadır. Erken çocukluk çağı çürüklerini 

önlemek demek çürükle birlikte genel anestezi ve sedasyon gibi tedavilere 

gereksinim duyan çok küçük çocukların bu çıkmazdan gerçek bir şekilde 

kurtulmaları anlamına gelmektedir. Önerilen öğün protokolüne göre çocukların 

biberonla yatakta uyumaları önlenmelidir. Biberonu bıraktırmak için biberonda 

aşamalı olarak seyreltilmiş bir sıvı kullanımı yararlı olabilir. 
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1.6.   OKULLAR VE AĞIZ SAĞLIĞININ KORUNMASI, GELİŞTİRİLMESİ 

 

Ağız hastalıkları ağrıya ve diş kaybına neden olabilir. Bu durum, çocukların 

görünümünü, yaşam kalitesini, beslenmesini ve bunların sonucunda çocuğun büyüme 

gelişimini etkileyen bir durumdur.  Ağızda ortaya çıkan hastalıkların oluşturduğu yük 

oldukça fazladır. Diş çürümesi ve diş eti hastalıkları en yaygın hastalıklardır ve bazı 

ülkelerde okul çağındaki çocukların %80’ininden fazlasını etkiler. Diş erozyonu ve 

ağız hastalıklarının prevalansı artmaktadır. Birçok çocukta ağız travması 

saptanmaktadır. Bunların azımsanmayacak bir kısmı 5 yaşın altındadır.  Bazı tütün 

içerikli ürünler doğrudan çocuk ve adolesanlara yönelik pazarlanmaktadır. Bu 

ürünleri erken yaşlarda tüketmeye başlayan insanlarda, yaşamın ilerleyen 

dönemlerinde oral kanser riski artabilmektedir. Potansiyel olarak yaşamı tehdit eden 

bir durum olan “noma” Afrika, Asya ve Latin Amerika’da oldukça fazla sayıda 

çocuğu etkileyen bir durumdur.  

Ağız hastalığı maliyeti en yüksek, diyet ve yaşam stili ile bağlantılı 

hastalıklardan biridir. Tek başına diş çürüğünü tedavisinin maliyeti, bir ülkenin 

çocuklara ayırdığı toplam sağlık bütçesinin tamamını kolaylıkla tüketebilir. Ama 

ihmalin finansal, sosyal ve kişisel etkileri bakımından maliyeti de yüksektir.  

Birçok ağız sağlığı sorunu, önlenebilir ve erken başlangıcı tersine çevrilebilir 

özelliktedir. Ancak bazı ülkelerde azımsanmayacak sayıdaki çocuk, ebeveynleri ve 

öğretmenleri ağız hastalıklarının nedenleri ve önlenmesi hakkında sınırlı bilgiye 

sahiptir. Ayrıca yine bazı ülkelerde florlu diş macunlarına ve ağız sağlığı 

hizmetlerine ulaşımda sorunlar mevcuttur. Sorunlar, çocuklar ve adolesanlarda 

yüksek düzeyde tüketilen, şekerli hazır yiyecekler ve gazozlu içecekler nedeni ile 

daha da kötü hale gelmektedir. 

Riskli davranışların birçoğunun okul yaşlarında başladığı düşünülürse, 

okulların çocukların gelişim ve iyilik halleri üzerinde çok güçlü etkilerinin olduğu da 

anlaşılır. Okullarda ağız sağlığının korunması, geliştirilmesinin desteklenmesi 

gerekliliği açıktır ve bu uygulama genel sağlığı geliştirme çalışmalarına, okul 

programına ve etkinliklerine entegre edilebilir. Çocuklara sağlıklı kararlar almalarını, 

sağlıklı bir yaşam biçimine sahip olmalarını ve karşılaştıkları çatışmaları 

çözebilmelerini sağlayacak yetenekler kazandırılabilir. Küçük yaşta edinilen sağlıklı 
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davranışlar ve yaşam biçimleri daha kalıcıdır. Okul yılları boyunca gerekli mesajlar 

ısrarla verilebilir (WHO, 2000). 

 

1.6.1. Okullarda Ağız Sağlığı Programlarının Oluşturulması 

 

 Var olan yapı ve sistemler kullanıldığında okul, ağız sağlığının daha iyi hale 

getirilmesinde etkili bir kurumdur. Ağız sağlığının iyileştirilmesi güvenli su ve 

temizlik gibi önemli uygulamaların yaşama geçirilmesini tetikleyebilir. HPS (Health 

Promting Schools) stratejilerini uygulayan girişimler etkilidir ve potansiyel uzun 

dönemli maliyet tasarruflarına yol açabilir. Sağlıklı okul programlarının ana 

bileşenleri; sağlıklı okul çevresi, okulda sağlık eğitimi, okul sağlık hizmetleri, 

beslenme ve gıda hizmetleri, fiziksel etkinlik ve serbest aktiviteler, mental sağlık ve 

iyilik hali, personel sağlığının iyileştirilmesi, toplumsal ilişkiler ve işbirliğidir. Her 

alan, spesifik bir proje veya genel sağlığı geliştirici stratejinin bir parçası olarak, ağız 

sağlığı konuları ile ilgili birçok fırsat sunar. Bu girişimlerin okul sağlığı politikaları 

tarafından desteklenmesi çok önemlidir. Tek bir konuya yönelik spesifik bir politika 

oluşturabilmesine karşın, tek bir politikada birkaç tane sorunu ya da risk etmenini 

hedeflemek daha yararlı olabilir. 

         

1.6.2. Sağlıklı Okul Ortamı 

 

 Destekleyici bir okul ortamı oluşturmayı amaçlayan uygulamalar ile ağız 

sağlığı daha iyi hale getirilebilir. Güvenli oyun sahaları ve binalar ile birlikte 

sigarasız ve stressiz bir ortamın oluşturulması ve sağlıklı gıdalara ulaşım, ağız ve 

genel sağlığa yönelik riskleri azaltabilir ve süreklilik gösteren sağlıklı bir yaşam 

biçiminin oluşturulmasına katkıda bulunabilir. Okullarda sağlıksız hazır gıda ve fast- 

food ürünlerinin satılmasının yasaklanması bir başlangıç noktası olabilir. Güvenli su 

ve temizlik olanakları diş fırçalama eğitimi ve çapraz enfeksiyonun kontrol edilmesi 

için şarttır. Ağız sağlığı geliştirici uygulamalar okul çevresinde öğrencilere yönelik 

sağlıksız gıda ve içeceklerin ve tütün içeren ürünlerin satılmasını engellemeyi de 

hedeflemelidir. 
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1.6.3. Okulda Sağlık Eğitimi 

 

        Okullarda ağız sağlığı ile ilgili eğitim verilmesi, çocukların kişisel 

becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur, ağız sağlığı ile ilgili gerekli bilgileri sunar 

ve pozitif yaklaşım ve sağlıklı davranışların geliştirilmesini sağlar. Ağız sağlığı 

eğitimi özgün bir konu olarak ya da ağız ve genel sağlığın altta yatan fiziksel, 

psikolojik, kültürel ve sosyal belirleyicilerini hedefleyen diğer konuların bir parçası 

olarak öğretilebilir. Etkin katılımın olduğu, bütüncül yaklaşımlar davranışta kalıcı 

değişikliklerin oluşmasını sağlar. Ağız sağlığı konuları etkili bir şekilde müfredata 

alınabilir. Öğretmenlerin uygun şekilde eğitilmesi çok önemlidir. Kimi ülkelerde ağız 

sağlığı eğitimi yerel diş sağlığı hizmetleri tarafından verilmektedir. 

 

1.6.4. Okulda Sağlık Hizmetleri 

 

        Eğitim, uzmanlık ve ağız sağlığı materyallerinin sunulmasının yanında okul 

sağlık ekibi ağız sağlığı eğitiminin, taranmasının, tanısının, değerlendirme 

gerksinimlerinin, önleyici hizmetlerin, tedavinin, düzenli izlemin ve daha komplike 

durumlarda hastanın diğer dental ya da medikal uzmanlara ya da ikinci basamağa 

sevk edilmesinin sağlanmasında birinci basamak sağlık ekibi ile birlikte çalışır. Bu 

tip hizmetlerin verilmesinde kullanılan modeller, ülkeler arasında çok büyük 

farklılıklar gösterir. Bazı endüstrileşmiş ülkelerde okullarda, olanakları iyi olan, ağız 

sağlığı kurumları varken, gelişmekte olan ülkelerdeki birçok okul bu tür hizmetleri 

verebilecek gerekli alt yapı ve kaynaklara sahip değildir. Kimi gelişmekte olan 

ülkelerde acil müdahale, diş çekimi ve temel onarıcı ve önleyici ağız sağlığı 

hizmetleri çok önemli bir yer tutabilir. Okullar diş hastalıkları yönünden en yüksek 

risk grubunu oluşturan çocuklar için, ağız sağlığı hizmetlerine ulaşabilecekleri tek 

yer olabilir. 
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           2. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

2.1. Evren Örneklem  

 

    Araştırmanın evrenini Ankara İli Çankaya İlçesinde yer alan ve 

araştırmacının çalışmasına uygun olan üç ilköğretim okulu oluşturmaktadır. Bu 

okullar sırasıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi Geliştirme Vakfı İlköğretim Okulları 

(ODTÜ G.V.İ.Ö.O), Türkan Yamantürk İlköğretim Okulu (T.Y.İ.Ö.O.), 

Seyranbağları İlköğretim Okulu (S.İ.Ö.O.) dur. Çalışma grubu, bu dönem karma 

dişlenme dönemi olduğu için okulların 3-4-5 inci sınıfları arasından küme örnekleme 

yöntemiyle belirlenenlerde, veri toplama işleminin gerçekleştirildiği gün hazır 

bulunan 117 kız ve 125 erkek olmak üzere toplam 244 ilköğretim öğrencisinden 

oluşturulmuştur. Araştırma tanımlayıcı bir araştırmadır. 

  

            2.2. Sınırlılıklar 

 

 Bu araştırmada elde edilen bulgular Ankara İli Çankaya İlçesindeki 

ilköğretim okulları arasından seçilen üç ilköğretim okulunun çalışma grubunu 

oluşturan 117 kız ve 125 erkek toplam 244 ilköğretim öğrencisinin verdiği  yanıtlarla 

sınırlıdır.  

 

2.3. Sayıltılar     

         

      Araştırmada aşağıdaki sayıltılardan hareket edilmiştir.  

 

1. Çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin yanıtları gerçek uygulamaları 

yansıtmaktadır.  

2.   Çalışma grubu evreni yeterince temsil etmektedir. 

      3. Araştırmada elde edilen verileri test etmek için uygun istatistiksel yöntemler 

seçilmiştir. 
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  2.4. Veriler ve Toplanması 

 

    İlköğretim 3. 4. 5. sınıf öğrencilerinin ağız diş sağlığı konusundaki bilgi 

düzeylerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanan veri toplama formunda öğrencilere ait 

sosyodemografik özellikleri, beslenme özellikleri, ağız hijyeni özellikleri, ağız diş 

sağlığı bilgileri ile ilgili sorular bulunmaktadır.  

         

 Veri toplama formu benzer çalışmalardan yaralanılarak araştırmacı 

tarafından oluşturulmuş ve son biçimi çalışma gurubunun oluşturulacağı okullar 

dışında 22 öğrenciye uygulandıktan sonra verilmiştir. Veri toplama formları 

sınıflarda dağıtılmış, gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra, öğrenciler tarafından 

gözlem altında doldurulmuştur. Formu dolduran öğrencilerin ağız içi 

değerlendirmesi, ağırlık ve boy ölçümleri araştırmacı tarafından yapılmıştır. 

    

2.5. Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması 

 

 Veri toplama formlarına verilen yanıtların bilgisayara girişi yapılmış, 

tutarlılık kontrolünden sonra istatistiksel çözümlemeleri bilgisayar ortamında 

gerçekleştirilmiştir. Bu aşamada, araştırma grubunu oluşturan öğrencilerin verdiği 

yanıtların frekans ve yüzde, standart sapma, ortalama değerlerinin dağılımları 

çıkarılmıştır. İstatistiksel değerlendirmede Kruskal Wallis ve Mann Whitney U 

testleri uygulanmıştır. 
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             3. BULGULAR 

    

Araştırmada elde edilen bulgular sosyo-demografik özellikler, ağız diş sağlığı 

konusunda bilgilenme, fırçalama alışkanlıkları, beslenme etkileşimi, dolgu-çürük 

dağılımı, fiziksel özellikler, diş hekimi kontrol sayıları incelenerek  sunulmuştur. 

