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Ağız ve Diş Sağlığında Hasta Algısı ve Kamu Ağız ve Diş Sağlığı 
Hizmetlerinin Hasta Bakış Açısı ile Değerlendirilmesi
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ABSTRACTÖZ
The aim of this study is to determine the oral and dental health per-
ceptions of patients and evaluate the views of patients about public 
oral and dental healthcare services and health policies. This desc-
riptive study was conducted between April-May 2018 with patients 
who applied to a public oral and dental health center in Istanbul. 
The sample size was calculated as 373 people with 95% confidence 
interval and 5% deviation and the questionnaire, which was develo-
ped by the researchers, was applied face to face to 400 patients. The 
data obtained were analyzed with T-test, Kruskal Wallis and Mann 
Whitney-U tests with descriptive statistics. Patients need to be infor-
med about oral and dental health services. Patients participated in a 
relatively low level in the expression of the adequacy of the number 
of dentists and public institutions providing oral and dental health 
services and the services provided.  
In conclusion,  it is proposed to improve the oral and dental health 
literacy of the society, to enhancing the depth and breadth of these 
services by focusing on preventive services.

Bu çalışmanın amacı, hastaların ağız ve diş sağlığı algılarını be-
lirlemek ve hastaların ağız ve diş sağlığı hizmetleri ve bazı sağlık 
politikaları hakkındaki görüşlerini değerlendirmektir. Tanımlayıcı 
bir çalışma olan bu araştırma, Nisan-Mayıs 2018 tarihlerinde İstan-
bul’da bir kamu ağız ve diş sağlığı merkezine başvuran hastalarla 
yapılmıştır. Örneklem sayısı, %95 güven aralığı ve %5 sapma ile 
373 kişi olarak hesaplanmış ve araştırmacılar tarafından geliştiri-
len anket, 400 hastaya yüz-yüze uygulanmıştır. Elde edilen veriler 
için tanımlayıcı istatistiklerle birlikte, T testi, Kruskal Wallis ve 
Mann Whitney-U testleri uygulanmış. Hastaların ağız ve diş sağ-
lığı hizmetleri hakkında bilgilendirilme ihtiyaçları vardır. Hastalar, 
kamuya ait ağız ve diş sağlığı hizmeti kuruluşlarının ve çalışan diş 
hekimlerinin sayısı ile hizmetlerin yeterliliği ifadelerine nispeten 
düşük düzeyde katılmışlardır.  Sonuç olarak toplumun ağız ve diş 
sağlığı okuryazarlığının geliştirilmesi, koruyucu ağız ve diş sağlığı 
hizmetleri odaklanılarak, bu hizmetlerin derinliğinin ve genişliğinin 
artırılması önerilmektedir.
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GİRİŞ

Ağız ve diş sağlığı, genel sağlık durumunun be-
lirleyicilerindendir ve yaşam kalitesi ile doğrudan 
ilişkilendirilmektedir. Ağız ve diş hastalıkları; 
obezite, kalp hastalıkları, inme, kanser ve diyabet 
gibi kronik hastalıklar ile birlikte önemli risk fak-
törleri arasında sayılmaktadır (1). Bu hastalıklar, 
dünya genelinde en pahalı dördüncü hastalık ola-
rak konumlanmakta ve diş çürüğü hala en yaygın 
kronik hastalıkların başında gelmektedir (2).

Yüksek insidans ve prevalans hızları ile birlikte 
tedavi maliyetinin yüksek olması gibi nedenlerle 
ağız ve diş sağlığı sorunları, bir halk sağlığı soru-
nu olarak kabul edilmektedir (1). Bu nedenlerle  
ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin sağlık sistemi 
içinde nasıl konumlandırılacağı toplum sağlığı ve 
sağlık hizmetlerinin yönetimi açısından önem arz 
etmektedir. 

Ağız ve diş sağlığı hizmetleri, genel sağlık hiz-
metleri sınıflandırılmasına uygun olarak birinci 
basamak, ikinci basamak ve üçüncü basamak sağ-
lık hizmetleri olarak sınıflandırılmaktadır. Ağız ve 
diş sağlığı hizmetlerinin önemli bir kısmı, birinci 
basamak sağlık hizmetleri olarak değerlendiril-
mektedir (3). Birinci basamak sağlık hizmetleri 
içinde özellikle koruyucu uygulamalara vurgu ya-
pılmakta ve ülkelerin sağlık sistemlerinin ağız ve 
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diş sağlığı hizmetlerinde koruyucu uygulamalar 
odağında yapılandırılması savunulmaktadır . 

Dünya Diş Hekimleri Birliği, ağız ve diş sağlığın-
da temel mücadele noktalarını ağız ve diş sağlığı 
hizmetlerindeki eşitsizlikler, erişim sorunu, fi-
nansman sorunu, artan ve yaşlanan nüfus, sağlık 
turizmi, sağlık insan gücü eğitimi, dağılımı ve 
göçü, bazı maddelerin kullanımı ile ilgili yasal 
düzenlemeler ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
kullanımı olarak sıralamıştır Dünya Diş Hekimleri 
Birliği tarafından ağız ve diş sağlığı hizmetlerin-
de koruyucu ve ağız sağlığını iyileştirici hizmet-
lerden daha çok tedavi odaklı bir yaklaşım olduğu 
ve bu yaklaşımın hem insan kaynakları hem de 
finansal açıdan maliyetleri artırdığı vurgusu ya-
pılmıştır (4). Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin su-
numunda ve erişimde ülkeler arasında da önemli 
farklılıklar mevcuttur. 2016 yılı için 1.000 kişiye 
düşen diş hekimi sayısı İzlanda için 1,06; Norveç 
için 1,01; Japonya için 0,81; Hollanda için 0,55; 
Fransa için 0,65’dir (5). Ağız ve diş sağlığı hiz-
metlerinde iyileşmeler sağlamak için Dünya Diş 
Hekimleri Birliği 2020 vizyonunda temel hedefler 
belirlenmiştir. Bu hedefler ağız ve diş sağlığında 
artan ihtiyacın ve talebin karşılanması, bu hizmet-
lerde yer alan sağlık profesyonellerinin rollerinin 
artırılması, eğitim modelinin geliştirilmesi, sos-
yo-ekonomik belirleyicilerin kontrolü, araştırma  
ve teknolojinin geliştirilmesi olarak sıralanmıştır 
(4). 

Türkiye’de de ağız ve diş sağlığı ile ilgili hem 
sağlık seviyesi hem de hizmet sunumu ve fi-
nansmanı açısından sorunlar sıklıkla gündeme 
gelmektedir. Ağız ve diş sağlığı hizmetlerine iliş-
kin bu sorunlarla mücadele sürecinde tüm sağlık 
sisteminde yeniden yapılanma süreci olarak de-
ğerlendirilen 2003 Sağlıkta Dönüşüm Programı, 
önemli değişimler getirmiştir. Bu süreçte özel-
likle diş hekimi sayısı ve kamuya ait ağız ve diş 
sağlığı hizmeti sunan kuruluşların sayılarında ar-
tışlar gerçekleşmiştir. 2002-2017 yılları arasında 
tüm sektörlerde çalışan diş hekimi sayısı ortalama 
%70 artmıştır.2002 yılında 100 bin kişiye düşen 
25 diş hekimi sayısı 2017 yılında 35 diş hekimine 
yükselmiştir. Bu artışa rağmen Türkiye ortalama-
sı, 70 olan OECD ülkeleri ortalamasının oldukça 
gerisindedir (6). 

Türkiye’de ağız ve diş sağlığı hizmetleri kamu ve 
özel girişimler tarafından hastanelerde ile ağız ve 
diş sağlığı merkezlerinde (ADSM) sunulmakta-
dır. Aile hekimliği sistemi içinde diş hekimlerine 
yer verilmemiştir. 2017 yılı Sağlık İstatistiklerine 
göre ağız ve diş sağlığı hizmeti veren toplam ku-
rum sayısı 997 Sağlık Bakanlığı (SB), 58 üniver-
site ve 1958 özel girişime ait olmak üzere toplam 
3.013’tür  ve 27.889 diş hekiminin %35’i (9.768) 
Sağlık Bakanlığı; %9’u (2,505) üniversite; %56’sı 
(15,616) özel sektör çalışanıdır. Sağlık Bakanlığı 
diş hekimi sayısı 2002 yılında 3.211’den 2017 yı-
lında 9.768’e yükselmiştir Ağız ve diş sağlığı hiz-
metlerinde bir diğer önemli husus bölgesel farklı-
lılıklardır. Türkiye genelinde 100 bin kişiye düşen 
diş hekimi sayısının en az olduğu bölge Güneydo-
ğu Anadolu Bölgesi (16 diş hekimi) en fazla olan 
bölge ise 55 ile Batı Anadolu Bölgesidir  (6).

