
Tedavi Süresinde 
Dikkat Edilmesi 
Gerekenler



Neden Ortodontik Tedavi

Gülümsemeni düzelt, özgüvenini artır

 Başkaları bazen bizi görüntümüzle yargılasa 
da, ortodontik tedaviyi düşünmek için daha baş-
ka zorlayıcı nedenler vardır. Diş sağlığınızın, genel 
sağlığınız ve rahatlığınız üzerinde bir etkisi vardır. 
Ve nasıl göründüğünüz hakkında ne hissettiğiniz 
de yaşam kalitenizde bir rol oynar. Eğri dişler veya 
uygun ilişki içinde olmayan çeneler nedeniyle cazi-
besiz hissettiğiniz zaman, sıkılgan olabilirsiniz ve 
zihniniz görünüşünüzle meşgul olabilir. Konuşur-
ken veya gülerken ağzınızı kapatabilir, gülmekten 
çekinebilir veya yüz görünümünüzü saklamaya ça-
lışabilirsiniz.

Heryaşta harika bir duygu

 Braketleri düşündüğünüzde aklınıza ilk gelen 
gençler olsa da, ortodontik tedavi, yaşları ne olur-
sa olsun insanlara yarar sağlayabilir. Bugün, çok 
sayıda yetişkin rahatsız edici bir gülümsemeyi dü-
zeltmek için tel takıyor. Hem daha az görünür bra-
ketler hem de alternatif 3D dijital planlama olanak-
ları gibi modern ortodontik ilerlemeler, tedaviyi 
yetişkinler için de çekici bir seçenek yapmaktadır. 

 Aynı zamanda, bazı genç çocuklar problemli 
kapanışların erken tespitinden ve bazı durumlarda 
bu problemlerin erken tedavisinden büyük ölçü-
de yarar sağlayabilir. Ortodontistler diş ve çene 
gelişimine rehber olarak yardım edebilirler. Erken 
tedavi, daha ciddi problemlerin gelişimini engelle-
yebilir ve daha geç yaştaki bir tedavinin daha kısa 
veya daha az komplike olmasını sağlayabilir. Bu ne-
denlerden dolayı, Amerikan Ortodonti Derneği bü-
tün çocukların 7 yaşını tamamlamadan ortodontik 
bir değerlendirme almasını tavsiye eder.

Tedavinin yapılması neden önemlidir?

 Çapraşık sıralanmış dişlerin temizlenmesi güç-
tür ve bu problemler çürük oluşumuna, dişeti prob-
lemine, ve diş kaybına neden olabilir. Kötü bir diş 
kapanışı diş yüzeylerinde aşırı bir aşınmaya, çiğ-
neme zorluklarına, konuşma bozukluklarına, des-
tekleyen kemikte aşırı strese ve olası çene eklemi 
sorunlarına sebebiyet verebilir. 

 Bir de çekici olmayan bir gülümsemenin duy-
gusal yönü vardır. Diş görünüşünüzden memnun 
değilseniz kendinize olan güveniniz zarar görebilir. 
Tedavi görmemiş çocuk ve erişkinler günlük hayat-
larında güvensizlik ve gülümsemelerini dudakları 
ve elleriyle saklamak zorunluluğu hissederler. So-
nuç olarak tedavi olmamak bazı problemleri şid-
detlendirebilir.

Ortodontik Tedavi neleri içerir?

 Her şeyden önce ortodontik tedavi hastayı 
içerir. Arzu edilen sonuca ulaşmak için hastanın or-
todontistin tavsiyeleri doğrultusunda ortodontik 
apareyleri kullanması ve ağız bakımını iyi şekilde 
yerine getirmesi gerekmektedir. Braketli ağızlarda 
kuruyemiş, karamelli şekerler, sakız gibi sert gıda-
larla beslenme yapılmamalıdır. Tedavide hareketli 
veya sabit apareyler kullanılır ve bunlar metal, se-
ramik veya şeffaf plaklı düzelticilerle yapılır. Gü-
nümüzün hastası ortodontik tedaviyi kolaylaştıran 
ve rahat hale getiren teknik ve materyallerden fay-
dalanır. Bu apareyler nazik kuvvetlerle çeneleri ve 
dişleri olması gereken pozisyonlarına getirir.