         Çankaya İlçesindeki (Ankara) farklı sosyo-ekonomik düzeydeki öğrencilerin 

devam ettiği üç okulda yapılan çalışmaya 117 kız ve 125 erkek toplam 244 öğrenci 

katılmıştır. 

Araştırmadan elde edilen bulgular dört bölümde incelenmektedir. 

 

 

 

           3. 1. Sosyo-Demografik Özelliklere İlişkin Bulgular 

 

Çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin sosyodemografik özelliklerine ilişkin 

bulgular bu bölümde sunulmaktadır. 

  Çalışma grubunu oluşturanlardan; ODTÜ İ.Ö.O. ’da okuyanların, % 37,3’ü 

10, T.Y.İ.Ö.O. ’da okuyanların % 33,7’si 11 ve S.İ.Ö.O. ’da okuyanların % 49,3’ü 11 

yaşındadır (Çizelge 1). 

ODTÜ İ.Ö.O. de okuyanların % 94’ünün, T.Y.İ.Ö.O. okuyanların % 81’inin 

ve S.İ.Ö.O.okuyanların % 57’sinin kendi odası vardır (Çizelge 1).  

ODTÜ İ.Ö.O. ve T.Y.İ.Ö.O de okuyanların % 51’inin bir, 

S.İ.Ö.O.okuyanların   % 49’unun ise iki ve daha fazla kardeşi vardır (Çizelge 1). 

ODTÜ İ.Ö.O. de okuyanların % 58’i, T.Y.İ.Ö.O de okuyanların % 47’si 

birinci çocuk, S.İ.Ö.O.de okuyanların  % 40’ı ikinci çocuktur (Çizelge 1). 
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               Çizelge 1. Öğrencilerin Sosyo-Demografik Özellikleri * 
 

 ODTÜ İ.Ö.O. T.Y.İ.Ö.O. S.İ.Ö.O. 
 Kız Erkek Toplam Kız Erkek Toplam Kız Erkek Toplam
 n % n % n % n % n % n % n % n % n % 
Yaş                   
8 0 0,0 3 7,9 3 4,5 3 5,6 2 4,0 5 4,8 1 3,0 0 0,0 1 1,5 
9 9 31,0 11 28,9 20 29,9 11 20,4 16 32,0 27 26,0 13 39,4 9 26,5 22 32,8 
10 13 44,8 12 31,6 25 37,3 19 35,2 15 30,0 34 32,7 4 12,1 3 8,8 7 10,4 
11 6 20,7 11 28,9 17 25,4 21 38,9 14 28,0 35 33,7 13 39,4 20 58,8 33 49,3 
12 1 3,4 1 2,6 2 3,0 0 0,0 3 6,0 3 2,9 2 6,1 2 5,9 4 6,0 

Kendi Odası Olması 

var 30 100,0 36 90,0 66 
  
94,3 46 85,2 37 75,5 83 80,6 22 66,7 17 48,6 39 57,4

yok 0 0,0 4 10,0 4 5,7 8 14,8 12 24,5 20 19,4 11 33,3 18 51,4 29 42,6
Kardeş Sayısı 
0 7 23,3 20 50,0 27 38,6 14 26,4 11 22,4 25 24,5 7 21,9 1 2,9 8 12,1
1 18 60,0 18 45,0 36 51,4 22 41,5 30 61,2 52 51,0 12 37,5 14 41,2 26 39,4
2 ve daha 
fazla 5 16,7 2 5,0 7 10,0 17 32,1 8 16,3 25 24,5 13 40,6 19 55,9 32 48,5
Kaçıncı çocuk 
1 13 44,8 27 67,5 40 58,0 24 44,4 25 50,0 49 47,1 10 30,3 12 34,3 22 32,4
2 12 41,4 8 20,0 20 29,0 13 24,1 19 38,0 32 30,8 16 48,5 11 31,4 27 39,7
3 2 6,9 2 5,0 4 5,8 14 25,9 4 8,0 18 17,3 6 18,2 10 28,6 16 23,5
4 1 3,4 3 7,5 4 5,8 2 3,7 2 4,0 4 3,8 1 3,0 2 5,7 3 4,4 
6 1 3,4 0 0,0 1 1,4 1 1,9 0 0,0 1 1,0       

Toplam 30 100,0 40 
100,
0 70 

100,
0 54 100,0 50

100,
0 

10
4 

100,
0 33 

100,
0 35 

100,
0 68 

100,
0 

* İki öğrenci yanıt vermemiştir. 
 
 

       Çalışma grubunu oluşturanlardan; ODTÜ İ.Ö.O.’da okuyanların  boy ortalaması 

136,7 cm, ağırlık ortalamaları 36,4 kg, T.Y.İ.Ö.O. ’da okuyanların  boy ortalaması 

131,5 cm, ağırlık ortalamaları 33 kg, S.İ.Ö.O. ’da okuyanların  boy ortalaması 133,6 

cm, ağırlık ortalamaları 34 kg’dır. ODTÜ İ.Ö.O. öğrencilerinin boy ve ağırlık 

ortalaması diğer iki okuldan daha yüksektir(Çizelge 2). 
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 Çizelge 2. Öğrencilerin Boy ve Ağırlık Ortalamaları 

 
 ODTÜ İ.Ö.O. T.Y.İ.Ö.O. S.İ.Ö.O. Toplam* 
 Kız Erkek Toplam Kız Erkek Toplam Kız Erkek Toplam Kız Erkek Toplam
Boy             
n 30 40 70 40 40 80 33 35 68 103 115 218 
Ortalama 136,9 136,6 136,7 129,7 133,3 131,5 130,8 134,7 132,8 132,2 134,8 133,6 
S.Sapma 7,4 7,3 7,3 9,0 9,6 9,4 6,4 7,8 7,4 8,3 8,4 8,4 
Ortanca 137,5 136 136,7 129 132 130 130 134 132 132 135 134 
Min 119 123 119 110 112 110 115 116 115 110 112 110 
Max 153 152 153 155 155 155 143 151 151 155 155 155 
Ağırlık             
n 30 40 70 53 50 103 33 35 68 116 125 241 
Ortalama 32,5 33,2 32,9 33,6 36,4 34,9 33,0 34,7 33,8 33,1 34,9 34,0 
S.Sapma 5,4 6,4 6,0 7,9 7,4 7,8 9,9 6,7 8,4 7,9 7,0 7,5 
Ortanca 31,9 32,5 32 32 35,5 33,8 31 36 33,5 32 34 33 
Min 23 21,4 21,4 22,9 24,7 22,9 20 20 20 20 20 20 
Maks 48 49 49 66 56,8 66 60 46,5 60 66 56,8 66 

* Boy ve ağırlık ölçümü verisi sırasıyla 24 ve bir öğrenci açısından eksiktir. 
 
 

Çalışma grubunu oluşturanlardan; ODTÜ İ.Ö.O.’de okuyanların % 42,9’u 

kız, % 57,1’i erkektir. T.Y.İ.Ö.O.’de okuyanların % 51,9’u kız, % 48,1’i erkektir. 

S.İ.Ö.O.’nda okuyanların % 48,5’i kız, % 51,5’i erkektir(Çizelge 3). 

     

                    Çizelge 3. Okul ve cinsiyet dağılımı (n= 242)* 

  
Cinsiyet 

                   Okul 
Toplam ODTÜ İ.Ö.O. T.Y.İ.Ö.O. S.İ.Ö.O. 

n % n % n % n % 
Kız 30 42,9 54 51,9 33 48,5 117 48,3 
Erkek 40 57,1 50 48,1 35 51,5 125 51,7 
Toplam 70 100,0 104 100,0 68 100,0 242 100,0 

          *İki kişi cinsiyet sorusunu yanıtsız bırakmıştır. 
 

Çalışma grubunu oluşturanlardan; ODTÜ İ.Ö.O. de okuyanların anneleri 

büyük çoğunlukla (% 82,3) üniversite mezunu iken, S.İ.Ö.O. de okuyanların 

annelerinin çoğu ilkokul mezunudur( %51,5). T.Y.İ.Ö.O.’ da okuyanların  ise % 35.2 

si üniversite mezunudur (Çizelge 4). 
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ODTÜ İ.Ö.O.’ da okuyanların annelerinin % 65,7’si çalışmakta,  T.Y.İ.Ö.O. 

de okuyanların annelerinin % 59,6’sı, S.İ.Ö.O. de okuyanların annelerinin ise % 

74,2’si çalışmamaktadır(Çizelge 4). 

 

Çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin bildirimlerine göre; ODTÜ İ.Ö.O.’ da 

annelerinin % 38,2 'si memur, % 7,2’si işçi, % 20,3’ü özel sektör çalışanıdır,  % 

34,8’i ise ev hanımıdır. T.Y.İ.Ö.O.’de okuyanların annelerinin % 19,2’si memur, % 

9,1’i işçi, % 12,1’i özel sektör çalışanıdır, % 59,6’sı ise ev hanımıdır. S.İ.Ö.O.’nda 

okuyanların annelerinin % 3’ü memur, %19,4’ü işçi, %4,5’i özel sektör çalışanıdır, 

%73,1’i ise ev hanımıdır. Üç okul genelinde annelerin büyük çoğunluğu ev 

hanımıdır(Çizelge 4). 

 

ODTÜ İ.Ö.O.’ da okuyanların babalarının büyük çoğunluğu (% 89,1) 

üniversite mezunudur. T.Y.İ.Ö.O.’ da okuyanların babalarının  %20’si ilkokul, %21’i 

lise, %35,3’ü üniversite mezunudur. S.İ.Ö.O.’nda okuyanların babalarının %32,3’ü 

ilkokul, %30,8’i lise, %23,1’i üniversite mezunudur(Çizelge 4). 

 

Çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin bildirimlerine göre; ODTÜ İ.Ö.O.’ da 

okuyanların babalarının % 98,6’sı çalışmakta, % 1,4’ü ise çalışmamakta, T.Y.İ.Ö.O.’ 

da okuyanların % 96’sı çalışmakta , % 4’ü çalışmamakta, S.İ.Ö.O.’nda okuyanların 

% 95,6’sı çalışmakta, % 4,4’ü çalışmamaktadır(Çizelge 4). 

 

ODTÜ İ.Ö.O.’ da okuyanların babalarının % 29,7’si memur, % 10,9’u işçi, % 

57,8’i serbest çalışmaktadır, % 1,6’sı ise çalışmamaktadır. T.Y.İ.Ö.O.’ da 

okuyanların babalarının % 30,7’si memur, % 25’i işçi, % 39,8’i serbest 

çalışmaktadır, % 4,5’i ise çalışmamaktadır. S.İÖ.O.’nda okuyanların babalarının % 

15,2’si memur, % 47’si işçi, % 31,8’i serbest çalışmaktadır, % 6,1’i ise 

çalışmamaktadır(Çizelge4)

Çalışma grubunu oluşturan ODTÜ İ.Ö.O. da okuyan öğrencilerin annelerinin 

% 84’ü üniversite mezunudur, oysa T.Y.İ.Ö.O.’ da  okuyan öğrencilerin % 35’i, 

S.İ.Ö.O.’da okuyan öğrencilerin % 10’u üniversite mezunudur (Çizelge 4). 
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Çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin anneleri büyük ölçüde ev hanımıdır. 

ODTÜ İ.Ö.O. ‘da okuyan öğrencilerin annelerinin % 35’i, T.Y.İ.Ö.O.’ da  okuyan 

öğrencilerin annelerinin  % 60’ı,  S.İ.Ö.O.’da okuyan öğrencilerin annelerinin % 

74’ü ev hanımıdır (Çizelge 4). 

.Çalışma grubunu oluşturanlardan ODTÜ İ.Ö.O.’da okuyanların babalarının  

% 89’u üniversite mezunudur. T.Y.İ.Ö.O.’ da  okuyanların  babalarının %53’ü 

S.İ.Ö.O.’da okuyanların babalarının ise %  23’ü üniversite mezunudur (Çizelge 4). 