Sağlık hizmetleri kullanımı içinde ağız ve diş 
sağlığı hizmetleri kullanımını oldukça düşüktür. 
2017 Sağlık İstatistiklerine göre kişi başına he-
kime başvuru sayısı 8,9; diş hekimine başvuru 
sayısı ise 0,61’dir (6). Ağız ve diş sağlığı hiz-
metlerinin kullanımındaki bu durum ağız ve diş 
sağlığı problemlerinin başlıca sağlık sorunları 
arasında yer alması olarak yansımaktadır. Türki-
ye’de Diş Çürüğü Durumu ve Tedavi Gereksini-
mi, 2004 çalışmasında diş çürüğü prevalansının 
indeks yaş gruplarında çok yüksek olması en 
önemli sonuç olarak ifade edilmiştir (7). Türki-
ye Diş Hekimleri Birliği (TDB) 22. Uluslararası 
Dişhekimliği Kongresinde paylaşılan verilerine 
göre Türkiye’de çürük diş ortalaması 20-29 yaş 
arasında 1,47; çürük nedeniyle çekilmiş diş orta-
laması 1,60’dır. Çürük nedeniyle çekilmiş diş or-
talaması yaşla birlikte artış göstermekte ve 60 yaş 
ve üzerinde 23,84’e ulaşmaktadır (8). 2017 Sağlık 
istatistiklerine göre 2016 yılı içinde 0-6 yaş gru-
bu çocuklarda son 6 ayda geçirilen; ağız ve, üst 
solunum yolu enfeksiyonu(%42,6), ishal(%32,3), 
alt solunum yolu enfeksiyonu (%11,1) ve bulaşıcı 
hastalıklardan (%9,2) sonra gelen en sık karşılaşı-
lan sağlık sorunu diş sağlığı sorunlarıdır (%7,3). 
Aynı sıralama 7-14 yaş için yapıldığında ağız ve 
diş sağlığı sorunları ilk sırayı almaktadır (%23,4) 
(6). 
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Türkiye’de hizmet sunumu ve hizmetin finansma-
nı açısından bakıldığında ağız ve diş sağlığı hiz-
metleri, kamu kaynakları ile birlikte özel hizmet 
sunucularının ve cepten harcamaların yoğunlukta 
olduğu hizmetlerin başında gelmektedir. Diğer 
ülkelerle karşılaştırıldığında ve mevcut istatistik-
lere bakıldığında Türkiye’de ağız ve diş sağlığı 
hizmetlerinin yeniden yapılanma ve iyileştirme 
ihtiyacı olduğu görülmektedir. Bu süreçte ağız ve 
diş sağlığında mevcut durumun ele alınarak so-
runlu alanların tespit edilmesi, hizmet sunucuları, 
yararlananlar ile finanse edenler olmak üzere tüm 
tarafların görüşlerinin alınması önemlidir. Bu ça-
lışmanın amacı, hastaların ağız ve diş sağlığı al-
gılarının ve kamu tarafından sunulan ağız ve diş 
sağlığı hizmetleri ve bazı politikalar hakkındaki 
görüşlerinin değerlendirilmesidir. 

Gereç ve Yöntem 
Tanımlayıcı bir çalışma olan bu araştırma, Ni-
san-Mayıs 2018 tarihleri arasında İstanbul’un 
Anadolu yakasında hizmet veren ve İl Sağlık Mü-
dürlüğü’ne bağlı bir ağız ve diş sağlığı merkezi-
ne başvuran ve çalışmaya katılmayı kabul eden 
hastalarla yapılmıştır. Çalışma için Medipol Üni-
versitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar 
Etik Kurulu Başkanlığından 24.01.2018 tarihinde 
(Karar Sayı: 10840098-604.01.01-E.2601-Karar 
no:59) onay alınmış ve anket uygulaması için 
Sağlık Bakanalığı izin süreci tamamlanmıştır.
Araştırmanın evrenini ağız ve diş sağlığı merkezi-
ne başvuran hastalar (N=12.305/ay) oluşturmak-
tadır. Yapılan hesaplamada örneklem sayısı, %95 
güven aralığı ve %5 sapma ile 373 kişi olarak he-
saplanmış ve 400 gönüllü hastaya yüz-yüze anket 
uygulanmıştır. Elde edilen veriler için tanımlayıcı 
istatistikleri sunulmuş, T testi, Kruskal Wallis ve 
Mann Whitney-U testlerinin sonuçları %5 istatis-
tiksel anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir.
Türkiye’de ağız ve diş sağlığı ile ilgili mevcut 
durum hakkında hizmetten faydalananların gö-
rüşlerinin tespit edilebilmesi için hem literatür-
de vurgulanan hususları hem de güncel uygula-
maları kapsayabilmek, sorunlar üzerinde genel 
değerlendirmeleri tespit etmek adına araştırma-
cılar tarafından diş hekimleri ve akademisyenler 
olmak üzere 4 uzman ile görüşmeler yapılmış 
ve literatür taraması  doğrultusunda anket formu 
hazırlanmıştır. Anketin ilk bölümünde hastaların 

cinsiyet, yaş ve eğitim durumlarına ilişkin tanım-
layıcı bilgilerin olduğu kısım yer almaktadır. An-
ketin sonraki bölümlerinde hastaların ağız ve diş 
sağlığı durumlarına ilişkin algıları ve ağız ve diş 
sağlığı ile ilgili davranışları (3 soru), hastaların 
diş hekimine başvurma nedenleri (1 soru), hasta-
ların koruyucu diş uygulamaları yaptırma duru-
mu (1 soru), hastaların ağız ve diş sağlığı hizmeti 
aldıkları kuruluşlar (1 soru) ile ilgili sorular yer 
almaktadır. Ankette hastaların ağız ve diş sağlığı 
ile ilgili bilgi seviyelerine ilişkin değerlendirme-
leri (3 soru); ağız ve diş sağlık hizmetleri ile ilgi-
li değerlendirmeleri (4 soru), ağız ve diş sağlığı 
hizmetlerini kullanırken karşılaştıkları sorunlar (3 
soru), ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ilişkin po-
litikalar ile ilgili görüşleri (2 soru) ve ilave ücret 
ödeyerek özel diş hekimlerinden hizmet alma ter-
cihleri (1 soru) ile ilgili toplam 13 soru yer almak-
tadır. Hastaların ağız ve diş sağlık hizmetleri ile 
ilgili değerlendirmeleri ile hastaların ağız ve diş 
sağlığı hizmetlerine ilişkin politikalar ile ilgili gö-
rüşlerine ilişkin soruların yanıtları kesinlikle ka-
tılmıyorum (1), katılmıyorum(2), ne katılıyorum 
ne katılmıyorum(3) , katılıyorum(4), kesinlikle 
katılıyorum(5); hastaların ağız ve diş sağlığı ile 
ilgili bilgi seviyeleri, hastaların ağız ve diş sağlığı 
hizmetlerini kullanırken karşılaştıkları sorunlar 
ve ilave ücret ödeyerek özel diş hekimlerinden 
hizmet alma tercihi ile ilgili soruların yanıtları ha-
yır(1), kısmen(2), evet(3) olarak kaydedilmiştir. 
Çalışmada öncelikle verilere ilişkin tanımlayıcı 
istatistikler sunulmuştur. Verilerin normal dağı-
lıma uygunluk sonucuna göre  T testi, Kruskal 
Wallis ve Mann Whitney-U testleri uygulanmış, 
elde edilen sonuçlar %5 istatistiksel anlamlılık 
düzeyinde değerlendirilmiştir.

