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1. LOD ASİL ÜYELİK KRİTERLERİ 

 
 

Lingual Ortodonti Derneği’nin tüm Asil Üyeleri, aşağıdaki şartları yerine getiren 
ortodontistler ve üniversitelerin ortodonti alanında doktora ve uzmanlık eğitimi gören 
öğrencilerden oluşur. 
 
 Her LOD asil üye adayının LOD Bilimsel Komisyonu tarafından onaylanan 
gereklilikler ve kriterler doğrultusunda alt ve üst tam çene (1. molar diş - 1. molar diş 
arası) lingual ortodonti yöntemi ile diş çekimli ya da diş çekimsiz tedavi edilmiş iki adet 
vaka sunması gerekmektedir. 
 
 Mevzubahis gereklilik ve kriterler, bilimin ve yöntemin gelişmesine göre LOD 
Bilimsel Komisyonu’nun önerisi ve Yönetim Kurulu’nun kabulü ile değiştirilebilir. 
 
 Vaka değerlendirme kriterleri WSLO (World Society of Lingual Orthodontics) ve 
ESLO (European Society of Lingual Orthodontics) standard ve usulleri model alınarak 
hazırlanmıştır.  
 
 WSLO ve ESLO aktif üyelik sertifikası olan adaylar vaka sunma 
yükümlülüğünden muaftır. İlgili sertifikanın noter onaylı örneğinin başvuru formu ile 
birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir. 
 
 Yukarıda sayılan usullerle asil üyelik yeterliliği LOD Bilimsel Komisyonu 
tarafından onaylanan başvurular Yönetim Kurulu’nun nihai kararı ile Asil Üyeliğe 
kabul edilir. 
 
 LOD Asil Üye’leri, LOD içerisinde yapılan tüm etkinliklerden avantajlı fayda 
sağlama, tüm toplantılara katılma, genel kurulda oy kullanma ve resmi görevlerde 
bulunma hakkına sahiptir. 
 
 

2. VAKALARIN SUNUM KRİTERLERİ 

Sunulacak her vaka Türkçe olarak aşağıdaki kayıtlara sahip olmalıdır: ve başvuru sahibi 
LOD sekreteryası ile iletişime geçerek başvuru dosyasını ve modelleri ilgili adrese 
gönderir. 

 
1. (a) Maloklüzyonun ve Fonksiyonel durumun tanısal bir açıklaması. 

(b)  Gerekçeleri içeren tedavi planlaması. 
(c)  Karşılaşılan zorluklar dahil olmak üzere gerçekleştirilen fiili tedavinin bir özeti. 

 



2. Tedavinin hemen öncesinde, tedavinin sonunda ve *tedavinin bitiminden en 
az bir yıl sonra  (*opsiyonel) alınan dental modeller. 

 
3.  Rutin oklüzyonda dişlerle birlikte tedavi başı ve tedavi sonu lateral 

sefalometrik radyografi zorunludur. (Dijital görüntü baskısı kabul edilir.)  
 
4. İlk ve son lateral sefalometrik radyografilerin çakıştırma çizimi zorunludur. 
 
5. Tedavi öncesi ve sonundaki yeterli teşhis kalitesine sahip periapikal veya 

panoramik radyografiler  gereklidir (Dijital görüntü baskısı kabul edilir.) 
	

6. Tedavi başlangıcında, sonunda ve varsa tedaviden en az 1 yıl sonraki 
dönemde; cepheden tam yüz (gülümseyen ve gülmeyen), profilden tam yüz 
ve 5x8cm, cepheden, sağdan ve soldan, alt ve üst oklüzyondan çekilmiş 
ağız içi renkli oklüzyon fotoğrafları gereklidir.  
 

7. Ek olarak, tedavi sırasında 2 ayrı zamanda olmak üzere lingual apareyle 
birlikte oklüzal görünümlü (üst ve alt) ağıziçi renkli fotograflar zorunludur.  