ODTÜ İ.Ö.O.’ da okuyanların babalarının  % 57’si, T.Y.İ.Ö.O.’ da  

okuyanların babalarının % 40’ı özel sektör çalışanıdır. S.İ.Ö.O.’nda okuyan 

öğrencilerin babalarının % 46’sının işçi oldukları bildirilmiştir (Çizelge 4). 

 

Çizelge 4. Anne ve Babaların, Öğrenim Durumları ve Meslekleri  * 

 
 ODTÜ İ.Ö.O. T.Y.İ.Ö.O. S.İ.Ö.O. 
 Kız Erkek Toplam Kız Erkek Toplam Kız Erkek Toplam
Anne öğrenim Durumu                
OYD, OY 2 7,7 2 5,7 4 6,6 4 7,7 6 12,0 10 9,8 4 12,1 7 20,6 11 16,4 
İlkokul 0 0,0 1 2,9 1 1,6 17 32,7 13 26,0 30 29,4 19 57,6 15 44,1 34 50,7 
Lise 3 11,5 2 5,7 5 8,2 14 26,9 12 24,0 26 25,5 8 24,2 7 20,6 15 22,4 
Üniversite 21 80,8 30 85,7 51 83,6 17 32,7 19 38,0 36 35,3 2 6,1 5 14,7 7 10,4 
Anne Mesleği                  
Memur 10 33,3 16 42,1 26 38,2 7 13,7 12 25,0 19 19,2 1 3,1 1 2,9 2 3,0 
İşçi   1 3,3  3 7,9 4 5,9 2 3,9 7 14,6 9 9,1 5 15,6 7 20,6 12 18,2 
Özel   7 23,3  7 18,4 14 20,6 6 11,8 6 12,5 12 12,1 2 6,3 1 2,9 3 4,5 
                   
Baba Öğrenim Durumu                
OYD, OY   2 7,1 1 2,9 3 4,8 3 5,9 3 6,1 6 6,0 2 6,3 7 21,2 9 13,8 
İlkokul       10 19,6 10 20,4 20 20,0 9 28,1 12 36,4 21 32,3 
Lise   1 3,6 3 8,6 4 6,3 10 19,6 11 22,4 21 21,0 12 37,5 8 24,2 20 30,8 
Üniversite  25 89,3 31 88,6 56 88,9 28 54,9 25 51,0 53 53,0 9 28,1 6 18,2 15 23,1 
Baba Mesleği                  
Memur   5 17,9 14 40,0 19 30,2 13 28,9 14 32,6 27 30,7 6 19,4 4 11,8 10 15,4 
İşçi   2 7,1 5 14,3 7 11,1 10 22,2 12 27,9 22 25,0 14 45,2 16 47,1 30 46,2 
Serbest  21 75,0 15 42,9 36 57,1 20 44,4 15 34,9 35 39,8 8 25,8 13 38,2 21 32,3 
Çalışmıyor   0 0,0 1 2,9 1 1,6 2 4,4 2 4,7 4 4,5 3 9,7 1 2,9 4 6,2 

Toplam 28 100,0 35 
100,
0 63

100,
0 45

100,
0 43

100,
0 88

100,
0 31 

100,
0 34 

100,
0 65 100,0 

OYD: Okur-yazar değil, OY: Okur-yazar 
*Bu soruya 216 öğrenci yanıt vermiştir. 
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            3.2. Ağız Diş Sağlığı  Durumuna İlişkin Bulgular        
 

  

Çalışma gurubunu oluşturan 244 öğrenciden,  yalnızca 27 öğrencinin ağzında 

dolgu ya da çürük yoktur (% 11.06). 

ODTÜ İ.Ö.O.’da ve genel toplamda kız ve erkek öğrenciler arasında dolgulu diş 

sayısı açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. Çalışma grubunu 

oluşturan kız öğrencilerde dolgulu diş sayısı daha fazladır. Üç okulun öğrencileri 

arasında dolgulu diş sayısı bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

saptanamamıştır (P=0,217) (Çizelge 5).  

 

Cinsiyet değerlendirmeye alınmaksızın üç okulun  çürük ve dolgulu diş sayısı 

Kruskal Wallis testi ile karşılaştırılmıştır. Okullar arasında çürük diş sayısı açısından 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır, buna karşın dolgu sayısı açısından 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır. ODTU öğrencilerinin çürük diş 

sayısı diğerlerinden daha düşüktür.  

 

Her okulun kendi içinde kız ve erkek öğrenciler arasındaki farklılık Mann 

Whitney U testi ile incelenmiştir. Yalnızca ODTU’de kız ve erkek öğrenciler 

arasında dolgulu diş sayısı açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmış 

(p<0,05), diğerlerinde fark bulunmamıştır (Çizelge 5). 
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                      Çizelge 5. Öğrencilerin Çürük Diş ve Dolgu sayıları * ,** 
 

 Okul 

CINSIYET 
Toplam Kız Erkek 

n 
Ortala
-ma 

Ortanca 
(min-
maks) n 

Ortala-
ma 

Ortanca 
(min-
maks) n 

Ortalam
a 

Ortanca 
(min-
maks) 

Çürük diş 
sayısı 

 ODTÜ İ.Ö.O. 30 
0,6±1,
4 

0,0 (0 – 
6) 40 

0,8±1,
3 

0 (0 – 5) 
70 0,7±1,3

0 (0 – 6) 

 T.Y.İ.Ö.O. 42 
2,0±2,
1 

1,5 (0 – 
8) 39 

2,4±2,
3 

2 (0 – 9) 
81 2,2±2,2

2 (0 – 9) 

 S.İ.Ö.O. 31 
2,7±1,
8 

3,0 (0 – 
6) 35 

2,7±2,
2 

2 (0 – 7) 
66 2,7±2,0

2 (0 – 7) 

 Toplam 
10
3 

1,8±2,
0 

1,0 (0 – 
8) 114

1,9±2,
1 

1 (0 – 9) 
217 1,9±2,0

1 (0 – 9) 

Dolgu 
sayısı 

 ODTÜ İ.Ö.O. 30 
0,7±1,
1 

0,0 (0 – 
4) 40 

0,3±1,
0 

0 (0 – 5) 
70 0,5±1,0

0 (0 – 5) 

 T.Y.İ.Ö.O. 42 
0,8±1,
6 

0,0 (0 – 
8) 39 

0,3±0,
6 

0 (0 – 2) 
81 0,5±1,2

0 (0 – 8) 

 S.İ.Ö.O. 31 
0,2±0,
5 

0,0 (0 – 
2) 35 

0,1±0,
4 

0 (0 – 2) 
66 0,2±0,5

0 (0 – 2) 

Toplam 
10
3 

0,6±1,
2 

0,0 (0 – 
8) 

114
0,3±0,
7 

0 (0 – 5) 

217 0,4±1,0

0 (0 – 8) 

 
*Ortalamalar +,- standart sapma ile gösterilmişltir. 
** 217 Öğrencinin ağzında çürük ve dolgulu diş saptanmıştır. 
 
 

Her üç okulda da kız ve erkek öğrenciler arasında çürük diş sayıları 

bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanamamıştır (P>0,05). Okullar 

değerlendirmeye alınmadığında da kız ve erkek öğrenciler arasında çürük diş sayıları 

bakımından anlamlı farklılık saptanamamıştır. Cinsiyet değerlendirmeye 

alınmadığında üç okulun öğrencileri arasında çürük diş sayısı bakımından 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (P<0,001),(Çizelge 6). 
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                      Çizelge 6. Okullara Göre Çürük ve Dolgulu Diş Sayısı * 
 

 
Çürük  
 

ODTÜ İ.Ö.O. T.Y.İ.Ö.O. S.İ.Ö.O. Toplam 
İstatis.
AnalizKız

Er-
kek 

Top-
lam Kız

Er-
kek 

Top-
lam Kız

Er-
kek 

Top- 
lam Kız 

Er-
kek 

Top-
lam 

n 30 40 70 42 39 81 31 35 66 103 114 217 
KW=4
6,04 
P 
<0,001

Ortalama 0,6 0,8 0,7 2,0 2,4 2,2 2,7 2,7 2,7 1,8 1,9 1,9 
S.Sapma 1,4 1,3 1,3 2,1 2,3 2,2 1,8 2,2 2,0 2,0 2,1 2,0 
Ortanca 0 0 0 1,5    2     2    3     2       2   1     1        1 
Min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Maks 6 5 6 8 9 9 6 7 7 8 9 9 
 
 

Z=-0,838  
P=0,402 

 Z=-0,729   
P=0,466 

Z=-0,319  
P=0,750 

Z=-
0,838,P=0,849  

Dolgu 

ODTÜ İ.Ö.O. T.Yİ.Ö.O. Sİ.Ö.O. Toplam  

Kız
Er-
kek 

Top-
lam Kız

Er-
kek 

Top-
lam Kız

Er-
kek 

Top-
lam Kız 

Er-
kek 

Top-
lam  

n 30 40 70 42 39 81 31 35 66 103 114 217 

KW=3
,06 
0,217 

Ortalama 0,7 0,3 0,5 0,8 0,3 0,5 0,2 0,1 0,2 0,6 0,3 0,4 
S.Sapma 1,1 1,0 1,0 1,6 0,6 1,2 0,5 0,4 0,5 1,2 0,7 1,0 
Ortanca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Maks 4 5 5 8 2 8 2 2 2 8 5 8 

 
Z=-1,970   
P=0,049 

Z=-1,223  
P=0,221 

Z=-0,539   
P=0,590 

Z=-0,838  
P=0,027  

* 217 Öğrencinin ağzında çürük ve dolgulu diş saptanmıştır. 
 
 
              

Çalışma grubunu oluşturanlardan ODTÜ İ.Ö.O.’da okuyanların  % 57’si 

dişlerini günde iki kez, T.Y.İ.Ö.O. ’da okuyanların % 55’i günde iki kez, S.İ.Ö.O. 

’da okuyanların  % 59’u günde üç kez ya da daha fazla fırçaladığını belirtmiştir.  

ODTÜ İ.Ö.O. ’da okuyanların % 63’ü,  T.Y.İ.Ö.O. ’da okuyanların % 41’i, 

S.İ.Ö.O. ’da okuyanların  % 77’si dişlerini aşağı-yukarı fırçaladığını bildirmiştir  

(Çizelge 7). 

Çalışma grubunu oluşturanlardan ODTÜ İ.Ö.O. ’da okuyanların % 75’inin,  

T.Y.İ.Ö.O. ’da okuyanların % 54’nün dişleri fırçalarken kanamamaktadır. S.İ.Ö.O. 

’da okuyanların ise  % 70’inin dişleri fırçalarken kanamaktadır. 
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ODTÜ İ.Ö.O. ’da okuyanların   % 29’u 13-24 ay önce diş hekimine gitmiştir. 

T.Y.İ.Ö.O. ’da okuyanların % 31’i,  S.İ.Ö.O. ’da okuyanların  % 33’ü hiç diş 

hekimine gitmemiştir (Çizelge 7). 