Çalışmanın Güçlü Yönleri ve Sınırlılıkları
Çalışmada,tek bir araştırmacı tarafından araştır-
maya katılmayı kabul eden hastalardan yüz-yüze 
uygulanan anket ile veri toplanılmıştır. Bununla 
birlikte araştırma yapılacak kurumdan resmi izin 
koşulu, araştırma kaynaklarının sınırlılığı (zaman 
kısıtlılığı gibi) gibi nedenlerle tek bir merkezde 
araştırma yapılabilmiştir. Bu nedenle çalışma bir 
ağız ve diş sağlığı merkezinden hizmet alan has-
taların görüşlerini kapsamakta ve elde edilen so-
nuçlar çalışma alanını yansıtmaktadır. 
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Bulgular 
Araştırmaya katılan 400 hastanın %59,8’i kadın 
ve %45,5’i 36 yaşında ya da daha yaşlıdır. Katı-
lımcıların %38,5’i lise ve %36,5’i de ilköğretim 
mezunudur (Tablo 1). 

Tablo 1. Hastaların Tanımlayıcı Özellikleri 
(İstanbul, 2018)

n %

Cinsiyet Kadın 239 59,8
Erkek 161 40,3

Yaş
24 Yaş ve Daha Genç 77 19,3
25-35 Yaş 141 35,3
36 Yaş ve Daha Yaşlı 182 45,5

Eğitim 
Durumu

İlköğretim 146 36,5
Lise 154 38,5
Onlisans, Lisans ve Lisans üstü 100 25,0

n % Ort. Ss

Ağız diş sağlığının şu andaki durumu

Çok Kötü (1) 20 5,0

3,08 0,86
Kötü (2) 56 14,0
Orta (3) 211 52,8
İyi (4) 98 24,5
Çok İyi (5) 15 3,8

Bir günde diş fırçalama sayısı

Hiç (0) 17 4,3
1,61 0,68Bir kez (1) 149 37,3

İki kez (2) 206 51,5
İki kezden fazla (3) 28 7,0

Diş hekimine son 6 ayda başvuru sayısı
hiç 147 36,8

1,03 1,01bir kez 145 36,3
iki kez 57 14,2
iki kezden fazla 51 12,8

Katılımcıların %52,8’i ağız ve diş sağlığı duru-
munu orta düzey olarak ifade etmiş ve ağız ve 
diş sağlığı durumlarının iyilik düzeyi ortalaması 
3,080±0,86 olarak belirlenmiştir. %51,5’inin diş-
lerini günde iki kez fırçaladıklarını belirten katı-
lımcıların, bir günde diş fırçalama sayısı ortala-
ma 1,61±0,68 olarak hesaplanmıştır. Hastaların 
%63,3’ü, son 6 altı ayda en az bir kere diş heki-
mine başvurmuştur ve son 6 ayda diş hekimine 
başvuru sayısı ortalama 1,03±1,01’dir (Tablo 2).

Diş hekimine başvuru nedeni olarak en sık ifade 
edilen ilk üç neden diş ağrısı (%23), diş çürüğü 
(%22,9) ve önceki tedavide sorun çıkması (%12,7) 
olarak sıralanmıştır. Hastaların %11,7’si kontrol 
amaçlı diş hekimine başvurduğunu belirtirmiştir 
(Grafik 1).

Tablo 2. Hastaların Ağız ve Diş Sağlığı Durumlarına İlişkin Algıları ve Ağız ve Diş Sağlığı ile ilgili 
Davranışları (İstanbul, 2018)

Grafik 1: Hastaların Diş Hekimine Başvurma Nedenleri (İstanbul, 2018)
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Hastaların %72,3’ü koruyucu diş uygulamaları 
yaptırmadığını, %15,8’inin koruyucu diş uygu-
lamaları yaptırdığını, %11,5’i ise bu uygulamalar 
hakkında fikri olmadığını ifade etmişlerdir (Gra-
fik 2). 

Katılımcıların %85,5’i ağız ve diş sağlığı hizmet-
lerini Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler ile ağız 
ve diş sağlığı merkezlerinden aldıklarını, %11’i 
üniversite hastanelerinden ve %3,5’i de özel çalı-
şan diş hekimleri ve merkezlerden hizmet aldığını 
ifade etmişlerdir (Grafik 3).

Ağız ve diş sağlığı hizmetleri hakkında yeterli 
bilgi sahibi olma ortalaması 1,98±0,81; koruyu-
cu ağız ve diş sağlığı hizmetleri hakkında yeterli 
bilgi sahibi olma ortalaması 1,71±0,78’dır. Katı-
lımcıların %33,5’i ağız ve diş sağlığı hizmetleri 
hakkında yeterli bilgi sahibi olmadıklarını; %35’i 
kısmen bilgi sahibi olduklarını düşünmektedirler. 

Hastaların %49’u koruyucu ağız ve diş sağlığı 
hizmetleri hakkında yeterli bilgi sahibi olmadık
larını, %31’i kısmen bilgi sahip olduklarını be-
lirtmişlerdir. Ağız hijyeni ve diş fırçalama hak-
kında bilgilendirilmeye ihtiyaç olma ortalaması 
1,82±0,88 olarak elde edilmiştir. Katılımcıların 
%31’i ağız hijyeni ve diş fırçalama hakkında bil-
gilendirmeye ihtiyacı olduğunu, %20,3’ü ise kıs-
men ihtiyacı olduğunu ifade etmişlerdir (Tablo 3).

Grafik 3: Hastaların Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Aldıkları Kuruluşlar (İstanbul, 2018)

Grafik 2: Hastaların Koruyucu Diş Uygulamaları Yaptırma Durumu (İstanbul, 2018)
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n % Ort. ss

Ağız ve diş sağlığı hizmetleri hakkında yeterli 
bilgiye sahibim.

Hayır(1) 134 33,5
1,98 0,81Kısmen(2) 140 35,0

Evet(3) 126 31,5

Koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetleri hakkında 
yeterli bilgiye sahibiyim.

Hayır(1) 196 49,0
1,71 0,78Kısmen(2) 124 31,0

Evet(3) 80 20,0

Ağız hijyeni ve diş fırçalama hakkında 
bilgilendirilmeye ihtiyacım var.

Hayır(1) 195 48,8
1,82 0,88Kısmen(2) 81 20,3

Evet(3) 124 31,0

Hastaların ağız ve diş sağlığı hizmetleri ile ilgili 
değerlendirmelerinde sağlık hizmetleri içerisinde 
ağız diş sağlığı hizmetlerine yeterli önem verildi-
ği ifadesine katılma düzeyi ortalama 3,19±1,22; 
kamu tarafından sunulan ağız-diş sağlığı hizmet-
lerinin yeterli olduğu, ağız-diş sağlığı hizmetleri 
sunan kamu/devlet kuruluşlarının sayısının yeterli 
olduğu, ağız-diş sağlığı hizmetlerini sunan kamu/
devlet kuruluşlarında çalışan diş hekimi sayısının 
yeterli olduğu ifadelerine katılım ortalamalarının 
sırasıyla 2,89±1,20; 2,62±1,15 ve 2,80±1,19 olarak 
daha düşük düzeyde gerçekleştiği tespit edilmiştir. 
Hastaların %45,8’i sağlık hizmetleri içerisinde ağız 
ve diş sağlığı hizmetlerine yeterli önem verildiğini 

düşünmekle birlikte (katılıyorum %31,3; kesinlik-
le katılıyorum %14,5), %41,2’si kamu tarafından 
sunulan ağız-diş sağlığı hizmetlerinin yeterli oldu-
ğuna katılmadıklarını (katılmıyorum %27; kesin-
likle katılıyorum %14,2) belirtmişlerdir. Katılım-
cıların %52,3’ü ağız-diş sağlığı hizmetleri sunan 
kamu/devlet kuruluşlarının sayısının yeterli oldu-
ğu (kesinlikle katılmıyorum %17,0; katılmıyorum 
%35,3), %43,3’ü ağız-diş sağlığı hizmetlerini su-
nan kamu/devlet kuruluşlarında çalışan diş hekimi 
sayısının yeterli olduğu ifadelerine katılmadıkları-
nı (kesinlikle katılmıyorum %15,5; katılmıyorum 
%%27,8) ifade etmişlerdir (Tablo 4). 