Tedavi Süresi İle 
İlgili Bilgiler

Sabit tedavi süresi, bozukluğun şiddetine 
bağlı olarak değişebilmektedir. Genellikle 
1.5-2 yıl arası bir süreç gereklidir. 

Tedavi bitiminden sonra sabit pekiştirme 
apareylerinin en az 4-5 yıl ağızda kalması 
gereklidir. Ne zaman çıkaracağınıza dok-
torunuz karar verecektir. 20 yaş dişlerinin 
(3. azı dişler) alınması gerekli ise alındıktan 
sonra sabit koruyucular çıkartılabilir. Hare-
ketli  gece  koruyucularının en az 1 yıl kulla-
nımı tavsiye edilir. 

Ortodontik tedavi süresince ve sonrasında 
Dişhekiminiz ile genel çürük kontrollerinin 
sürdürülmesi gerekmektedir. 



Tedavi Aşamasında 
Dikkat Edilmesi 

Gerekenler



Braketlerin Temizliği

Dişlerinizi her öğünden sonra mutlaka fırça-
lamalısınız. Az miktarda diş macunu ve diş 
fırçası ile birikintilerinizi uzaklaştırın. Yumu-
şak bir fırça kullanınız. 

Çok az diş macunu ile diş diplerine ulaşa-
cak şekilde fırçalayınız. 

Her diş üzerine yuvarlak daireler çizerek 
uygulayınız. 

İç kısımlara yumuşak fırça yardımı ile ma-
saj yaparak uygulayınız. 

Alt dişlerde aynı şekilde diş etlerine masaj 
yaparak fırçalayınız. 

Gerekli bölgeleri diş ipiyle ayrıca temizle-
yebilirsiniz. 

Ara yüz fırçaları ile braketlerinizin 
çevrelerini daha rahat fırçalayabilirsiniz. 



Braketli Hastaların
Dikkat Etmesi 
Gerekenler

Dikkat Edilmesi Gereken Gıdalar: 

Mısır, leblebi, kuruyemiş, gofretler, simit, 
çikolata ve şekerler gibi sert yiyecekler tü-
ketilmemelidir. 

Yapışkan  gıdalar (sakız, karamelli yiyecek-
ler, lokum, jelibon vb.)  tüketilmemelidir. 



Erik, kiraz, zeytin gibi çekirdekli yiyecekler 
tüketilirken dikkat edilmeli, mümkünse çe-
kirdekleri çıkardıktan sonra yenmelidir. 

Asitli İçecekler: Kola, soda, meyveli soda 
vb. içilmemelidir. 

Elma, armut, ayva, havuç gibi sert meyveler 
kesinlikle ısırılarak yenmemeli, bıçakla ke-
serek veya koparılarak yenmelidir. 

Pizza, hamburger, kraker ve et gibi gıdalar 
tüketilirken dikkat edilmeli, sert çiğneme-
lerden kaçınılmalıdır. 



Pekiştirme
Apareyleri
Pekiştirme apareyleri, ortodontik tedavinin önem-
li bir parçasıdır ve siz ömür boyu güzelce gülümse-
yebilesiniz diye dişlerinizin yeni pozisyonlarında 
kalmalarını sağlamak üzere dizayn edilmiştir. Her 
vakaya göre değişebilen çeşitli pekiştirme aparey-
leri mevcuttur. Apareyleri doktorunuzun tavsiye 
ettiği şekilde, en az 1 yıl kullanmanız gerekmekte-
dir. Ancak, sık kullanılan 3 apareyi tanımanızda fay-
da vardır. 

ESSIX APAREYLERİ Saydam, sert, takılıp 
çıkartılabilen apareylerdir. 

HAWLEY Takılıp çıkarılabilen bir apareydir. 
Genellikle üst çeneye yapılır. 



APAREYLERİN KIRILMASI Eğer pekiştir-
me apareyleriniz kırılır ya da kaybolursa 
hemen doktorunuzu arayınız. 

SABİT PEKİŞTİRME Üst ve alt ön bölgede-
ki dişlerin, dile bakan yüzeylerine yapıştırı-
lan tellerdir. 

APAREY TEMİZLİĞİ Hareketli apareyinizi 
akan su altında ya da temizleme tabletleri 
ile fırçanızı kullanarak temizleyiniz. 