 

 
 
 
          Çizelge 7. Öğrencilerin dişlerini fırçalama sayısı, fırçalama biçimleri,              
fırçalarken kanama durumu ve en son hiç yakınma olmadan diş hekimine 
başvurma zamanı * 
 

Okul ODTÜ İ.Ö.O. T.Y.İ.Ö.O. S.İ.Ö.O. 
Cinsiyet Kız Erkek Toplam Kız Erkek Toplam Kız Erkek Toplam
 n % n % n % n % n % n % n % n % n % 
Diş fırçalama sayısı / gün (kez) 
0 ya da 1  2 6,9 10 25,6 12 17,6 4 7,8 8 16,7 12 12,1 3 9,4 6 17,6 9 13,6
2 Kez 19 65,5 20 51,3 39 57,4 29 56,9 25 52,1 54 54,5 9 28,1 9 26,5 18 27,3
3 ya da 
daha fazla 8 27,6 9 23,1 17 25,0 18 35,3 15 31,3 33 33,3 20 62,5 19 55,9 39 59,1
Dişlerini fırçalama biçimi 
yukari -
asagi 19 63,3 25 62,5 44 62,9 25 48,1 17 34,0 42 41,2 29 87,9 23 65,7 52 76,5
saga sola 3 10,0 6 15,0 9 12,9 6 11,5 14 28,0 20 19,6 2 6,1 6 17,1 8 11,8
 yukarı-    
aşağı 
 sağa-sola 8 26,7 9 22,5 17 24,3 21 40,4 19 38,0 40 39,2 2 6,1 6 17,1 8 11,8
Diş fırçalarken kanama  
Evet 6 20,7 11 27,5 17 24,6 29 56,9 18 36,0 47 46,5 22 66,7 25 73,5 47 70,1
Hayir 23 79,3 29 72,5 52 75,4 22 43,1 32 64,0 54 53,5 11 33,3 9 26,5 20 29,9
Yakınma olmaksızın diş hekimine başvurma 
1 ay içinde 5 21,7 1 3,1 6 10,9 9 22,5 11 25,0 20 23,8 1 3,3 3 10,7 4 6,9 
6 ay içinde 6 26,1 6 18,8 12 21,8 6 15,0 8 18,2 14 16,7 4 13,3 5 17,9 9 15,5
7-12 ay 
önce 3 13,0 4 12,5 7 12,7 7 17,5 7 15,9 14 16,7 9 30,0 11 39,3 20 34,5
13-24 ay 
önce 5 21,7 11 34,4 16 29,1 6 15,0 4 9,1 10 11,9 3 10,0 3 10,7 6 10,3
Gitmedim 4 17,4 10 31,3 14 25,5 12 30,0 14 31,8 26 31,0 13 43,3 6 21,4 19 32,8

Toplam 29 100,0 40 
100,
0 69 

100,
0 54 100,0 50 100,0 104

100,
0 33 100,0 35 

100,
0 68 

100,
0 

*Bu soruya 241 öğrenci yanıt vermiştir. 
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             3.3. Ağız Diş Sağlığı Konusunda Bilgilenme ve Bilgi kaynakları 
 

 Çalışma grubunu oluşturanlardan ODTÜ İ.Ö.O. ’da okuyanların % 81’i, 

T.Y.İ.Ö.O. ’da okuyanların % 97’si, S.İ.Ö.O. ’da okuyanların % 89’u okulda ağız-diş 

sağlığı konularında ders işlemiştir. 

Bildirimlerine göre; ODTÜ İ.Ö.O. ’da  okuyanların % 99’u, T.Y.İ.Ö.O. ’da 

okuyanların % 97’si, S.İ.Ö.O. ’da okuyanların % 89’u konu ile ilgili 

bilgilendirildiklerini belirtmişlerdir.  

ODTÜ İ.Ö.O. ’da okuyanların % 44’üne, T.Y.İ.Ö.O. ’da okuyanların % 

68’ine, S.İ.Ö.O. ’da okuyanların % 85’ine diş fırçalamaları gerektiği söylenmektedir 

(Çizelge 8). 

 
 
Çizelge 8. Öğrencilerin diş sağlığı hakkında okulda ders alıp işleme, daha önce 
bilgi alma ve evde diş fırçalamaları gerektiğinin söylenmesi * 

Okul ODTÜ İ.Ö.O. T.Y.İ.Ö.O. S.İ.Ö.O. 
Cinsiyet Kız Erkek Toplam Kız Erkek Toplam Kız Erkek Toplam
 n % n % n % n % n % n % n % n % n % 
Okulda ders işleme 

Evet 23 76,7 34 85,0 57 81,4 52 96,3 48 96,0 10096,2 33 100,0 35 
100,
0 68 

100,
0 

Hayır 7 23,3 6 15,0 13 18,6 2 3,7 2 4,0 4 3,8       
Daha önce bilgi alma 
Evet 27 100,0 38 97,4 65 98,5 50 98,0 41 95,3 91 96,8 30 93,8 29 85,3 59 89,4
Hayır 0 0,0 1 2,6 1 1,5 1 2,0 2 4,7 3 3,2 2 6,3 5 14,7 7 10,6
Evde diş fırçalaması gerektiğinin söylenmesi 
Evet 14 46,7 30 75,0 44 62,9 38 70,4 33 66,0 71 68,3 29 87,9 28 82,4 57 85,1
Hayır 11 36,7 6 15,0 17 24,3 11 20,4 11 22,0 22 21,2 3 9,1 4 11,8 7 10,4
Bazen 5 16,7 4 10,0 9 12,9 5 9,3 6 12,0 11 10,6 1 3,0 2 5,9 3 4,5 

Toplam 30 100,0 40 
100,
0 70 

100,
0 54 100,0 50 100,0 104

100,
0 33 100,0 34 

100,
0 67 

100,
0 

* Bu soruya 241 öğrenci yanıt vermiştir. 
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Çalışma grubunu oluşturanlardan ODTÜ İ.Ö.O. ’da  okuyanların  % 58’i 

dişlerini günde iki kez,  T.Y.İ.Ö.O. ’da okuyanların   % 54,5’i iki kez ,  S.İ.Ö.O. ’da 

okuyanların  % 59,1’i üç ya da daha fazla kez fırçalamaktadır (Çizelge 9).  

  
 Çizelge 9. Okul ve günlük diş fırçalama sayısı ve Okullara Dağılımı * 
 

  
Günlük 
fırçalama sayısı

Okul 
Toplam ODTÜ İ.Ö.O. T.Y.İ.Ö.O. S.İ.Ö.O. 

n % n % n % n % 
0 ya da 1  12  17,4 12   12,1 9 13,6  33 14,1 
2  40  58,0 54   54,5 18 27,3 112 47,9 
3 ya da daha 
fazla 17  24,6 33   33,3 39 59,1  89 38,0 
Toplam 69 100,0 99 100,0 66 100,0 234 100,0 
İstatistiksel 
Analiz x2=  20.58                      p<0.001 

 * Bu soruya 234 öğrenci yanıt vermiştir. 
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Bildirimlerine göre; ODTÜ İ.Ö.O.’da  okuyanların % 63,4’ü, T.Y.İ.Ö.O. ’da 

okuyanların % 41,2’si ve S.İ.Ö.O. ’da okuyanların % 75,4’ü dişlerini yukarı- aşağı 

fırçalamaktadır (Çizelge 10). 

 

 
                          
                           Çizelge 10. Okullara göre diş fırçalama şekli * 
 
  
Dişleri Fırçalama 
Şekli 

Okul 
Toplam ODTÜ İ.Ö.O. T.Y.İ.Ö.O. S.İ.Ö.O. 

n % n % n % n % 
Yukarı aşağı 45 63,4 42 41,2 52 75,4 139 57,4 
Sağa sola 9 12,7 20 19,6 8 11,6 37 15,3 
Yukarı-aşağı-sola-sağa 17 23,9 40 39,2 9 13,0 66 27,3 
Toplam 71 100,0 102 100,0 69 100,0 242 100,0 
 *Yanıt veren öğrenci sayısı 242 dir. 
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Çalışma grubunu oluşturanlardan ODTÜ İ.Ö.O. ’da  okuyanların %75,7’i, 

T.Y.İ.Ö.O. ’da okuyanların % 53,5’i dişlerini fırçalarken kanama olmadığını,  

S.İ.Ö.O. ’da okuyanların  % 70,1 ise dişlerini fırçalarken kanama olduğunu 

belirtmişlerdir. Bu bakımdan okullar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

bulunmuştur (Çizelge 11). 

 
       
 
 
                Çizelge 11. Okullara göre fırçalarken kanama olması durumu * 
 

  Fırçalarken 
kanama olması 

Okul 
Toplam ODTÜ İ.Ö.O. T.Y.İ.Ö.O. S.İ.Ö.O. 

n % n % n % n % 
Evet 17 24,3 47 46,5 47 70,1 111 46,6 
Hayır 53 75,7 54 53,5 20 29,9 127 53,4 
Toplam 70 100,0 101 100,0 67 100,0 238 100,0 
 İstatistiksel Analiz    x2=28,94        p<0,001 

* Yanıt veren öğrenci sayısı 238 dir 
  
 

ODTÜ İ.Ö.O.de okuyanların  % 81,7’si , T.Y.İ.Ö.O.okuyanların  % 96,2’si, 

S.İ.Ö.O.okuyanların ise tümü ağız-diş sağlığı konularını okulda ders olarak 

işlediklerini bildirmiştir (Çizelge 12). 

 

                              
                         Çizelge 12. Okullarda ders işleme durumu 
 
  
Okulda ders işleme 
durumu 

Okul 
Toplam ODTÜ İ.Ö.O. T.Y.İ.Ö.O. S.İ.Ö.O. 

n % n % n % n % 
Evet 58 81,7 100 96,2 69 100,0 227 93,0 
Hayır 13 18,3 4 3,8 0 0,0 17 7,0 
Toplam 71 100,0 104 100,0 69 100,0 244 100,0 
İstatistiksel Analiz  x2= 18,84    p< 0,001 
 
  
 

Çalışma grubunu oluşturanlardan ODTÜ İ.Ö.O. de okuyanların % 99’u, 

T.Y.İ.Ö.O. okuyanların % 97’si, S.İ.Ö.O. okuyanların % 89’u konu ile ilgili bilgi 

aldığını belirtmiştir.  
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                  Çizelge 13. Okullara göre daha önce bilgi alma durumu * 
 

Daha önce bilgi 
alma 

Okul 
Toplam ODTÜ İ.Ö.O. T.Y.İ.Ö.O. S.İ.Ö.O. 

n % n % n % n % 
Evet 66 98,5 91 96,8 59 89,4 216 95,2 
Hayır 1 1,5 3 3,2 7 10,6 11 4,8 
Toplam 67 100,0 94 100,0 66 100,0 227 100,0 
   *Yanıt veren öğrenci sayısı 227 dir. 
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                            Şekil 3. Okullara göre daha önce bilgi alma durumu  
 
 

ODTÜ İ.Ö.O.’da okuyanların % 43,9’u hekimden, T.Y.İ.Ö.O. ’da 

okuyanların % 47,1’i hekimden,  S.İ.Ö.O. ’da okuyanların % 30,5’i bilgiyi ailesinden 

ve öğretmenden aldıklarını belirtmişlerdir (Çizelge 14). 
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                                  Çizelge 14. Okullara göre bilgi alınan kişi * 
 

  
Bilgi alınan kişi 

Okul 
Toplam ODTÜ İ.Ö.O. T.Y.İ.Ö.O. S.İ.Ö.O. 

n % n % n % n % 
Aile 13 19,7 18 21,2 18 30,5 49 23,3 
Doktor 29 43,9 40 47,1 16 27,1 85 40,5 
Öğretmen 13 19,7 14 16,5 15 25,4 42 20,0 
Aile-Doktor 1 1,5 4 4,7 1 1,7 6 2,9 
Aile-Öğretmen 3 4,5 5 5,9 5 8,5 13 6,2 
Doktor-Öğretmen 5 7,6 4 4,7 4 6,8 13 6,2 
Aile-Doktor-Öğretmen 2 3,0 0 0,0 0 0,0 2 1,0 
Toplam 66 100,0 85 100,0 59 100,0 210 100,0 
* Yanıt veren öğrenci sayısı 210 dur. 
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                Şekil 4. Okullara göre  diş hekimine gitme sıklığı 
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Çalışma grubunu oluşturanlardan ODTÜ İ.Ö.O. ’da okuyanların  % 29,1’i 

13–24 ay önce diş hekimine gittiğini belirtmiştir.  T.Y.İ.Ö.O. ’da okuyanların  % 

31’i, S.İ.Ö.O. ’da okuyanların % 32,8’i diş hekimine hiç gitmediğini belirtmiştir. 

              
                 
                   Çizelge 15. Okullara göre diş hekimine gitme sıklığı*  
 

Diş hekimine gitme 
sıklığı      

Okul 
Toplam ODTÜ İ.Ö.O. T.Y.İ.Ö.O. S.İ.Ö.O. 

n % n % n % n % 
1 ay içinde 6 10,9 20 23,8 4 6,9 30 15,2 
6 ay içinde 12 21,8 14 16,7 9 15,5 35 17,8 
7–12 ay önce 7 12,7 14 16,7 20 34,5 41 20,8 
13–24 ay önce 16 29,1 10 11,9 6 10,3 32 16,2 
Gitmedim 14 25,5 26 31,0 19 32,8 59 29,9 
Toplam 55 100,0 84 100,0 58 100,0 197 100,0 

* Yanıt veren öğrenci sayısı 197 dir. 
 . 