Tablo 3. Hastaların Ağız ve Diş Sağlığı İle İlgili Bilgi Seviyelerine İlişkin Değerlendirmelerine Göre 
Dağılımı (İstanbul, 2018)

n % Ort. Ss

Sağlık hizmetleri içerisinde ağız diş 
sağlığı hizmetlerine yeterli önem 
veriliyor.

Kesinlikle Katılmıyorum(1) 46 11,5

3,19 1,22
Katılmıyorum(2) 71 17,8
Ne katılıyorum Ne Katılmıyorum(3) 100 25,0
Katılıyorum(4) 125 31,3
Kesinlikle Katılıyorum(5) 58 14,5

Kamu/Devlet tarafından sunulan ağız-
diş sağlığı hizmetleri yeterlidir.

Kesinlikle Katılmıyorum(1) 57 14,2

2,89 1,20
Katılmıyorum(2) 108 27,0
Ne katılıyorum Ne Katılmıyorum(3) 89 22,3
Katılıyorum(4) 113 28,2
Kesinlikle Katılıyorum(5) 33 8,3

Ağız-diş sağlığı hizmetleri sunan kamu/
devlet kuruluşlarının sayısı yeterlidir.

Kesinlikle Katılmıyorum(1) 68 17,0

2,62 1,15
Katılmıyorum(2) 141 35,3
Ne katılıyorum Ne Katılmıyorum(3) 90 22,5
Katılıyorum(4) 77 19,3
Kesinlikle Katılıyorum(5) 24 6,0

Ağız-diş sağlığı hizmetlerini sunan 
kamu/devlet kuruluşlarında çalışan diş 
hekimi sayısı yeterlidir. 

Kesinlikle Katılmıyorum(1) 62 15,5

2,80 1,19
Katılmıyorum(2) 111 27,8
Ne katılıyorum Ne Katılmıyorum(3) 103 25,8
Katılıyorum(4) 90 22,5
Kesinlikle Katılıyorum(5) 33 8,3

Tablo 4. Hastaların Ağız ve Diş Sağlık Hizmetleri İle İlgili Değerlendirmelerine Göre Dağlımı 
(İstanbul, 2018)
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 “Devlet tarafından sunulan ağız ve diş sağlığı 
hizmetlerinden faydalanırken herhangi bir so-
runla karşılaşıyorum.” ifadesine katılım düzeyi 
ortalaması 1,67±0,77’dir. Katılımcıların %51,3’ü 
devlet tarafından sunulan ağız ve diş sağlığı hiz-
metlerinden faydalanırken herhangi bir sorunla 
karşılaşmadıklarını ifade etmişlerdir. “Kamu/dev-
let kuruluşlarında diş hekimine muayene olmak 
için uzun süre bekliyorum.” ifadesine katılım dü-
zeyi ortalaması 1,978±0,89; “Kamu/devlet kuru-
luşlarında ağız-diş sağlığı hizmetlerinde bir son-
raki randevu için uzun süre bekliyorum.” ifade-
sine katılım düzeyi ortalaması da 2,230±0,87’dir. 
Kamu/devlet kuruluşlarında diş hekimine mu-
ayene olmak için uzun süre beklediklerini evet 
ve kısmen olarak belirtenlerin oranı %59,6 (evet 
%38,3; kısmen %21,3) iken kamu kuruluşlarında 
ağız-diş sağlığı hizmetlerinde bir sonraki rande-
vu için uzun süre beklediklerini evet ve kısmen 

olarak ifade edenlerin oranı 71,2’dir (evet %51,7; 
kısmen %28,7) (Tablo 5). 

Hastalara diş hekimliği ile ilgili uygulanabile-
cek bazı politikalarla ilgili görüşleri sorulmuş-
tur. “Türkiye’de Aile Hekimliği hizmetleri gibi 
Aile Diş Hekimliği hizmetleri de olmalıdır.” ifa-
desine katılım düzeyi oratalaması 4,238±1,13; 
“SGK, özel çalışan diş hekimlerinden hizmet 
satın almalıdır.” ifadesine katılım düzeyi orta-
laması 3,569±1,31’dur. Katılımcıların %80,5’i 
Türkiye’de aile hekimliği hizmetleri gibi aile diş 
hekimliği hizmetlerinin olmasına katıldığını ifade 
ederken (katılıyorum %22,0; kesinlikle katılıyo-
rum %58,5); 58,8’i de SGK’nın özel çalışan diş 
hekimlerinden hizmet satın alması yönünde (ka-
tılıyorum %28,0; kesinlikle katılıyorum %30,8) 
fikir beyan etmişlerdir (Tablo 6). 

Tablo 5. Hastaların Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmetlerini Kullanırken Karşılaştıkları Sorunlara Göre 
Dağılımı (İstanbul, 2018)

n % Ort. Ss

Devlet tarafından sunulan ağız ve diş sağlığı 
hizmetlerinden faydalanırken herhangi bir sorunla 
karşılaşıyor musunuz?

Hayır(1) 205 51,3 1,67 0,77Kısmen(2) 122 30,5
Evet(3) 73 18,3

Kamu/devlet kuruluşlarında diş hekimine muayene 
olmak için uzun süre bekliyor musunuz?

Hayır(1) 162 40,5
1,98 0,89Kısmen(2) 85 21,3

Evet(3) 153 38,3
Kamu/devlet kuruluşlarında ağız-diş sağlığı 
hizmetlerinde bir sonraki randevu için uzun süre 
bekliyor musunuz?

Hayır(1) 115 28,7
2,23 0,87Kısmen(2) 78 19,5

Evet(3) 207 51,7

Tablo 6: Hastaların Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin Politikalar İle İlgili Görüşleri 
(İstanbul, 2018)

n % Ort. Ss

Türkiye’de Aile Hekimliği hizmetleri 
gibi Aile Diş Hekimliği hizmetleri de 
olmalıdır.

Kesinlikle Katılmıyorum (1) 20 5,0

4,24 1,13
Katılmıyorum (2) 21 5,3
Ne katılıyorum Ne Katılmıyorum (3) 37 9,3
Katılıyorum (4) 88 22,0
Kesinlikle Katılıyorum (5) 234 58,5

SGK, özel çalışan diş hekimlerinden 
hizmet satın almalıdır.

Kesinlikle Katılmıyorum (1) 38 9,5

3,57 1,31
Katılmıyorum (2) 55 13,8
Ne katılıyorum Ne Katılmıyorum (3) 71 17,8
Katılıyorum (4) 112 28,0
Kesinlikle Katılıyorum (5) 123 30,8
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Tablo 7: SGK Özel Diş Hekimleri İle Anlaşma 
Yaptığında İlave Ücret Ödeyerek Özel Diş 
Hekimlerinden Hizmet Alma Tercihi (İstanbul, 
2018)

n % Ort. Ss

SG
K
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ze

l d
iş

 h
ek

im
le

ri 
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et
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lır

 m
ıs
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ız

?

Hayır(1) 133 33,3

2,135 0,89Kısmen(2) 80 20,0

Evet(3) 187 46,8

“SGK özel diş hekimleri ile anlaşma yaptığın-
da ilave ücret ödeyerek özel diş hekimlerinden 
hizmet alır mısınız?” sorusu için elde edilen or-
talama 2,135±0,89’dir. Bu soru için hastaların 
%46,8’i evet; %20’si de kısmen cevabı vermiş-
lerdir (Tablo 7).

Ağız ve diş sağlığı durumuna ilişkin değerlen-
dirmelerde erkekler için elde edilen ortalama 
(3,09±0,83), kadınlar için elde edilen ortalama-
dan (3,07±0,87) daha yüksek olmakla birlikte ara-
larındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı değildir 
(t=-0,253; p>0,05) (Tablo 8). 