8. Vaka dosyası ve modeler kargo ile istenilen adrese ulaştırılmalıdır ve/veya 
istenilen tarihte aday kendisi bizzat sınavda bulunmalıdır. Sınav sonunda 
tüm döküman sınav sonucu ile birlikte adaya iade edilecektir. 
 
 
3. KAYITLARIN TANIMLANMASI 

Vaka sunumunda, alt ve üst modeler dahil olmak üzere vakanın sunulduğu her 
sayfaya aşağıdaki bilgiler açıkça yazılmalıdır: 

 
- Aday numarası. 
- Vaka numarası ya da hasta ismi. 
- Kaydın alındığı tarih. 
- Hastanın yaşı 
- Tedavi aşaması: 

o Tedavi başlangıcı. (Siyah renkli etiket) 
o Tedavş sonu. (Kırmızı renkli etiket) 
o Varsa tedaviden en az 1 yıl sonraki takip kayıtları. (Yeşil renkli etiket) 

 
*Modelleri tanımlamak için yapışkanlı etiketler kullanılmalıdır;  
 
 
 
 
 



Tüm vaka sunumlarının tamamen isimsiz olarak yapılması gerekir; bu, adayın 
üniversitesinin veya ofisinin adının ve / veya adresinin, tüm vaka sunum 
kitaplarının her bir maddesi ve / veya sayfasından kaldırılması veya kapatılması 
gerektiği anlamına gelir. Ana sayfadaki başvuru ismi bilimsel komisyona 
yönlendirme sırasında LOD sekreterya tarafından kapatılacaktır. 
 
Tüm vakalar, adayın şunları yapabileceğinin açık bir kanıtını vermelidir: 
 
1. Gerekçeleri de içeren tam ve eksiksiz bir ortodontik tanı ve tedavi planı 
oluşturabilme; 
2. Zorlu ortodontik vakalarda doğru, klinik ağırlıklı yargılarda bulunabilme; 
3. Komplike ortodontik koşulların biyomekaniğini kullabilme; 
4. Sunulan tedavinin ve beklentilerinin adil ve doğru bir değerlendirmesini yazabilme. 

 
 

4. İNCELEME PROSEDÜRÜ 
Aday, sınavdan önce modelleri istenilen zamana göre hazırlar. LOD sekreteryası 
tarafından dosyanın eksiksiz olup olmadığı incelenir, eksik veri bulunan dosyalar 
değerlendirilmek üzere LOD bilimsel komisyonuna iletilmeyecektir. Sunulan herhangi 
bir vakanın kayıtları yeterli değilse, aday sınav için kabul edilmeyecektir. 

Dosya kabulünü takiben belirlenen tarihte LOD Bilimsel Komisyou vakaları inceler ve 
değerlendirir. Adaylara sınav sonuçları hakkında mektupla veya elektronik posta 
yoluyla bilgi verilecektir. Başarılı adayların isimleri Asil Üye listesine eklenecektir.  
Tüm LOD sertifikalı asil üyeler LOD web sitesinde listelenecektir. 

 
 

5. VAKA SUNUMU 
 

Çok sayıda vakayı adil ve doğru bir şekilde incelemek için, LOD bilimsel 
komisyonunun çalışmasına yardımcı olduğundan ve belirlenen standartlarla objektif 
karşılaştırmalar sağladığından vaka sunumlarının standartlaştırılması önemlidir. Bu 
bölümde, vaka sunumlarının nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı talimatlar ve tavsiyeler 
verilmiştir. Sunumun kalitesini arttırdığından, bilgisayar kullanımı önerilir.  
 
Sunumun kağıt boyutu A4 olmalıdır. Her sayfa şeffaf dosya içine yerleştirilmeli ve 
sayfalar uygun bir ciltlik ya da dosyaya yerleştirilmelidir. Materyaller 
kaybolabileceğinden klasörden düşmemesine dikkat ediniz. 
Adayların tüm metinleri Türkçe yazması gerekir. 