APAREYLERİN SAKLANMASI 
Apareylerinizi kutusunda saklayınız. 
Böylece zarar görmez ya da kaybolmaz. 



Bülent Haydar
Diş Hekimi-Ortodonti Uzmanı

1964, Lefkoşa doğumlu Bülent Haydar 1987 yılın-
da Hacettepe Üniveresitesi Dişhekimliği Fakülte-
si’nden mezun olmuştur. 1987-1991 yılları arasında 
Hacettepe Üniveresitesi Dişhekimliği Fakültesi 
Ortodonti Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini ta-
mamlamıştır. 1991-1992 yıllarında Amerika Birleşik 
Devletleri’nde University of Tenessee Ortodon-
ti Anabilim Dalı’nda ziyaretçi öğretim görevlisi 
olarak çalışmıştır. Takip eden yıllarda Hacettepe 
Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti Ana-
bilim Dalı’nda öğretim görevlisi olarak çalışmış ve 



1996 yılında Doçent unvanını almıştır. 2002 yılında 
CASP bursu  alarak  Amerika Birleşik Devletle-
ri Chicago şehrinde Rush Craniofacial Center’da 
“Şiddetli Çene ve Yüz Deformitelerinde İleri Tedavi 
Yöntemleri” konusunda cerrahi ve ortodontik teda-
viler alanında ziyaretçi öğretim görevlisi olarak ça-
lışmalarda bulunmuştur. Doç.Dr. Bülent Haydar’ın 
yerli ve yabancı dergiler olmak üzere yaklaşık 25  
bilimsel makalesi yayımlanmıştır. 2005-2007 yıl-
ları arasında Avusturya’nın  Viyana şehrinde kısa 

dönemler halinde 8 kısımda  gerçekleştirilen  Roth 
Williams Treatment Philosophy eğitimini tamam-
lamıştır. 2010-2014 yılları arasında “Erişkin Orto-
dontik Tedavilere” yönelik “Invisalign” ve “Incogni-
to” tedavi sistemleri eğitimlerini tamamlayıp bu 
yöntemlerin sertifikasyonunu almıştır. 2002 yılı 
itibarıyla Lefkoşa’daki kliniğinde özel çalışmalarını 
sürdürmektedir. Türk Ortodonti Derneği ve Ameri-
kan Ortodonti Derneği üyeliği bulunmaktadır. Evli 
ve üç çocuk babasıdır.



Merkezimiz, 2002 yılında, Lefkoşa’nın 
Köşklüçiftlik bölgesinde, Hacettepe Üni-
versitesinden mezun, Diş Hekimi-Orto-
donti Uzmanı Doç. Dr. Bülent Haydar’ın 
muayenehanesi olarak hizmet vermeye 
başlamıştır. 2007’den beridir Gönyeli’nin 
gelişen merkezi Yenikent’te, modern do-
nanım ve teçhizatla, yeni teknolojileri 
sürekli takip eden ve çağdaş tedavi yön-
temlerini uygulayan bir anlayışla çalışma-
larına Ortodontik Tedavi Merkezi olarak 
devam etmektedir. Kliniğimizde, 7’den 
70’e her yaştaki hastamıza, uzmanlık ge-
rektiren tedavilerden olan Ortodonti 
alanında tedavi imkânı sunmaktayız. Bu 
tedavilere ait her türlü çözüm ve uygula-
mayı, kaliteli materyal kullanarak, uzman 
Hekimimiz ve tecrübeli personelimizle 
yapmakta, hastalarımıza sağlıklı bir ağız 
ve güzel bir gülümseme kazandırmayı gö-
rev edinmiş bulunmaktayız.

Hizmetlerimiz şunlardır: Erken Dönem 
Tedaviler (7-10 yaş), Adölesan  Dönem Te-
daviler (11-18 yaş), Erişkin  Dönem Tedavi-
ler (19 < yaş), Sabit Ortodontik Tedaviler,  
Hareketli Aparey Kullanımıyla Yapılan 
Tedaviler, Çene Cerrahili Tedaviler, Şeffaf 
Plak Kullanımıyla Yapılan Tedaviler, Lingu-
al Ortodontik Tedaviler.

Ortodontik Tedavi Merkezi
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