Tablo 8. Hastaların Ağız ve Diş Sağlığı Algıla-
rının Cinsiyet Değişkenine Göre  Farklılaşma 
Durumuna Ait T Testi Sonuçları (İstanbul, 
2018)

C
in

si
ye

t Ağız diş 
sağlığınızın 
şu andaki 
durumu

n Ort. Ss t p

K
ad

ın

Çok kötü(1) 15

3,07 0,87

-0,253 0,801

Kötü(2) 30
Orta(3) 125
İyi(4) 61
Çok iyi(5) 8

Er
ke

k

Çok kötü(1) 5

3,09 0,83
Kötü(2) 26
Orta(3) 86
İyi(4) 37
Çok iyi(5) 7

Bir günde diş fırçalama sayısı ortalaması kadın-
larda (1,70±0,67), erkeklerden (1,48±0,68) daha 
yüksektir ve aralarındaki fark istatistiksel açıdan 
anlamlıdır (t=3,276; p<0,05) (Tablo 9). 

Tablo 9. Hastaların Ağız ve Diş Sağlığı ile İlgi-
li Davranışlarında Cinsiyet Değişkenine Göre 
Farklılaşma Durumuna Ait T Testi Sonuçları 
(İstanbul, 2018)

C
in

si
ye

t Bir günde 
diş fırçalama 

sayısı

n
Ort. Ss t p

K
ad

ın

Hiç 5

1,70 0,67

3,276 0,001

Bir kez 84
İki kez 127
İkiden fazla 23

Er
ke

k

Hiç 12

1,48 0,68Bir kez 65
İki kez 79
İkiden fazla 5

Hastaların koruyucu diş uygulamaları yaptırma 
durumu arasında cinsiyet değişkenine göre ista-
tistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmamıştır 
(χ2=0,609; p>0,05). Kadınların %72’si erkeklerin 
ise %73,9’u koruyucu diş uygulamaları yaptırma-
dıklarını ifade etmişlerdir (Tablo 10). 

Tablo 10: Hastaların Koruyucu Diş Uygulamaları 
Yaptırma Durumunda Cinsiyet Değişkenine 
Göre Farklılaşma Durumuna Ait Kruskal-Wallis 
H Testi Sonuçları (İstanbul, 2018)

C
in

si
ye

t Koruyucu diş 
uygulamaları 
yaptırdınız mı?

N % sd χ2 p

K
ad

ın
 Evet 41 17,2%

2 0,993 0,609

Hayır 172 72,0%
Fikrim Yok 26 10,9%

Er
ke

k Evet 22 13,7%
Hayır 119 73,9%
Fikrim Yok 20 12,4%

Hastaların ağız ve diş sağlığı hizmeti aldığı kuru-
luş türünde cinsiyet değişkenine göre istatistiksel 
açıdan anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05). 
Kadınların %85,8’i, erkeklerin de %85,1’i ağız ve 
diş sağlığı hizmetlerini Sağlık Bakanlığı hastane-
leri ve ağız ve diş sağlığı merkezlerinden aldıkla-
rını ifade etmişlerdir (Tablo 11). 
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Cinsiyet Ağız ve diş sağlığı hizmeti alınan kuruluş türü N % sd χ2 p

Kadın 
SB hastaneleri ve ADSM 205 85,8

2 3,090 0,213

Üniversite hastanesi 11 4,6
Özel çalışan diş hekimleri ve diş merkezleri 23 9,6

Erkek 
SB hastaneleri ve ADSM 137 85,1
Üniversite hastanesi 3 1,9
Özel çalışan diş hekimleri ve diş merkezleri 21 13,0

Tablo 11. Hastaların Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Alınan Kuruluş Türünde Cinsiyet Değişkenine 
Göre Farklılaşma Durumuna Ait Kruskal-Wallis H Testi Sonuçları (İstanbul, 2018)

Tablo 12: Hastaların Ağız ve Diş Sağlığındaki Mevcut Durumlarında Yaş Değişkenine Göre 
Farklılaşma Durumuna Ait Kruskal-Wallis H testi Sonuçları (İstanbul, 2018)

Yaş Ağız diş sağlığının
şu andaki durumu n Sıra Ort. sd χ2 p

24 yaş ve daha genç

Çok kötü(1) 1

217,27

2 5,236 0,073

Kötü(2) 11
Orta(3) 39
İyi(4) 20
Çok iyi(5) 6

25-35 yaş

Çok kötü(1) 5

207,51
Kötü(2) 21
Orta(3) 70
İyi(4) 39
Çok iyi(5) 6

36 yaş ve daha yaşlı

Çok kötü(1) 14

189,37
Kötü(2) 24
Orta(3) 102
İyi(4) 39
Çok iyi(5) 3

Tablo 13. Hastaların Ağız ve Diş Sağlığı ile İlgili Davranışlarında Yaş Değişkenine Göre 
Farklılaşma Durumuna Ait Kruskal Wallis H Testi Sonuçları (İstanbul, 2018)
Yaş Bir günde diş fırçalama sayısı n Sıra Ort. sd χ2 p

24 yaş ve daha genç

Hiç 1

223,73

2 6,033 0,049

Bir kez 23
İki kez 46
İkiden fazla 7

25-35 yaş

Hiç 4

202,43Bir kez 54
İki kez 73
İkiden fazla 10

36 yaş ve daha yaşlı

Hiç 12

189,18Bir kez 72
İki kez 87
İkiden fazla 11



132

Ağız ve Diş Sağlığında Hasta Algısı ve Kamu Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinin Hasta Bakış Açısı ile Değerlendirilmesi

24 yaş ve daha genç olanların ağız ve diş sağ-
lığı durumu (sıra ort: 217,27), 25-35 yaş (sıra 
ort:207,51) ve 36 yaş ve daha yaşlı gruplardan 
(sıra ort: 189,37) daha iyi olmakla birlikte hasta-
ların ağız ve diş sağlığı algılarında yaş grupları 
değişkenine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir 
fark bulunmamıştır (χ2=5,236; p>0,05) (Tablo 
12). Hastaların bir günde diş fırçalama sayısında 
yaş grupları değişkenine göre istatistiksel açıdan 
anlamlı fark bulunmuştur (χ2=6,033; p<0,05). 24 
yaş ve daha genç olanlar (sıra ort: 223,73) ile 36 
yaş ve daha yaşlı olanlar (sıra ort: 189,18) arasın-

da bir günde diş fırçalama sayısında istatistiksel 
açıdan anlamlı farklılık vardır (p<0,044) (Tablo 
13). 

Hastaların ağız ve diş sağlığı algılarında arasın-
da eğitim değişkenine göre istatistiksel açıdan 
anlamlı fark bulunmuştur (F=5,568; p<0,05). İl-
köğretim mezunu kişiler ağız ve diş sağlığı du-
rumunu (2,92±0,91), önlisans, lisans ve lisans 
üstü mezunlarından (3,29±0,80) ortalama olarak 
daha kötü olarak ifade etmişlerdir ve bu iki grup 
aralarındaki fark istatistiksel açıdan anlamlıdır 
(p<0,05) (Tablo 14). 

Tablo 14: Hastaların Ağız ve Diş Sağlığı Algılarında Eğitim Değişkenine Göre Farklılaşma 
Durumuna Ait F Testi Sonuçları (İstanbul, 2018)
Eğitim
Durumu

Ağız diş sağlığının
şu andaki durumu n Ort. Ss F p

İlköğretim

Çok kötü(1) 13

2,92 0,91

5,568

0,004

İlköğretim ile Önlisans,Lisans,
Lisansüstü (p=0,003)

Kötü(2) 22
Orta(3) 79
İyi(4) 27
Çok iyi(5) 5

Lise

Çok kötü(1) 6

3,09 0,81
Kötü(2) 22
Orta(3) 82
İyi(4) 40
Çok iyi(5) 4

Önlisans,Lisans,
Lisansüstü

Çok kötü(1) 1

3,29 0,80
Kötü(2) 12
Orta(3) 50
İyi(4) 31
Çok iyi(5) 6

Önlisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının bir 
günde diş fırçalama sayısı (1,78±0,60), ilköğre-
tim mezunları (1,53±0,78), ve lise mezunlarından 
(1,58±0,61) daha fazladır ve önlisans, lisans ve 
lisansüstü mezunlarının mezunlarının bir günde 
diş fırçalama sayısının diğer iki gruptan olan fark-
lılığı istatistiksel açıdan anlamlıdır (χ2=8,611; 
p<0,05) (Tablo 15).