 
	
	
	
	



5-A  VAKA ÖZETİ  

Özet, adayın doldurduğu altı durumun her bir kategorisinin temel verilerini özetleyen bir 
formdur. Gerekli tüm durumların mevcut olup olmadığını kontrol etmek için bilimsel 
komisyona kolay bir genel bakış sunar.  

 
 “TARİH” sorulduğunda, tedavinin gerçekleştiği gerçek tarihi (gg / aa / yyyy) giriniz. 
“YAŞ”  yıl ve ay olarak doldurulur.  
“TEDAVİ ÖNCESİ EKSİK DİŞLER”: Bunlar, tedaviden önce çenelerde bulunmayan 
dişlerdir (ağız içi muayenede, modellerde ve radyografide). Örneğin: agenesis 35, 45. 
Ortodontik tedavi ile ilgili çekim yapılan dişler tedavi planı kapsamında belirtilecektir. 
Pekiştirme sona ermediyse, pekiştirme devam ediyor yazılabilir. 

 
 

5-B VAKA ANALİZİ ÖNERİLERİ 

 
Adayın fiziksel muayenesinin bulgularını, fonksiyonel değerlendirmesi ve ağız içi 
incelemesi sonucundaki fiziksel bulgularını belirtmesi gerekir. 

 
Panoramik veya dental tomografiler, periapikaller ve sefalogramlar gibi radyografiler tek 
başlarına açıklayıcı değildir. Bu nedenle, bu radyografilerden elde edilen bulgular 
metinlerde belirtilmelidir. 
 
Bu, bilimsel komisyonun ilgili bulguları sadece gözlemlediğiniz konusunda; ya da tanı 
tedavi planınızın veya tedavi sonucunuzun anlatımında belirtilen ögeleri nereden 
aldığınız konusunda kuşku duymaması içindir; vakaların değerlendirilmesini daha açık 
ve mantıklı hale getirir ve bu sayede avantaj elde etmenizi sağlar. Örneğin, panoramik 
radyografide görülen öğelerden bahsettiğinizde kendinizi yalnızca dişler ve çevre yapıları 
ile sınırlamayın. Klinik öneme sahip görünür olan başka maddeler olabilir: örn. kondil 
görüntülerinde veya mandibular kontürlerde bir fark var mı? Tedavi sonu panoramik 
radyografide: üçüncü azı dişlerinin pozisyonu, gelişim evresi ve durumu nedir? Bu 
radyografiye dayanarak hastaya tavsiyeniz neydi? 

Radyografilerde olduğu gibi, sefalometrik değerlendirme veya analiz ölçümleri de tek 
başlarına açıklayıcı değildir. Sadece sayıları sunmak ve yorumlamayı bilimsel komisyona 
bırakmak yeterli değildir. Gözlem ve sonuçlarınızın sonucu, bu amaç için verilen 
sayfalarda yazılı olarak açıklanmalıdır. Örneğin: “sefalometri temelinde dudakların 
retrüziv olduğu, ancak sagital çene ilişkisinin normal olduğu sonucuna varılmıştır”. 
Veya: “Sefalometrik veriler, büyüme ve tedavi değişikliklerinin sagital çene ilişkisini 
normalleştirdiğini ortaya koyuyor”. 



Sunumun güçlendirilmesi için çizimlerin (ve çakıştırmaların)  bilgisayar programları 
aracılığıyla hazırlanması ve basılması kabul edilebilir, ancak değerlendirme formunda 
yazan tüm verilerin ölçümü zorunludur. LOD sefalometrik morfolojik değerlendirme 
formunun doldurulması zorunludur.  

Orijinal radyografinin (digital görüntü baskısı ise çizilmemiş hali), çizimin 
doğruluğunu kontrol etmek için bulunması gerekir. Tedavi öncesi siyah renkte, 
(zorunlu), tedavi sonrası ise kırmızı renkte çizilebilir (zorunlu değil, ancak 
istenirse). Final kayıtları: yeşil renkte çizilebilir (zorunlu değil, ancak istenirse 
istenir). 