 

 

ODTÜ İ.Ö.O.’da okuyanların % 63,4’üne, T.Y.İ.Ö.O. ’da okuyanların % 

68,3’üne, S.İ.Ö.O. ’da okuyanaların  % 85,1’ine evde dişlerini fırçalaması 

söylenmektedir (Çizelge 17). 

 
 
Çizelge 16. Okullara göre evde diş fırçalaması gerekliliğinin söylenmesi durumu  
 

  
Evde diş fırçalaması 
gerektiğinin 
söylenmesi 

Okul 
Toplam * ODTÜ İ.Ö.O. T.Y.İ.Ö.O. S.İ.Ö.O. 

n % n % n % n % 
Evet 45 63,4 71 68,3 57 85,1 173 71,5 
Hayır 17 23,9 22 21,2 7 10,4 46 19,0 
Bazen 9 12,7 11 10,6 3 4,5 23 9,5 
Toplam 71 100,0 104 100,0 67 100,0 242 100,0 

*Bu soruya 242 öğrenci yanıt vermiştir. 
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                       Şekil 5. Evde Fırçalama gerekliliğinin söylenmesi  
 
  
 
. 
 
            3.4. Ağız-Diş Sağlığı Durumu ve Beslenme Özellikleri 
            

Bildirimlerine göre; çalışma grubunu oluşturanlardan ODTÜ İ.Ö.O. ’da  

okuyanların tümü sabah kahvaltısı yapmaktadır. T.Y.İ.Ö.O. ’da okuyanların % 

92,2’si,  S.İ.Ö.O. ’da  okuyanların % 85,5’i hafta içi sabah kahvaltısı yapmamaktadır 

(Çizelge 18). 

                                                                                                                                               

 

           Çizelge 17. Okullara göre hafta içi kahvaltı yapma durumu * 

  
Hafta içi sabah 
kahvaltı yapma 
durumu 

Okul 
Toplam ODTÜ İ.Ö.O. T.Y.İ.Ö.O. S.İ.Ö.O. 

n % n % n % n % 
Evet 71 100,0 95 92,2 59 85,5 225 92,6 
Hayır 0 0,0 7 6,8 10 14,5 17 7,0 
Diğer 0 0,0 1 1,0 0 0,0 1 0,4 
Toplam 71 100,0 103 100,0 69 100,0 243 100,0 
İstatistiksel Analiz x2=      13.63                  p<0.002 

 
 * Bir öğrenci yanıt vermemiştir. 
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ODTÜ İ.Ö.O.’de ve genel toplamda kız ve erkek öğrenciler arasında dolgulu 

diş sayısı açısından fark bulunmuştur. Kız öğrencilerde dolgulu diş sayısı daha fazla. 

3 okul arasında fark önemsiz (P=0,217). 
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              Çizelge 18. Süt tüketimi ile çürük ve dolgu sayısı arasındaki ilişki * 
                                                   SÜT 

 Aralık n Ortalama 
Std. 
Sapma Ortanca Min Maks İst.Analiz

ÇÜRÜK 

her ögün 40 2,18 2,04 2 0 9 

KW=2,86 
P=0,581 

hergün 132 1,73 2,02 1 0 8 
haftada3-5 27 2,00 2,20 2 0 7 
haftada 1-2 10 2,20 1,87 2 0 6 
15 günde bir 6 2,17 2,64 1,5 0 7 

DOLGU 

her ögün 40 0,45 1,04 0 0 5 

KW=9,91 
P=0,042 

hergün 132 0,31 0,73 0 0 3 
haftada3-5 27 0,44 1,58 0 0 8 
haftada 1-2 10 1,20 1,32 1 0 3 
15 günde bir 6 0,00 0,00 0 0 0 

   * Bu soruya 215 öğrenci yanıt vermiştir. 
  

 

Çürük diş sayısı ile süt tüketimi arasındaki ilişki istatistiksel olarak 

anlamsızdır. 

 Dolgu sayısı süt kullanımı arasında anlamlı bir ilişki vardır (p<0.05).  Haftada 

1–2 kez süt içenler diğerlerine göre daha fazla dolguya sahiptir. 
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            Çizelge 19. Yoğurt tüketimi ile çürük ve dolgu sayısı arasındaki ilişki * 
                                                   YOĞURT 

 Aralık n Ortalama 
Std. 
Sapma Ortanca Min Maks İst.Analiz

ÇÜRÜK 

her ögün 26 2,65 2,23 3 0 9 

KW=7,06 
P=0,316 

hergün 79 1,78 1,93 1 0 8 
haftada3-5 51 1,63 1,98 1 0 6 
haftada 1-2 29 1,55 1,99 0 0 6 
15 günde bir 11 2,09 2,51 2 0 7 
ayda bir 9 2,56 2,74 2 0 7 
hiç 6 1,17 1,47 0,5 0 3 

DOLGU 

her ögün 26 0,31 0,68 0 0 2 

 
KW=7,88 
P=0,247 

hergün 79 0,44 0,92 0 0 4 
haftada3-5 51 0,31 0,95 0 0 5 
haftada 1-2 29 0,48 1,55 0 0 8 
15 günde bir 11 0,91 1,14 0 0 3 
ayda bir 9 0,44 0,88 0 0 2 
hiç 6 0,00 0,00 0 0 0 

  * Bu soruya 211 öğrenci yanıt vermiştir. 
 

 

Çürük sayısı ile yoğurt tüketimi arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamsızdır. 

Dolgu sayısı ile yoğurt tüketimi arasındaki fark istatistiksel olarak anlamsızdır. 
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               Çizelge 20. Peynir tüketimi ile çürük ve dolgu sayısı arasındaki ilişki * 

                               PEYNİR 

 Aralık n Ortalama 
Std. 
Sapma Ortanca Min Maks İst.Analiz

ÇÜRÜK 

her ögün 34 2,71 2,14 3 0 9 

KW=16,99 
P=0,009 

hergün 129 1,85 2,01 1 0 8 
haftada3-5 24 1,83 2,22 0,5 0 6 
haftada 1-2 8 2,00 1,93 2 0 6 
15 günde bir 3 0,00 0,00 0 0 0 
ayda bir 3 0,33 0,58 0 0 1 
hiç 7 0,29 0,49 0 0 1 

DOLGU 

her ögün 34 0,38 1,02 0 0 5 

KW=16,25 
P=0,012 

hergün 129 0,26 0,70 0 0 3 
haftada3-5 24 0,75 1,03 0 0 3 
haftada 1-2 8 1,63 2,72 0,5 0 8 
15 günde bir 3 0,67 1,15 0 0 2 
ayda bir 3 0,00 0,00 0 0 0 
hiç 7 0,29 0,76 0 0 2 

  *Bu soruya  208 öğrenci yanıt vemiştir. 
 

 

Çürük sayısı ile peynir tüketimi arasında anlamlı bir ilişki vardır (p<0.05).  15 

günde bir peynir kullananlar diğerlerine göre daha az çürüğe sahiptir. 

Dolgu sayısı peynir tüketimi arasında anlamlı bir ilişki vardır (p<0.05).  Haftada 1–2 

kez peynir yiyenler diğerlerine göre daha fazla dolguya sahiptir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

49

 
 
 
 
 
 
 
Çizelge 21. Kolalı içecek tüketimi ile çürük ve dolgu sayısı arasındaki ilişki * 
                                       KOLALI İÇECEK 

 Aralık n Ortalama 
Std. 
Sapma Ortanca Min Maks İst.Analiz

ÇÜRÜK 

her ögün 5 1,60 1,14 2 0 3 

KW=9,91 
P=0,128 

hergün 8 1,63 1,60 1,5 0 4 
haftada3-5 21 1,81 1,66 1 0 6 
haftada 1-2 39 2,26 2,38 1 0 7 
15 günde bir 28 2,29 2,29 2 0 8 
ayda bir 59 2,19 2,20 2 0 9 
hiç 53 1,15 1,61 0 0 6 

DOLGU 

her ögün 5 0,00 0,00 0 0 0 

KW=9,01 
P=0,173 

hergün 8 0,13 0,35 0 0 1 
haftada3-5 21 0,62 0,92 0 0 3 
haftada 1-2 39 0,26 0,72 0 0 3 
15 günde bir 28 0,21 0,63 0 0 3 
ayda bir 59 0,37 0,91 0 0 4 
hiç 53 0,66 1,45 0 0 8 

*213 öğrenci yanıt vermiştir. 
 

 

 

Çürük sayısı ile kolalı içecek tüketimi arasındaki ilişki istatistiksel olarak 

anlamsızdır. Dolgu sayısı ile kolalı içecek kullanımı arasındaki fark istatistiksel 

olarak anlamsızdır. 
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Çizelge 22. Hazır meyve suyu içecek tüketimi ile çürük ve dolgu sayısı                        

arasındaki ilişki * 
 
 Aralık n Ortalama 

Std. 
Sapma Ortanca Min Maks İst.Analiz

ÇÜRÜK 

her ögün 18 2,72 2,54 2,5 0 8 

KW=5,96 
P=0,428 

hergün 49 1,94 1,89 1 0 7 
haftada3-5 40 1,83 2,10 1 0 6 
haftada 1-2 38 1,66 1,98 1 0 6 
15 günde bir 25 1,60 2,08 0 0 6 
ayda bir 20 2,30 2,18 2 0 6 
hiç 22 1,36 1,97 1 0 9 

DOLGU 

her ögün 18 0,56 1,10 0 0 4 

KW=3,65 
P=0,724 

hergün 49 0,24 0,66 0 0 3 
haftada3-5 40 0,33 0,76 0 0 3 
haftada 1-2 38 0,45 1,06 0 0 5 
15 günde bir 25 0,80 1,76 0 0 8 
ayda bir 20 0,30 0,80 0 0 3 
hiç 22 0,27 0,63 0 0 2 

*Bu soruya 212 öğrenci yanıt vermiştir. 
 
 
 

Çürük sayısı ile hazır meyve suyu tüketimi arasındaki fark istatistiksel olarak 

anlamsızdır. Dolgu sayısı ile hazır meyve suyu tüketimi arasındaki fark istatistiksel 

olarak anlamsızdır. 
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               Çizelge 23. Şeker tüketimi ile çürük ve dolgu sayısı arasındaki ilişki * 
                                              ŞEKER 

 Aralık n Ortalama 
Std. 
Sapma Ortanca Min Maks İst.Analiz

ÇÜRÜK 

her ögün 4 4,75 2,87 3,5 3 9 

KW=6,32 
P=0,389 

hergün 8 1,63 2,07 0,5 0 5 
haftada3-5 43 1,98 2,09 2 0 7 
haftada 1-2 48 2,04 2,16 1,5 0 7 
15 günde bir 31 2,06 2,45 1 0 8 
ayda bir 31 1,68 1,81 1 0 6 
hiç 42 1,52 1,63 1 0 6 

DOLGU 

her ögün 4 0,50 1,00 0 0 2 

KW=2,53 
P=0,865 

hergün 8 0,00 0,00 0 0 0 
haftada3-5 43 0,65 1,60 0 0 8 
haftada 1-2 48 0,29 0,74 0 0 3 
15 günde bir 31 0,42 0,89 0 0 3 
ayda bir 31 0,29 0,64 0 0 2 
hiç 42 0,29 0,64 0 0 2 

* 207 öğrenci yanıt vermiştir. 
 
 
 
Çürük sayısı ile şeker tüketimi arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamsızdır.  