Hastaların ağız ve diş sağlığı ile koruyucu diş 
sağlığı hizmetleri ile ilgili bilgiye sahip olma 
seviyelerine ilişkin değerlendirmeleri arasında-
ki cinsiyet değişkenine göre istatistiksel açıdan 
anlamlı farklılıklar bulunmaktadır (t=-2,573; 
p<0,05-t=-2,327; p<0,05). Kadınlarla karşılaştı-
rıldığında daha fazla erkek ağız ve diş sağlığı hiz-

metleri (2,10±0,79) ve koruyucu diş sağlığı hiz-
metleri (1,81±0,81) hakkında bilgi sahibi olduk-
larını ifade etmiştir. Ağız hijyeni ve diş fırçalama 
hakkında bilgilendirilmeye ihtiyaç olma durumu 
arasında cinsiyete göre istatistiksel açıdan anlamlı 
bir farklılık yoktur (t=0,282; p>0,05) (Tablo 16). 

Hastaların ağız ve diş sağlığı  hizmetleri hakkın-
da yeterli bilgiye sahip olma durumu (X2=0,890; 
p>0,05), koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetle-
ri hakkında yeterli bilgiye sahip olma durumu 
(X2=2,228; p>0,05), ağız hijyeni ve diş fırçalama 
hakkında bilgilendirilmeye ihtiyaç olma durumu 
arasında yaş değişkenine göre istatistiksel açıdan 
anlamlı bir farklılık yoktur (X2=5,603; p>0,05) 
(Tablo 17). 
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Cinsiyet n Ort. Ss t p

Ağız ve diş sağlığı hizmetleri hakkında 
yeterli bilgiye sahip misiniz?

Kadın 
Hayır 89

1,89 0,79

-2,573 0,010

Kısmen 86
Evet 64

Erkek 
Hayır 45

2,10 0,81Kısmen 54
Evet 62

Koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetleri 
hakkında yeterli bilgiye sahip misiniz?

Kadın
Hayır 127 1,63 0,75

-2,327 0,020
Kısmen 72
Evet 40

Erkek
Hayır 69

1,81 0,81Kısmen 52
Evet 40

Ağız hijyeni ve diş fırçalama hakkında 
bilgilendirilmeye ihtiyaç duyuyor 
musunuz?

Kadın Hayır 117
1,83 0,89

0,282 0,778

Kısmen 45
Evet 77

Erkek
Hayır 78

1,81 0,86Kısmen 36
Evet 47

Tablo 15. Hastaların Ağız ve Diş Sağlığı ile İlgili Davranışlarında Eğitim Değişkenine Göre 
Farklılaşma Durumuna Ait Kruskall Wallis Testi H Testi Sonuçları (İstanbul, 2018)

Eğitim
Durumu

Bir günde 
diş fırçalama 
sayısı

n Ort. Ss χ2 p

İlköğretim

Hiç 13

1,53 0,78

8,611

0,013

İlköğretim ile 
Önlisans,Lisans,Lisansüstü

(p=0,007)

Lise ile Önlisans,Lisans,Lisansüstü 
(p=0,012)

Bir kez 56
İki kez 64
İkiden fazla 13

Lise

Hiç 3

1,58 0,61Bir kez 65
İki kez 79
İkiden fazla 7

Önlisans,Lisans, 
Lisansüstü

Hiç 1

1,78 0,60

Bir kez 28
İki kez 63
İkiden fazla 8
Bir kez 46
İki kez 21
İkiden fazla 20

Lise

Hiç 56 1,02 1,00
Bir kez 58
İki kez 21
İkiden fazla 19

Önlisans,Lisans, 
Lisansüstü

Hiç 32 1,07 0,98
Bir kez 41
İki kez 15
İkiden fazla 12

Tablo 16. Hastaların Ağız ve Diş Sağlığı İle İlgili Bilgi Seviyelerinde Cinsiyet Değişkenine 
Farklılaşma Durumuna Ait T Testi Sonuçları (İstanbul, 2018)
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Tablo 17. Hastaların Ağız ve Diş Sağlığı İle İlgili Bilgi Seviyelerine İlişkin Yaş Değişkenine Göre 
Farklılaşma Durumuna Ait Kruskal-Wallis H testi Sonuçları (İstanbul, 2018)

Yaş n Sıra Ort. sd       X2 p

Ağız ve diş sağlığı  hizmetleri hakkında 
yeterli bilgiye sahip misiniz?

24 yaş ve 
daha genç

Hayır 22
206,81

2 0,890 0,641

Kısmen 31
Evet 24

25-35 yaş
Hayır 44

204,20Kısmen 52
Evet 45

36 yaş ve 
daha yaşlı

Hayır 68
194,97Kısmen 57

Evet 57

Koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetleri 
hakkında yeterli bilgiye sahip misiniz?

24 yaş ve 
daha genç

Hayır 35
206,97

2 2,228 0,318

Kısmen 26
Evet 16

25-35 yaş
Hayır 64

208,30Kısmen 46
Evet 31

36 yaş ve 
daha yaşlı

Hayır 97
191,72Kısmen 52

Evet 33

Ağız hijyeni ve diş fırçalama hakkında 
bilgilendirilmeye ihtiyaç duyuyor musunuz?

24 yaş ve 
daha genç

Hayır 42
184,69

2 5,603 0,061

Kısmen 17
Evet 18

25-35 yaş
Hayır 72

191,70Kısmen 33
Evet 36

36 yaş ve 
daha yaşlı

Hayır 81
214,01Kısmen 31

Evet 708

Hastaların ağız ve diş sağlığı  hizmetleri hakkın-
da yeterli bilgiye sahip olma durumu (X2=6,266; 
p<0,05), koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetle-
ri hakkında yeterli bilgiye sahip olma durumu 
(X2=12,144; p<0,05), ağız hijyeni ve diş fırçalama 
hakkında bilgilendirilmeye ihtiyaç olma durumu 
arasında (X2=10,628; p<0,05) eğitim değişkenine 
göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık vardır 
(p<0,05). Önlisans, lisans ve lisansüstü mezunları 
(sıra ort: 220,87)  ağız ve diş sağlığı  hizmetleri 
hakkında ilköğretim (sıra ort:185,52) mezunları-
na göre daha fazla bilgi sahibidirler ve aralarında-
ki fark istatistiksel açıdan anlamlıdır (X2

=6,266; 

p<0,05). Koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetleri 
hakkında yeterli bilgiye sahip olma durumunu için 
ilköğretim mezunları (sıra ot:176,34) ile lise (sıra 
ort:211,69) ve önlisans, lisans ve lisansüstü me-
zunları (sıra ort:218,54) arasında istatistiksel açı-
dan anlamlı farklılık vardır (X2=12,144p<0,05). 
Ağız hijyeni ve diş fırçalama hakkında hakkın-
da bilgilendirilmeye ihtiyaç olma durumunda il-
köğretim mezunları (sıra ot:214,19) ile lise (sıra 
ort:206,78) ve önlisans, lisans ve lisansüstü (sıra 
ort:218,54) mezunları arasında istatistiksel açı-
dan anlamlı farklılık vardır (X2=10,628; p<0,05) 
(Tablo 18). 
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hizmetlerinin sunumunda diş hekimi sayısının 
azlığı, özel hizmet sunumunun daha fazla 
paya sahip olması ve finansmanında cepten 
harcamaların yüksekliği başlıca konular olarak 
ifade edilebilir. Sağlıkta Dönüşüm Programı 
(2003  yılına ait) ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin 
sunumunda önemli değişimler getirmiştir (15). 
Diş hekimi sayısı incelendiğinde 2002 yılında 
100 bin kişiye düşen 25 diş hekimi sayısı 2017 
yılında 35 diş hekimine yükselmiştir (6)  . Bu 
artışa rağmen Türkiye ortalaması, 70 olan OECD 
ülkeleri ortalamasının oldukça gerisindedir (6). 
Dönüşüm sürecinde kamu ağız ve diş sağlığı 
kuruluşları ve bu kuruluşlarda çalışan diş hekimi 
sayısı artırılmıştır. Ağız ve Diş Hastanesi sayısına 
bakıldığında, 2003 yılında 2 ağız ve diş hastanesi 
ve 14 ADSM; 2017 yılında  22 ağız diş hastanesi 

Tablo 18. Hastaların Ağız ve Diş Sağlığı İle İlgili Bilgi Seviyelerinde Eğitim Değişkenine Göre 
Farklılaşma Durumuna Ait Kruskal-Wallis H testi Sonuçları (İstanbul, 2018)

Eğitim 
Durumu n Sıra

Ort. sd X2 p

Ağız ve diş sağlığı  hizmetleri 
hakkında yeterli bilgiye sahip 
misiniz?