Kendi sefalometrik analizinizi kullanıyorsanız, bu analize aşina olmayan herkes için 
anlaşılabilir olması adına doğru bir şekilde açıklamanız adına ek kayıtlara dahil 
edebilirsiniz. 

Çakıştırma verileri sunumu için genel çakıştırma  ile birlikte maksilila ve mandibulanın 
lokal çakıştırması zorunludur. 

İyi bir panoramik radyografi elde etmek için hastanın konumu çok önemlidir. Oklüzal 
düzlem yatay düzleme göre saat yönünde yaklaşık 7 derece açılı olduğunda, hafif kavisli 
bir görüntü ortaya çıkar. Bu şekilde damak kubbesi ve burun tabanının oluşan çift 
görüntüleri genellikle maksiller dişlerin apeksinin üzerinde yer alır. Hastanın başı, 
midsagittal düzlemle makinenin orta çizgisi aynı konumda olacak şekilde 
yerleştirilmelidir. Bazı makinelerde doğru konumu belirlemek için kullanılan ışıklı 
göstergeler vardır. Hastanın başının yanlış yerleştirilmesi, kabul edilemez distorsiyonlara 
ve bulanıklığa neden olabilir. Asimetrisi olan hastalarda görüntü problemleriyle 
karşılaşılabilir. Kaliteli sefalogramlar genellikle sefalometre üreticisi tarafından verilen 
reçetelere uyulduğunda ve film, bakımlı bir geliştirme makinesinde geliştirildiğinde veya 
dijital olarak işlendiğinde üretilir. Hastanın doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olmak 
için makinenin kulak tıkaçlarını düzenli olarak kontrol edilmelidir. 
 
Bazı durumlarda değerlendirmenin ve sonuç analizinin desteklenmesi adına ek 
görüntüleme tekniklerinin kullanılması gerekmektedir. Aday gerekli görürse bu 
röntgenleri de sunuma dahil edebilir. 
 

 

 

 

 

 



5-C  ALÇI MODELLER VE FOTOĞRAFLAR 

 

Her vaka için iki adet alçı model zorunludur (başlangıç ve bitim modelleri). 

İsteğe göre pekiştirme dönemindeki alçı modeler de sunuma eklenebilir. 

Modeller tüm dişlerin ve çevresindeki dokuların anatomik detaylarını doğru 
göstermelidirler. Ve ortodontik model hazırlama kriterlerine gore hazırlanmış olmalıdır. 

Digital modelin yazıcıdan çıkarılarak oluşturulmuş hali kabul edilmektedir. 

Modelin  önüne, sağ ve sol tarafına ve arkasına dairesel bir tanıtım işareti (örneğin renkli 
bir etiket) yerleştirilmelidir. 

İşaretin bu rengi sunumun üç aşamasında farklıdır: 

Tedavi öncesi kayıtlarda: siyah 

Tedavi kayıtlarının bitiminde: kırmızı 

Pekiştirme kayıtlarında: yeşil  

Ayrıca modelin arka tarafına; 

1.  üst modelin sol tarafına Adayın, numarası 

2. Üst modelin sağ tarafına vaka numarası 

3. Alt modelin sol tarafında yapıldığı tarih 

4. Alt modelin sağ tarafına Hastanın yaşı yazılır. 

 
Yüzün frontal, lateral ve gülümseme halinde renkli fotoğrafları, kafa FH'de 
konumlandırılmış ve gözler tek bir çizgi üzerinde olacak şekilde 5’e 8 cm boyutlarında 
sunulmalıdır. Gölgeden kaçınılmalı, gözler açık konumda ve kulaklar görülecek şekilde 
olmalıdır. 
 
Okluzyonun ağıziçi renkli fotoğrafları frontal , sağ ve sol cepheden 5’e 8 boyutlarında 
olmalıdır. Okluzal çizgi horizontal olmalıdır. Dental arkların okluzal görüntüsünün 
olması zorunludur. Okluzal görüntüler A-P yönünde en azından birinci molarları içerecek 
şekilde olmalıdır. 
 
 

 



 