Dolgu sayısı ile şeker tüketimi arasındaki ilşki istatistiksel olarak anlamsızdır. 
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   Çizelge 24. Bal-reçel tüketimi ile çürük ve dolgu sayısı arasındaki ilişki * 
                                             BAL-REÇEL 

 Aralık n Ortalama 
Std. 
Sapma Ortanca Min Maks İst.Analiz

ÇÜRÜK 

her ögün 29 2,45 2,23 2 0 9 

KW=9,44 
P=0,150 

hergün 80 1,79 1,91 1 0 6 
haftada3-5 44 1,84 2,23 1 0 8 
haftada 1-2 27 1,52 2,01 1 0 7 
15 günde bir 11 3,18 2,36 3 0 7 
ayda bir 10 1,80 2,10 1 0 5 
hiç 12 1,00 1,21 0,5 0 3 

DOLGU 

her ögün 29 0,24 0,58 0 0 2 

KW=10,31 
P=0,112 

hergün 80 0,28 0,75 0 0 3 
haftada3-5 44 0,48 1,02 0 0 5 
haftada 1-2 27 0,44 1,58 0 0 8 
15 günde bir 11 1,00 1,18 0 0 3 
ayda bir 10 0,30 0,67 0 0 2 
hiç 12 0,92 1,44 0 0 4 

*Bu soruya 213 öğrenci yanıt vermiştir. 
 
 
 
Çürük sayısı ile bal-reçel tüketimi  arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamsızdır.  

Dolgu sayısı ile bal-reçel tüketimi arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamsızdır. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

53

 
 
 
 
 
 
 
 
          Çizelge 25. Çikolata tüketimi ile çürük ve dolgu sayısı arasındaki ilişki * 
                                             ÇİKOLATA 

 Aralık n Ortalama 
Std. 
Sapma Ortanca Min Maks 

İst 
Analiz 

ÇÜRÜK 

her ögün 3 2,67 0,58 3 2 3 

KW=6,00 
P=0,423 

hergün 16 1,56 1,82 1 0 6 
haftada3-5 50 2,28 2,06 2 0 8 
haftada 1-2 56 1,66 2,05 1 0 7 
15 günde bir 35 1,63 2,00 1 0 7 
ayda bir 27 1,96 2,19 2 0 6 
hiç 25 1,72 2,26 1 0 9 

DOLGU 

her ögün 3 0,00 0,00 0 0 0 

KW=9,46 
P=0,150 

hergün 16 0,44 0,96 0 0 3 
haftada3-5 50 0,38 0,85 0 0 3 
haftada 1-2 56 0,43 1,36 0 0 8 
15 günde bir 35 0,29 0,67 0 0 2 
ayda bir 27 0,74 1,10 0 0 4 
hiç 25 0,24 0,66 0 0 2 

*Bu soruya 212 öğrenci yanıt vermiştir. 
 
Çürük sayısı ile çikolata tüketimi  arasındaki fark istatistiksel olarak anlamsızdır.  

Dolgu sayısı ile çikolata tüketimi arasındaki fark istatistiksel olarak anlamsızdır. 
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            4. TARTIŞMA 
            

 Bir kişinin sağlık düzeyi denildiğinde, bedensel ve ruhsal gereksinimlerini 

karşılaması, sağlıklı olması ve sağlık konusunda bilgi sahibi olması anlaşılmaktadır. 

Dişlerin fırçalanması, diş hekimi kontrolü ve beslenmenin düzenlenmesi ile 

sağlanabileceği bildirilen ağız-diş sağlığı ise kişisel öz bakım başlığı altında 

değerlendirilmektedir. Bireyler sağlığını korumak için önlem alırken, ağız sağlığını 

iyileştirmeye gerek duymakta, sağlığın korunabilmesi-geliştirilebilmesi için yaşam 

biçimini önemli bir etmen olarak görmekte, sağlıklarının kontrol noktası olarak 

kendilerini, ailelerini, çevresel ve ekonomik koşulları, sağlık çalışanlarını 

sıralamaktadırlar. 

            Erken yaşta öz bakım bilincinin kazandırılması, her konuda sağlık eğitiminin 

verilmesi, ailelerin ve eğitimcilerin sorumluluğundadır. Ailelerin çocuklar üzerindeki 

etkisi yapılan çalışmalarda da açıkça görülmektedir. 

Alan yazın bulguları ile uyumlu sonuçlar elde edilen bir araştırmada çalışma 

grubu genelinde öğrenim düzeyi yüksek ailelerde diş fırçasına sahip olanların sayısı 

fazla bulunmuştur. Buna karşılık diş fırçasına sahip olma ile fırçalama sıklığının 

ilişkili olmadığı görülmüştür. Öğrenim düzeyi düşük ailelerde çocuklar dişlerini daha 

az fırçalamaktadır. Denizli’de  bazı  ilköğretim okullarını kapsayan bir çalışmada  

babası okur-yazar olan çocuklarda diş çürüğü ortalaması 4,6 iken, baba mesleği 

nitelikli guruba giren çocuklarda diş çürüğü ortalaması 3,1 olarak  saptanmıştır 

(Yurdasal B., Ergin A., 2007). 

 Antalya’da bir ilköğretim okulunda yapılan çalışmada öğrencilerin % 45.6 

oranında fırçalama tekniklerini bildikleri ve bilgilerini yüksek oranla (% 47) aile ve 

hekimden aldıkları  saptanmıştır (Öncel S., Akcan A., Keser K. 2006)                 

Yurdasal ve arkadaşlarının  yaptığı çalışmada  diş hekimine gitme nedeni 

büyük   çoğunlukla  (%94 ) bir yakınmanın olmasıdır Bu araştırmada çalışma 

grubunun genelinde diş hekimine hiç gitmeme boyutu % 1,4 iken, düzenli gitme 

boyutu yalnızca %  0,1’dir. Diş hekimine en son gitme nedeni herhangi bir 

yakınmadır (%73) ; cinsiyete ve okullara göre fark bulunmamaktadır. Diş hekimine 

gitme nedeni  kontrol değil, genellikle bir yakınma olmaktadır (Yurdasal B., Ergin A. 

2007) .  
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De La Rosa ve arkadaşları günde bir kez fırçalamayla yeterli temizlemenin 

olmayacağını ve plağın yeniden oluştuğunu rapor etmişlerdir. Bireylerin bilgi 

yokluğu veya eksikliği olumsuz bir etmendir (De La Rosa  1979). 

 

Güdülemenin  önemi üzerine araştırma yapan Akkaya ve arkadaşları bilginin 

yeterli olmadığını ek olarak uygulamanın gerekliliğine dikkat çekmişlerdir. Bu 

çalışmada çevrenin yönlendirici etkisi önemli  bulunmuştur. Kandemir ve Atilla, ise 

dişhekimlerinin daha iyi güdüleme yapabildiklerini ve başarı oranının yüksek 

olduğunu göstermişlerdir (Kandemir ve Atilla, 1991) . 

 Bostancı ve arkadaşlarının çalışmaları güdüleme küçük yaşlarda daha iyi 

olabileceğini ve bunun da ilerde daha önemli olacağını ortaya koymuştur (Bostancı  

1985). 

Astrom ve Jakobsen, diş sağlığı ile ilgili davranışlarda velilerin davranışlarını, 

çocukların taklit ettikleri bir model olarak kabul etmektedir. Aynı araştırmacılar 

tarafından, diş fırçalama gibi olumlu davranışlarda ailenin model olmasının çocuklar 

için önemli olduğu, çocuğun ailesi ile kontağının yoğunluğu ve süresinin bu 

modellemede önem taşıdığı, ayrıca velilerin diş sağlığına yönelik davranışlarının 

ergenlik çağına kadar çocuğun bu konudaki davranışlarında doğrudan etkili olduğu 

da bildirilmektedir.  

 

Bilinçli aileler çocuklarını daha iyi yönlendirmekte ve onlara örnek 

olmaktadırlar. Bu model olma diş sağlığında da geçerlidir. Ancak; ailenin 

modellenmesi üzerinde az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada da ODTÜ 

İ.Ö.O.’da okuyan öğrencilerin anne babalarının öğrenim düzeyleri yüksektir. Üç 

İ.Ö.O. öğrencileri arasında çürük diş sayısı açısından istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık saptanmıştır (Astrom ve Jakobsen 1996).  

 

Anne ve babanın beslenme konusundaki bilgi düzeyleri, çocukların atıştırma 

sıklığı ve ne tip bir diyetle beslendikleri, çocuklarını nasıl yönlendirdikleri, ağız 

hijyeni ile ilgili bilgileri, doğru fırçalama konusundaki güdülemelerinin yeterli olup 

olmadığı, fırçalama dışındaki koruyucu önlemleri bilip bilmedikleri, periyodik hekim 
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kontrolüne verdikleri önem, kendilerinin ağız sağlığı ile ilgili davranışları ve eğitim 

düzeyleri konusunda alan yazında değişik çalışmalar  vardır (Özgen 1998). 

 

 

Tulunoğlu ’nun ailelerin öğrenim düzeylerinin okul öncesi çocuklardaki ağız 

ve diş sağlığı uygulamaları üzerine etkisini incelemek amacıyla yaptıkları çalışmada, 

çocukların atıştırma sıklıkları, düzenli diş fırçalama davranışları, ailelerin diş 

macunundaki florid içeriğinin yararı ve fırçalama dışındaki koruyucu önlemleri 

bilmeleri, anne babanın kendi fırçalama alışkanlıkları ile ebeveynlerin öğrenim 

düzeyi arasında istatistiksel açıdan önemli farklılıkların olduğunu belirtmişlerdir. 

Ailenin bilinç ve eğitim düzeyinin, çocuğun çürük insidansı ile ilişkili olduğu öne 

sürülmektedir (Tulunoğlu 1999). 

 

Günümüz diş hekimliğinin ana sorunlarından biri olan erken dönem diş 

çürükleri, dünyanın hemen her ülkesinde görülen yaygın bir halk sağlığı sorunudur. 

Diş çürüğü özellikle yaşadığımız yüzyılın başlarından itibaren her yaş grubunu 

etkilemektedir.. Süt dişlerindeki çürük prevalansının altı yaşında % 83,0, sekiz 

yaşında % 92,0, altı-on iki yaşında % 64,0-100,0 civarında olduğu ve çocuk başına 

düşen çürük (d), süt dişi (t) sayısını gösteren dt indeksinin 4,4’ten 5,2’ye çıktığı 

bildirilmektedir (Pekcan, 2001).  

Bireylerin yaşı, cinsiyeti, ırkı, beslenmesi, hijyen alışkanlıkları, 

sosyoekonomik durumu, diş ve tükürük özellikleri ağız ve diş sağlığın 

etkileyebilmektedir (Dayangaç ve diğerleri 2001). 

 

Haznederoğlu (2001: 52) çalışmasında,   ülkemizdeki  beslenme sorunlarını 

sıralamış ve diş çürüklerini de bu sıraya dahil etmiştir. Temel ve basit bir eğitimle 

önlenebilecek diş çürüklerinin 12-13 yaş grubunda % 80,0 oranında olduğunu 

belirtmiştir. Güngör ve diğerleri  (1999: 21) eğitim düzeyinin ağız sağlığı üzerindeki 

etkisini incelemek amacıyla yaptıkları çalışmada, eğitim düzeyi arttıkça bireylerin 

diş fırçalama alışkanlıklarının arttığını, buna bağlı olarak da ağız sağlığının daha iyi  

olduğunu saptamışlardır.  
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Bu çalışmada elde edilen veriler de yukarıda sunulan alan yazın bulgularını 

destekler niteliktedir.  ODTÜ İ.Ö.O.’da okuyanların % 63,4’üne, T.Y.İ.Ö.O.’de 

okuyanların % 68,3’üne ve S.İ.Ö.O.’nda okuyanların % 85,1’ine  evde dişlerini 

fırçalaması söylenmektedir. Bu bulgular ailelerin eğitim düzeyi düştükçe çocuklarına 

sorumluluk duygusu kazandırma ve bilinçlendirme özelliklerinin azalmasının 

göstergesi olabilir. S.İ.Ö.O.’da oranın yüksek çıkması anne babanın eğitim düzeyinin 

düşük olması nedeniyle çocuklarına küçük yaşlarda diş fırçalama alışkanlığını 

kazandıramamış olmalarından kaynaklanabilir.  

Tulunoğlu ve ark. (1999: 28)’nın ailelerin eğitim düzeylerinin okul öncesi 

çocuklardaki ağız ve diş sağlığı uygulamaları üzerine etkisini incelemek amacıyla 

yaptıkları çalışmada, çocukların atıştırma sıklıkları, düzenli diş fırçalama 

davranışları, ailelerin diş macunundaki florid içeriğinin yararı ve fırçalama dışındaki  

koruyucu yöntemleri bilmeleri, anne babanın kendi fırçalama alışkanlıkları ile 

ebeveynlerin öğrenim düzeyi arasında istatistiksel açıdan önemli  ilişki olduğunu 

ifade etmişlerdir. 