İlköğretim
Hayır 61 185,52

2 6,266

0,044
(İlköğretim-

önlisans,lisans ve 
lisansüstü p=0,037)

Kısmen 43
Evet 42

Lise
Hayır 50

201,47Kısmen 56
Evet 48

Önlisans
Lisans
Lisansüstü

Hayır 23
220,87Kısmen 41

Evet 36

Koruyucu ağız ve diş sağlığı 
hizmetleri hakkında yeterli 
bilgiye sahip misiniz?

İlköğretim
Hayır 89

176,34

2 12,144

0,002

İlköğretim-lise 
(p=0,012)

İlköğretim-
önlisans,lisans ve 

lisansüstü (p=0,007)

Kısmen 35
Evet 22

Lise
Hayır 68

211,69Kısmen 50
Evet 36

Önlisans
Lisans
Lisansüstü

Hayır 39
218,54Kısmen 39

Evet 22

Ağız hijyeni ve diş fırçalama 
hakkında bilgilendirilmeye 
ihtiyacınız var mı?

İlköğretim
Evet 67 214,09

2 10,628

0,005

İlköğretim-
önlisans,lisans ve 

lisansüstü (p=0,005)

lise-önlisans,lisans 
ve lisansüstü 

(p=0,026)

Kısmen 20
Evet 59

Lise
Hayır 69

206,78Kısmen 36
Evet 49

Önlisans
Lisans
Lisansüstü

Hayır 59
170,98Kısmen 25

Evet 16

TARTIŞMA
Türkiye’de ağız ve diş sağlığı ile ilgili hem sağ-
lık seviyesi hem de hizmet sunumu ve finansmanı 
açısından sorunlar sıklıkla gündeme gelmektedir. 
Yapılan bilimsel çalışmalar  daha çok sağlık pro-
fesyonelleri tarafından ağız ve diş sağlık düzeyi-
nin belirlenmesini (7,9,10) hedeflemiştir. Ancak 
hasta bakış açısını yansıtan, sağlık sistemi içinde 
ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin konumlandırıl-
ması, hizmet sunumu ve finansman politikaları-
nın geliştirilmesine yönelik çalışmalar daha kısıt-
lıdır (1,11–14) . 

Türkiye’de ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin, 
hizmet sunumu ve finansmanı açısından diğer 
sağlık hizmetlerinden önemli farklılıkları 
bulunmaktadır. Özellikle ağız ve diş sağlığı 
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ve 132 ADSM  bulunmaktadır (6,16). Ekici 
tarafından yapılan çalışmada ağız ve diş sağlığı 
hizmetlerinde çalışan diş hekimi sayısı konusunda 
SB ile TDB yöneticileri arasında büyük görüş 
farklılığı olduğu, TDB kamuda çalışan diş hekimi 
sayısının yeterli, dağılımının dengesiz olduğunu 
bu nedenle Türkiye’de diş hekimi ihtiyacı 
bulunmadığını savunurken; SB’na göre Türkiye’de 
nüfusa oranla diş hekimi sayısının yetersiz olduğu 
ve bu nedenle Türkiye’de diş hekimi başına düşen 
nüfusun Avrupa Birliği ülkeleri ortalamasından 
fazla olduğunu savunduğuna yer verilmiştir (18). 
Katılımcıların %59,6’sı (kısmen %21,3; evet 
%38,3) muayene için uzun süre beklediğini ve 
%71,2’si (kısmen %19,5; evet %51,7) bir sonraki 
randevu için uzun süre beklediğini ifade etmiştir. 
Öcek tarafından yapılan çalışmada diş hekimleri, 
genel olarak vatandaşların hizmete erişimde 
bir sorun yaşamadıklarını ancak İstanbul gibi 
yoğunlukta olan şehirlerde randevu sürelerinin 
uzayabildiğini, hastaların kurum içinde uzun süre 
bekleyebildiklerini ifade etmişlerdir (17). 

Kişilerin ağız ve diş sağlığı ile ilgili algıları ve 
bilgi düzeyleri sağlık düzeyleri için önemlidir. 
Öcal ve Vatansever tarafından yapılan çalışmada 
diş hekimleri toplum ağız-diş sağlığı sorunları-
nın nedenlerinde bireysel sorumlulukların yeri-
ne getirilmemesine vurgu yapmışlardır (12). Bu 
çalışmada  hastalar, ağız ve diş sağlığında mev-
cut durumlarını orta iyilikte tanımlamışlardır 
(Ort:3,080±0,86). Ancak Türkiye Sağlık Raporu 
2014’de Oktay tarafından ağız ve diş hastalıkları-
nın yaygınlık ve şiddetinin yüksek olduğu, teda-
vi ihtiyacının da önemli ölçüde karşılanamadığı 
vurgulanmıştır (18). Bu çalışmada birgünde diş 
fırçalama sayısının ortalaması 1,61±0,68 olarak 
bulunmuştur. Katılımcıların %4,3’ü dişlerini hiç 
fırçalamadığını; %37,3’ü günde bir kez fırçaladı-
ğını ifade etmiştir. Türkiye Ağız Diş Sağlığı Profi-
li-2004 Araştırması sonuçlarına göre dişlerini hiç 
fırçalamadığını ifade edenlerin yüzdesi 35-44 yaş 
aralığı için %7,6; 65-74 yaş aralığı için %9,1’dir. 
Dişlerini günde 1 kez fırçaladığını ifade edenlerin 
yüzdesi 35-44 yaş aralığı için %28,5; 65-74 yaş 
aralığı için %24,7’dir (9). Çukurova bölgesinde 
kırsal alanda yapılan bir araştırmada ise bir gün-
de dişlerini hiç fırçalamayanlar %36,3; arada bir 

fırçalayanlar ise %26 olarak belirlenmiştir (19). 
Ağadayı ve diğerleri tarafından (2018) yapılan 
çalışmada araştırmaya katılanların %71,91’ini 
dişlerini günde en az bir kez fırçaladıklarını ifade 
etmişlerdir (20). Bu çalışmada katılımcılara, ağız 
hijyeni ve diş fırçalama hakkında bilgilendirmeye 
ihtiyacı sorulmuş ve katılımcıların %51’i (%20,3 
kısmen; %31 evet) ağız hijyeni ve diş fırçalama 
hakkında bilgilendirmeye ihtiyacı olduğunu ifa-
de etmiştir.Bununla birlikte kişilerin sağlık hiz-
met kullanım davranışında da önemli farklılıklar 
mevcuttur.   2017 yılı Sağlık İstatistiklerine  göre 
kişi başına hekime başvuru sayısı 8,9; diş heki-
mine başvuru sayısı ise 0,61’dir (6)  . Çalışmada 
son altı ayda diş hekimine en az bir kez başvuran-
ların yüzdesi %63,3 olarak hesaplanmıştır. 2004 
yılı araştırmasına göre diş hekimine başvuru sü-
resi 1 yıl ve daha az olanların yüzdesi 35-44 yaş 
için %42,6 olarak hesaplanmıştır  (9). Çubukçu 
çalışmasında Türkiye’de ağız ve diş sağlığı hiz-
metlerinde tedavi talebinin düşük olduğunu vur-
gulamıştır (21). Ağız ve diş sağlığı hizmetleri-
nin kullanımındaki bu durum ağız ve diş sağlığı 
problemlerinin başlıca sağlık sorunları arasında 
yer alması olarak yansımaktadır. Doğan ve Gö-
kalp tarafından yapılan araştırmada tüm yaşlarda 
çürük prevelansının yüksek olduğu görülmüştür 
(10).  Çalışmamızda diş hekimine birinci başvuru 
nedeni diş ağrısı ve diş çürüğüdür. Kontrol amaç-
lı başvuru ise %17 gibi düşük bir orana sahiptir. 
Türkiye Sağlık Raporu 2004 verlerine göre 35-44 
yaş aralığında kişilerin %88,2’sinin diş hekimine 
yakınması olduğunda başvurmaktadır (9). Öz-
demir ve Topbaş (2012) tarafından yapılan çalış-
mada en sık görülen ağız ve diş sağlığı sorunu diş 
çürüğü olarak belirlenmiştir (%64) (19). Çalışma 
sonuçlarına göre Türkiye’de kişiler özellikle ağız 
ve diş sağlığı hizmeti için sağlık problemi ortaya 
çıktıktan sonra hizmet alma davranışı göstermek-
tedir. Diğer ülkelerde yapılan araştırmalarda da 
benzer sonuçlar bulunmuştur. Nijerya’da yapılan 
bir araştırmada kişilerin %55,8’inin ancak ağrı ol-
duktan sonra diş hekimine başvurduğu (22) sonu-
cuna varılmıştır. Hindistan’da yapılan çalışmada 
insanların ağız ve diş sağlığı merkezine birinci 
başvuru nedeni oarak dişte ağrı bulunmuştur (23). 
Türkiye’de ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin plan-
lanmasında yapılan araştırmalarda (14,24) koru-
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yucu ağız ve diş sağlığı hizmetleri vurgusu yapıla-
rak, birinci basamakta ağız ve diş sağlığı hizmet-
lerinin önemine vurgu yapılmıştır. Bu çalışmada 
hastalar koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetleri 
hakkında bilgi sahibi olmadıklarını ifade etmiş-
lerdir. Bununla birlikte koruyucu diş müdahalesi 
yaptıranların yüzdesi oldukça düşüktür (%72,3). 
Bazı katılımcılar da bilgisi olmadıklarını ifade 
etmişlerdir. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde 
koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin yay-
gınlaştırılması önerilen Sekizinci Beş Yıllık Kal-
kınma Planı Sağlık Hizmetlerinde Etkinlik Özel 
İhtisas Komisyonu Raporu’nda koruyucu ve te-
davi edici ağız ve diş sağlığı hekimlik hizmetleri 
yeterince önemsenmediği ve hizmet sunumunda 
yeterli yoğunluğa sahip olmadığı vurgulanmıştır 
(25). Gökalp ve diğ. (2010) tarafından yapılan ça-
lışmanın sonucu olarak Türkiye’de ağız sağlığı-
nın iyileştirilmesi için acilen koruyucu program-
ların ihtiyaç olduğu vurgusu yapılmıştır (10).

Türkiye’de aile hekimliği sistemi içinde ağız ve 
diş sağlığı hizmetleri henüz yer almamaktadır. 
Ancak ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin birinci 
basamak sistemine entegrasyonu yıllardır tar-
tışılmaktadır. Bu çalışmada hastalara aile diş 
hekimliği ile ilgili görüşleri sorulmuş katılımcı-
ların %80,5’i Türkiye’de Aile Hekimliği hizmet-
leri gibi Aile Diş Hekimliği hizmetleri de olması 
gerektiğine katılmışlardır (katılıyorum %22,0; 
kesinlikle katılıyorum %58,5). TDB 22. Ulusla-
rarası Dişhekimliği Kongresi Meslek Sorunları 
Sempozyumunda yapılan çalışma grupları çalış-
ması sonucunda  ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin 
tedavi edici ağırlıklı olarak sürdürüldüğü vurgusu 
yapılarak, “Aile Dişhekimliği” modelinin ağız ve 
diş sağlığı hizmetlerinde sorunların çözümünde 
uygun olacağını düşünüldüğü ifade edilmiştir (8) .  

Kişilerin ağız ve diş sağlığı hizmetlerine erişimin-
de finansal açıdan önerilerden biri de SGK’nın 
ağız ve diş sağlığı hizmetlerini özel hizmet su-
nularla anlaşmalar yaparak da karşılamasıdır. 
Çalışmamızda da hastaların %58,8’i  SGK, özel 
çalışan diş hekimlerinden hizmet satın almalı ifa-
desine katıldığını (katılıyorum %28; kesinlikle 
katılıyorum %30,8); %66,8’i (katılıyorum %20; 
kesinlikle katılıyorum %46,8); SGK özel diş he-

kimleri ile anlaşma yaptığında ilave ücret öde-
yerek özel muayenehanelerden hizmet alacağını 
ifade etmiştir. Ekici tarafından yapılan çalışmada 
diş hekimlerinin görüşleri sonucunda ağız ve diş 
sağlığı hizmetlerinde başlıca sorunlardan biri ola-
rak kamu-özel işbirliğinin yetersizliği olarak yer 
verimiştir. Ekici SGK’nın özel muayenehaneler 
ile hizmet satın alımı anlaşması yapmasınıi özel-
likle özel hizmet sunucular için önermiştir  (26). 

Sonuç
Araştırma bulguları,  kişilerin kamu tarafından 
sunulan ağız ve diş sağlığı hizmetlerinden mem-
nuniyetin artırılması için özellikle hizmet sunu-
mundaki süreler açısından iyileştime ihtiyacını 
göstermektedir. Bunun için kamu ağız ve diş 
sağlığı kuruluşlarında hangi sağlık hizmetleri-
nin sunulduğu, yoğunlukta olan ve tedavi süresi 
açısından öncelikli olan hizmetlerin ve teda-
vi sürecindeki gecikme nedenlerinin belirlen-
mesi gibi yönetimsel çalışmaların yapılması ve 
sonrasında ihtiyaç analizi ile çalışan diş hekimi 
sayısının ve kamu hizmet birimlerinin ve sunulan 
sağlık hizmetlerinin derinliğinin ve genişliğinin 
artırılmasına yönelik planlamaların yapılması 
önerilmektedir.  

Çalışma kapsamında hastaların %48,8’i ağız 
hijyeni ve diş fırçalama hakkında bilgilendirmeye 
ihtiyacı olmadıklarını ifade etmekle birlikte 
özellikle ağız ve diş sağığı hizmetleri ile 
koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetleri hakkında 
bilgilendirme ihtiyacı görülmüştür. Bununla 
birlikte hastaların %52,8’i ağız ve diş sağlığını orta 
düzeyde iyi olarak değerlendirirken %63,3’ünün 
son 6 ay içinde en az bir kez diş hekimine 
başvurmuş olması ve diş hekimine temel başvuru 
nedeninin diş ağrısı ve diş çürüğü olduğu, kontrol 
amaçlı başvuru nedeninin daha az sıklığa sahip 
olduğu verileri birlikte değerlendirildiğinde ağız 
ve diş sağlığının geliştirilmesi ve daha etkili 
hizmet sunumunun sağlanması amacıyla öncelikle 
kişilerin ağız ve diş sağlığı okuryazarlıklarının 
artırılması çalışmalarına hız verilmesi tavsiye 
edilmektedir. Çalışmada hizmet sunumu ve 
finasmanı açısından elde edilen sonuçlar arasında 
öncelikle hastalar kamu tarafından sunulan 
ağız ve diş sağlığı hizmetleri ile ilgili olumlu 
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değerlendirmelerde bulunmakla birlikte muayene 
için bekleme sürelerinin uzunluğunu belirtmişler 
ve genel olarak kamu ağız ve diş sağlığı merkezleri 
ve bu merkezlerde çalışan diş hekimi sayısının 
yeterli olmadığı yönünde görüş bildirmişlerdir. 
Bununla birlikte aile diş hekimliği sistemi ve genel 
olarak SGK’nın özel hizet sunucuları ile anlaşma 
yapması yönünde görüş bildirmişlerdir. Bu 
doğrultuda ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin erişim 
sorunlarının aşılması için öncelikle koruyucu 
ağız ve diş sağlığı hizmetlerine odaklanılarak 
bölge ve kent kır farkı gözetilerek alternatifler 
yaratılması gerektiği düşünülmektedir. Bu süreçte 
doğrudan kamu tarafından sunulan hizmetlerin 
derinliğinin ve genişliğinin artırılması ve sosyal 
güvenlik sisteminin finansal sürdürülebilirliği göz 
önüne alınarak özel hizmet sunucularının kamu 
finansmanı içine dahil edilmesi alternatiflerinin 
tartışılarak bir model oluşturulması önerilmektedir. 
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