Ankara ilinde üç okulda lise son sınıf öğrencilerini kapsayan bir araştırmada 

yalnızca kontrol amacıyla diş hekimine gitme boyutu % 32  olarak saptanmıştır. Aynı 

grupta dişlerini günde iki kere  fırçalama boyutu % 59.1, doğru fırçalama tekniğini 

bilme boyutu ise % 38 bulunmuştur. Bu sonuçlar yaşla birlikte öz bakım 

becerilerinin geliştiğine ve alınan iyi bir sağlık eğitiminin   sağlık konusunda  daha 

bilinçli bireyler yetiştirmesine  katkısının  göstergesi  olarak değerlendirilebilir 

(Şimşek Ç.,2004). 

Ailelerin beslenme ve diyetle  ilgili bilgi düzeyi, beslenme alışkanlıklarının 

belirlenmesinde önem taşımaktadır. Waldman,  pedodontistlerin hasta ve ailelerine 

önerilerde bulunmaları gerektiği üzerinde durmuştur. Velilerin çocuklarının 

beslenmesini denetlemeleri gerektiği,  ancak bunu yapabilmeleri için, kendi bilgi 

düzeylerinin de yeterli olması gerektiği vurgulanmaktadır (Waldman, 1998). 

 

Diş fırçalamanın, çürük riskini anlamlı olarak azalttığı bilinen bir gerçektir. 

Dişlerini günde en az iki kez fırçalayanların ve bu alışkanlığı erken yaşta edinenlerin 

daha az çürüğü olduğu bildirilmektedir. Ayrıca bu alışkanlıkların edinilmesinde, 
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ailelerin sosyoekonomik düzeylerinin de etkili olduğu öne sürülmektedir (Amarante 

ve Raadal 1998). 

 

Bu çalışmada, diş fırçalama sayısı ile dolgu –çürük arasındaki ilişki, daha 

önce yapılan araştırmalarla  uyumlu sonuçlar vermektedir. Çalışma grubundaki 

öğrencilerin % 47.9’u dişlerini günde iki kere % 38’i  üç kez ya da  daha çok  

fırçalamaktadır. Dişlerini daha fazla fırçalayanların dolgu ve çürük sayısının daha az 

olduğu görülmektedir.  

 

Son yirmi yılda pek çok gelişmiş ülkede çocuklarda, çürük şiddetinde ve 

sıklığında belirgin bir düşüş izlenmektedir. Bu düşüş, en çok florid kullanımı ile 

ilişkilendirilmekle birlikte, yaşam standartlarının yükselmesi, ölçüde halkın diş 

sağlığı konusunda eğitilmesine ve bu konuda bilinç düzeyinin artmasına da 

bağlanmaktadır. Ebeveynlerin, çocuklarının diş sağlığı ile ilgili doğru yaklaşımları 

uygulayabilmeleri için, beslenme gibi temel konuları, koruyucu önlemleri ve ağız 

hijyeninin sağlanması için gerekli bilgileri belli bir düzeyde öğrenmeleri 

gerekmektedir (Gibson ve Williams, 1999) 

 

Yaşar ve ark. (1999) yaptıkları bir çalışmada özel okul öğrencilerinin % 

19.7’sinin akşam yemeğini, % 37.8’inin sabah kahvaltısını atladıklarnı, devlet 

okullarında ise öğrencilerin % 72.1’inin öğlen öğününü atladıklarını, öğün atlama 

nedenlerinin iştahsız olma, okula geç kalma kaygısı olduğunu saptamışlardır.Yapılan 

başka bir araştırmada bazen kahvaltı yaptıkları, yüksek sosyoekonomik düzeyde olan 

öğrencilerin % 78.1 ’nin her zaman kahvaltı yaptıkları bulunmuştur. Öğrencilerin 

kahvaltıyı servise yetişememe, derse geç kalma ve canının istememesi gibi 

nedenlerle yapamadıkları saptanmıştır ( Şanlıer ve Arkan, 2002). 

 

Öğrencilere verilen eğitim ile şeker ve şekerli besin tüketmenin diş sağlığı 

için ne denli zararlı olduğu benimsetilmeye çalışılmalıdır. Ayrıca bireylere küçük 

yaşlarda doğru alışkanlık kazandırmanın daha etkili ve kalıcı olduğu da 

belirtilmektedir. Özgen (1998)  yaptığı çalışmada, ilköğretimde okuyan öğrencilerde 

şekerli yiyecek ve kolalı içecek tüketimlerini çok yaygın bulmuştur. Yanlış beslenme 
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alışkanlıkları ağız sağlığının bozulmasına,  çocuk ve gençlerde diş çürüklerinin 

oldukça fazla görülmesine yol açmaktadır. 

 

Öztunç ve ark.’nın yaptıkları başka bir çalışmada, diş ve diş sağlığı için, süt 

ve süt ürünleri, meyve ve sebzelerle dengeli beslenilmesine; vücudun gereksinimi 

ihtiyacı olan kalsiyum, fosfor gibi mineraller ile A, D ve C vitaminlerinin yeteri 

kadar alınmasına dikkat çekmişlerdir. Ayrıca şeker ve şekerli besinler yendikten 

sonra ağız hijyenine dikkat edilmediğinde, asit ve bakteri oluşması nedeniyle diş 

sağlığı olumsuz yönde etkilenmektedir. 

 

Düzenli olarak diş hekimine gitme alışkanlığı olmayan toplumumuzun 

koruyucu yöntemleri yalnızca kliniklerde öğrenmeleri düşünülemez. Diş 

hekimliğinde tedaviye yönelik eğitimin yoğun olması ve uygulamadaki tedavi 

yükünün ağırlığı, koruyucu hekimliğin en önemli alanıdır ( Develioğlu ve diğerleri 

2001: 15).  

 

Ağız sağlığında sosyoekonomik koşulların etkisi bilinmektedir. Ağız 

temizliğinin sosyoekonomik koşulların yanı sıra yaşam standartları ve öğrenim 

düzeyiyle ilişkili olduğu bildirilmektedir (Haznedaroğlu, 2001: 22). Birçok ülke 

verileri çocuklarda gingivitisin (dişeti iltihabı) oldukça sık görüldüğünü 

desteklemektedir. Bozkurt’un Isparta İli’nde yapmış oldukları araştırmada,  

periodontal sağlığın kırsal kesimdeki çocuklarda, kent grubundakilere göre daha iyi 

olduğu saptanmıştır. Kırsal kesimde periodontal sağlığın daha iyi olması kentte 

çikolata, şeker ve şekerli yiyecek tüketiminin daha fazla olması  ile 

açıklanabilir(Bozkurt 2000). 

 

Diş çürükleri ile beslenme arasında sıkı bir ilişki vardır. Diş çürükleri 

beslenmeyi olumsuz yönde etkilediği gibi yanlış beslenme alışkanlıkları diş çürükleri 

ve ağız sağlığının bozulmasına yol açmaktadır. Şeker yeme sıklığının,  çeşidinin diş 

çürüğü riskini arttırdığı bilinmektedir. Diş çürüklerinin oluşmasında en çok 

sakkarozun rolü vardır. Bal, kuru meyve gibi doğal şekerlerin de rafine şekerler 

kadar çürütücü etkisinin olduğu belirtilmektedir (Akal ve diğerleri 1986: 20). 
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Özellikle kemik ve diş sağlığında süt ve süt ürünleri kalsiyum içerikleri 

bakımından önemlidir. Yoğurt gibi fermente süt ürünlerinin ağzın pH’sını 

dengeleyerek diş çürümelerini engellediği ya da geciktirdiği, böylece ağız ve diş 

sağlığı açısından katkılar sağladığı ifade edilmektedir.Bu çalışmada da yoğurt 

tüketme alışkanlığı fazla olan  öğrencilerde çürük ve dolgu sayısının daha az olduğu 

görülmektedir(Kavas ve diğerleri 2001). 
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               5. SONUÇ  VE ÖNERİLER 

 

Çalışma grubunu oluşturan öğrencilerden ailelerinin sosyo ekonomik düzeyi 

yüksek olanlar diş sağlığı konusunda daha bilinçli davranmaktadır. Bu grup diş 

fırçalama, diş hekimine gitme konusunda da daha duyarlıdır. 

 

Çalışma grubunu oluşturan öğrencilerden ailelerinin sosyo ekonomik düzeyi 

yüksek olanlar beslenme alışkanlıkları açısından da  daha iyi durumdadır. ODTÜ 

İ.Ö.O’da okuyanların tümü sabah kahvaltısı yaptığını belirtmiştir. T.Y.İ.Ö.O.’de 

okuyanların % 92,2’si, S.İ.Ö.O.’nda okuyanların ise % 85,5’i hafta içi sabah 

kahvaltısı yaptığını belirtmiştir.  

 
ODTÜ İ.Ö.O.’da ve genel toplamda kız ve erkek öğrenciler arasında dolgulu 

diş sayısı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Kız öğrencilerde 

dolgulu diş sayısı daha fazladır. Cinsiyete göre dolgulu diş sayısı açısından üç okul 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanamamıştır. 

 

Çürük diş sayısı  açısından okullar arasında istatistiksel olarak ileri derecede 

anlamlı fark bulunmuştur. ODTÜ İ.Ö.O. öğrencilerinin  çürük diş sayısı, T.Y.İ.Ö.O. 

ve S.İ.Ö.O. öğrencilerden daha azdır. Dolgulu diş sayısı  açısından okullar arasındaki 

fark istatistiksel olarak anlamlı değildir. Çürük sayısı ile ayran tüketimi arasında 

anlamlı bir ilişki saptanmıştır. (p<0.05).  Haftada  bir ayran içenlerin diğerlerine göre 

daha az çürüğü vardır. Çürük sayısı ile peynir tüketimi arasında anlamlı bir ilişki 

vardır (p<0.05). Haftada en az bir kez peynir  tüketenlerin  diğerlerine göre daha az 

çürüğü vardır.  

 

 Sağlık Bakanlığı Çalışma Grupları, 1992 ve 1993 yıllarında diş çürüğü ve 

periodontal hastalıkları azaltmak amacıyla hedef ve stratejiler saptamıştır. Hedef 

24'te, 2000 yılına kadar, ağız ve diş sağlığına yönelik hizmetlerin, temel sağlık 

hizmetlerine entegre olmasının sağlanması, 2005 yılına kadar 12 yaşındaki 

çocuklarda DMFT  değerinin, iki ya da daha düşük olması, 15 yaşındaki çocuklarda  

CPI değerinin, nüfusun % 90'ında en az üç bölümde sıfır düzeyinde  olması 

amaçlanmıştır.  Ancak; yaygın okul programları bulunmadığından, çürük  yaygınlık 
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ve şiddetinde azalma meydana gelmemiş, diğer bir deyişle Hedef 24 kriterlerine 

ulaşılamamıştır. Bu nedenle, DSÖ'nün 21.yüzyıl hedeflerine uyum sağlanması da  

olanaklı görünmemektedir. 

 

Sağlık 21 hedeflerinden hedef 8.5'te 6 yaş altındaki çocukların en az % 

80'inde diş çürüğünün bulunmamasını, 12 yaşındaki çocuklarda DMF-T değerinin 

1,5 den az olmasını ön görmektedir. Bireysel çabaların bireyin kendi sağlığını 

korumaya yetmeyeceği göz önünde bulundurularak, hedef 11 ile sağlıklı yaşam 

davranışlarının kazandırılmasının önemi belirtilmiştir. DSÖ, hedef 13 ile insanların 

evde, okulda, iş yerinde ve yaşadıkları yerlerde daha sağlıklı fiziksel ve sosyal 

ortamlarda  yaşama olanağına kavuşmalarını amaçlamıştır.  (T.C. Sağlık Bakanlığı 

2004). 
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   ÖNERİLER 

Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda doğru bilgi ve davranışların 

kazandırılması için okullarda ağız diş sağlığı konusunda eğitim verilmesinin,  

ailelerin de bu süreçte  iyi rol model  olmasının  önemli olduğu görülmüştür. Bu 

konuda yapılacak çalışmalar, DSÖ’nün  belirlediği  ‘’herkes için sağlık’’ hedeflerine 

ulaşmak ve geleceğe sağlıklı bireyler yetiştirmek için  temel oluşturacaktır.Kamunun 

ağız sağlığını, genel sağlığın bir bileşeni olarak algılamasını güçlendirici çabalara 

gerksim duyulmaktadır. Ağız sağlığı konusunda bilgi ortaklığı sağlanmalıdır. 

Araştırmacılar,  sağlık hizmeti sunanlar, medya, tüketici grupları, özel sektör toplum 

liderleri aynı bilinçle hareket etmelidir. Ağız sağlığı eğitimi, sağlığı geliştirme  

programları ve diş tedavi hizmetlerine ulaşımın önündeki engellerin kaldırılması için 

her düzeyde politika yapıcıların duyarlılığı artırılmalıdır. 

Okul ağız diş sağlığı programları;  taramalar, sevk, etkin fırçalama, diş ipi 

kullanımı, floridlerle ağız çalkalama ve dolgu (tedavi) olarak tanımlanıyor. Bir CDC 

çalışmasında 20.000 den fazla yaşayanın olduğu bir yerleşimde suların florlanmasına 

ayrılan 1 doların, 38 dolarlık bir çürük tedavisi giderini önlediği saptanmıştır. 

Florlama ile  Amerikan çocuklarında  DMF indeksinin % 30-50 arasında azaldığı 

belirtimektedir. Floridlerin etkin kullanımı, fisür sealant (fisür örtücü jel) 

uygulamaları ağız diş sağlığı düzeyinin gelişimine önemli katkılar yapmaktadır. 

 

  1. Aile bireyleri ve koruyucu diş hekimleri arasında iletişim düzeylerinin     

artırılması için okullarda velilere yönelik ağız ve diş sağlığı hakkında bilgiler 

verilmeli ve aydınlatıcı broşürler dağıtılmalıdır.Ağız ve diş sağlığı konusunda, anne 

ve babalara sağlık eğitimi verilmelidir. 

  2. Ailelere yardımcı diş temizleme araçlarını tanıtıcı ve kullanılması gerekliliğinin 

önemini anlatmak için, eğitim programları hazırlanmalıdır 

  3. Ailelere basit tanı ve tedavi yöntemleri konusunda doğru davranışlar  

kazandırılarak, sağlık kurumlarını ve personelini daha yüksek oranda kullanmaları 

sağlanmalıdır. En az 6 ayda bir hekim kontrolünün gerekliliği    anlatılmalıdır. 

  4. Ailelere flor kullanımının önemi ve gerekliliği anlatılarak dişlerin korunmasına 

doğumdan itibaren başlanmalıdır 
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  5. Okul ağız sağlığının geliştirme programları uygulanmalıdır. Bu programlar 

kentsel alanlarda olduğu kadar uygulanmasına çalışılmalı, sosyo-ekeonomik düzeyi 

düşük kesimleri de kapsaması özellikle sağlanmalıdır. 

  6.  Çocuklarda koruyucu diş hekimine gitme alışkanlığı kazandırılmalıdır. 

  7.  Öğretmenlerin kişisel hijyen ve ağız-hijyeni konularında bilgilendirilmeleri   ve 

bu bilgileri öğrencilere aktarmaları sağlanmalıdır. 

  8. Okullarda koruyucu diş hekimliği programlarına hız verilmeli ve bu konuda 

seminerler düzenlenmelidir. 

  9. Ağız-diş hastalıklarının tedavisinde, koruyucu tedaviye önem verilmelidir. 

10. Plak temizleme teknikleri ve fırçalama alışkanlıkları doğru şekilde anlatılmalıdır. 
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                                          ÖZET 

Çocuklarda Karma Dişlenme Dönemindeki Ağız-Diş Sağlığı Durumu ve Bu 

Konudaki Eğitim düzeylerinin belirlenmesi 

Çalışmanın amacı 3. 4. 5. sınıf  öğrencilerinin  ağız  diş sağlığı durumlarını ve 

bunları etkileyen etmenleri belirleyerek, sosyo-demografik özelliklerine göre 

incelemek, tedavi ve eğitim gereksinimlerini belirlemektir. Ankara ili Çankaya 

ilçesinden seçilen 3 ilköğretim okulunun  (ODTÜ İ.Ö.O., T.Y.İ.Ö.O., S.İ.Ö.O.) 

çalışma grubunu oluşturan 117 kız ve 125 erkek toplam 244 ilköğretim öğrencisinin 

verdiği  yanıtlardan elde edilen verilerle çalışılmıştır. Ailelerinin sosyo-ekonomik 

durumları ile ağız ve diş sağlığı arasındaki ilişki, sorunlarının boyutlarına göre tedavi 

gereksinimleri , ağız  diş  sağlığı konusunda  bilgi  durumları hakkında veriler 

toplanmıştır. 

Veri toplama formları sınıflarda dağıtılmış, gerekli açıklamalar yapıldıktan 

sonra, öğrenciler tarafından gözlem altında doldurulmuştur. Formu dolduran 

öğrencilerin ağız içi muayenesi, ağırlık ve boy ölçümleri araştırmacı tarafından 

yapılmıştır.  

 
Araştırmanın sonuçları  daha önce Türkiye’de yapılmış olan benzer 

çalışmaların  sonuçlarıyla uyumludur. Sosyo- ekonomik  düzeyi yüksek ailelerin 

çocuklarının  ağız-diş sağlığı  durumunun daha iyi , diş hekimine gitme sıklığının da  

daha fazla olduğu görülmektedir. Okullarda  ağız diş sağlığı eğitimi verilmekte  

ancak yeterli düzeyde değildir. Beslenmenin  ağız diş sağlığı üzerindeki etkisi açıkça 

ortadadır. Süt ve süt ürünlerini tüketen , düzenli kahvaltı eden  bireylerde  diş 

çürükleri daha azdır. Ağız-diş sağlığının geliştirilmesi ancak erken yaşlarda 

kazanılan fırçalama ve dengeli beslenme alışkanlığı, bilinçli bir sağlık eğitimi ve 

düzenli diş hekimi kontrolleri ile mümkün olacaktır. 

 

 

 

Anahtar Kelimeler: Ağız-diş sağlığı, okullarda sağlık eğitimi, ilköğretim 
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                                            SUMMARY 

Evulation of Oral Dental Health Situation Children at Mix Dentition Period and 

Their Related Educational Needs 

The objective of the study is to identify oral health conditions of 3rd, 4th, and 

5th grade students as well as factors influential on these conditions so as to examine 

the students based on their sociodemographic characteristics and to assess their 

treatment and education needs. The study was conducted using data obtained from 

the responses of the study group, 117 female and 125 male, 244 in total, primary 

school students from three different schools (METU PS, TY PS, S PS) in the 

Çankaya District of the Ankara Province. The data included the relations between the 

socioeconomic conditions of the families and oral health, treatment requirements 

based on the extents of the problems, and the level of their knowledge about oral 

health. 

 

 Data collection forms were distributed in the classrooms and filled in by the 

students under observation after the students were provided with the necessary 

instructions. The researcher conducted oral examinations as well as height and 

weight measurements on the students who filled in the form. 

 

 The findings of the study are consistent with those of similar studies 

previously conducted in Turkey. Oral health of the children of socioeconomically 

better to do families is better and they visit the dentist’s more frequently. Although 

oral health education is given at schools, this is not at a satisfactory level. The effect 

of nutrition on oral health is obvious. Those individuals who regularly consume milk 

and milk products and have breakfast suffer less tooth decay. Enhancing oral health 

will only be possible through the habits of tooth brushing and balanced nutrition 

acquired at early ages, an awareness of health education, and regular dentist checks. 

 

 

Keywords: Oral health, health education in schools, primary education 
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  İLKÖĞRETİM 3.-4.-5 SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI 

KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 

 

Sevgili Öğrenciler, 

 

Ağız-diş sağlığının bireysel sağlık için çok önemli bir konu olduğunu 

biliyoruz. Siz bu yaşlarda, ağız diş sağlığı konusunda ne kadar bilgili olur, ağız ve diş 

bakımına ne kadar önem verirseniz, ileriki yaşlarda  sağlıklı ağız ve dişlere sahip 

olursunuz. Temizlik alışkanlıklarımız çocuklukta kazanılır ve devam ettirilir. 

  

 Vereceğiniz yanıtlardan elde edilen sonuçlara göre, ağız diş sağlığı 

konusunda eğitim ihtiyaçlarınız belirlenecektir. Bu nedenle, iyice okuyarak, doğru 

cevaplar vermeniz önem taşımaktadır. Forma isim yazmanıza gerek yoktur. Bu 

bilgiler bilimsel araştırmalar için kullanılacaktır. 

 

 Anketi yanıtladığınız için teşekkür ederim.  

 

                                                                              Dt. Zeynep AKINCI 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

78

 
 
SINIF :     OKUL:  
 

KARIŞIK DİŞLENME DÖNEMİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI VERİ TOPLAMA 
FORMU 

 
 
Kişisel: 
1- Cinsiyet 
 
 Kız    
 
 Erkek   
  
 
2- Doğum Tarihi: ………………….. 
 
3- Annenin Yaşı:…………………(bitirilmiş)… 
 
4- Annenin Öğrenim Durumu 
 
 Okur Yazar    

 Okur Yazar Değil    

  İlkokul      

  Lise      

  Üniversite Mezunu  

  Annen çalışıyor mu ?           Evet              Ne iş yapıyor ...........         

Hayır   

 
5- Babanın Öğrenim Durumu: 
 

Okur Yazar    

 Okur Yazar Değil    

  İlkokul      

  Lise      

  Üniversite Mezunu  
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           Baban çalışıyor mu ?           Evet              Ne iş yapıyor ...........         

Hayır   

 
6- Evde senin dışında kaç kardeşin var ?...................... 
 
7- Ailenin kaçıncı çocuğusun?.............................. 
 
8- Evde kendine ait odan var mı?.......................... 
 
9- Günde kaç kez diş fırçalarsın?...........................     
 
10- Dişlerin nasıl fırçalarsın? Yukarı~Aşağı   Sağa~Sola  
 
            Diğer Açıklayınız………………………………………. 
 
11- Dişlerini fırçalarken kanama olur mu? Evet  Hayır       Bazen 

 
 
12- Diş sağlığı konusunda okulda ders işlediniz mi?  
   
  Evet    Hayır         
   
  Evetse Kaçıncı Sınıfta?................................................. 
 
13- Daha önce diş fırçalama ya da ağız diş sağlığı konusunda bilgi aldın mı?  
 
 Evetse   Kimden?…………………………………….. 
 
 
14- En son ne zaman hiçbir yakınma olmadan diş hekimine gittin? 
 
           
…………………………………………………………………………………………
… 
 
15- Evde dişini fırçalaman gerektiği söyleniyor mu? 
              
           
………………………………………………………………………………………….
. 
 
16- İlk kez kaç yaşında diş fırçan oldu?................................. 
 
17- Diş fırçasında  hangi markayı tercih ediyorsun? 
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………………………………………………………………………………………….
.. 
 
18- Diş macununda hangi markayı tercih ediyorsun? 
 …………………………………………………………………………………
……….. 
  
Beslenme : 
 
19-  Hafta içi günlerde sabah kahvaltı yapar mısın? 
               Evet     Hayır   Diğer Açıklayınız  

 
 
20-        Bu sabah kahvaltıda ne yedin? Sırasıyla yazar mısın? 

…………………………………………………………………………………
……… 

 
 
21- Aşağıda bulunan her bir yiyeceği ne sıklıkla tükettiğini tabloda ilgili boşluğa X 
işareti koyarak  belirt. 
 
 

 TÜKETİM SIKLIĞI 
YİYECEKLER Hiç Hergün Haftada 

3-5 
Haftada 

1-2 
15 günde 

bir 
Ayda 

bir 
Her 

Öğün 
Süt         
Ayran        
Yoğurt         
Peynir        
Kolalı içecekler        
Hazır meyve suyu        
Şeker        
Bal –reçel        
Çikolata        
Cips        

 
 
 
Ağırlık          ......  kg 
 
Boy               ......  cm 
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