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Cerrahi prosedürler, diş hekimliği uygulamalarının ayrılmaz bir parçasıdır. 
Farklı dikiş teknikleri; diş çekimi, implant yerleştirme, abse drenajı, greft 
uygulamaları ve yumuşak doku yönetimi gibi, diş hekimliğindeki birçok 
cerrahi prosedürde sıkça başvurduğumuz doku kapatma yöntemleridir. 

Geleneksel olarak yapılagelen cerrahi işlemlerin yanısıra implant 
uygulamalarının fazlalaşması, hastaların estetik beklentilerinin yükselmesi, 

estetik amaçlı yapılan mikrogingival 
cerrahi tedavilerin çoğalması, hem 
insizyon hem de dikiş tekniklerini çok 
daha önemli bir konuma taşımıştır.

Doğru flep tasarımı ve dokunun nasıl 
kapatıldığının yanısıra, hangi dikiş 
tekniğinin uygulandığı, hangi materyalin 
kullanıldığı gibi birbirinden farklı 
unsurlar, yara iyileşmesini doğrudan 

etkiler. Bununla birlikte bazı klinisyenler sütürün erken kaybedilmesi, 
bükülmüş iğneler, flebin açılması, stabilize edilememesi veya 
yırtılması gibi zorluklar yaşayabilirler.

Dikiş, cerrahi bir uygulamanın en son aşaması olarak görülse de, bir dokuyu 
nasıl kapatacağımızı, insizyondan sonra nasıl bir uygulama yapacağımızı en 
baştan planlamamız gerekmektedir. Düzgün alınmayan bir dikiş bile tüm 
cerrahi başarımızı etkileyebilir.

Başarılı bir cerrahi operasyon için bütün işlem basamaklarının aynı derecede 
önemli olduğu unutulmamalıdır.
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BU EĞİTİMİN AMACI

Diş hekimliğinde cerrahi prosedürler, diş hekimlerinin temel ve ileri sütürleme 
tekniklerinde deneyim kazanmasıyla, çok daha yaygın hale gelmektedir. 
Bir diş absesini boşalttıktan sonra basit bir sütür atmak olsun veya büyük 
bir insizyonu kapatmak amacıyla periostu serbest bırakmak olsun, doku 

şekillendirme, alet kullanımı ve olası 
komplikasyon prensiplerinin çoğu aynıdır. 

Bu eğitim, kliniğinde cerrahi 
uygulamalara başvuran diş hekimlerine 
yara yönetiminde güvenli ve kanıta dayalı 
uygulama prensiplerini öğretmek, onları 
dikiş teknikleri konusunda temelden 
yetkinliğe taşımak için tasarlandı.

Bu kursun amacı, katılımcı hekimleri 
öngörülebilir sütürleme teknikleri 
konusunda eğitmek, onlara farklı dikiş 
malzemeleri, iğne konfigürasyonları ve 
kullanım endikasyonları hakkında 
bilgi vermektir. 

Kurs esnasında, yara iyileşmesini etkileyebilecek tıbbi ve yerel faktörler ışığında 
dikiş ilkeleri gözden geçirilecektir.

Flep Dizaynı, Dikiş Teknikleri ve 
Materyalleri Kursu

VESTA Kurs Kodu: PER03TR

SERTİFİKA Eğitime Katılan hekimlere Knightsbridge Aca-
demy tarafından sertifika verilecektir. 

KİMLER KATILABİLİR Flep Dizaynı, Dikiş Teknikleri ve 
Materyalleri Kursu’na diş hekimleri ile diş hekimliği fakülte-
si son sınıf öğrencileri katılabilir. 
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KURS KONULARI

•	 Yara iyileşmesinin biyolojisi ve mekaniği
•	 Sütürlemenin temel prensipleri
•	 Doğru el aleti seçimi ve kullanımı
•	 Güvenli dikiş atma
•	 Sütür materyalinin mekaniği ve sütür seçimi
•	 Sütür seçiminde dikkat edilecek noktalar: Hangi sütür nerede kullanılır?
•	 İğne tipleri ve kullanım yerleri
•	 En kullanışlı dikiş teknikleri 
•	 Primer doku kapatma yöntemi
•	 Temel sutur teknikleri
•	 Yakınlaştırma dikişleri
•	 Kapatma dikişleri
•	 Aralıklı (interrupted) – Sürekli (continuous) dikiş karşılaştırması
•	 Lokal anesteziklerin yara iyileşmesine etkileri
•	 Komplikasyonlar ve başa çıkma yöntemleri

•	 Yara iyileşmesinin biyolojisi ve mekaniğinin anlaşılması

•	 Temel dikiş prensiplerinin öğrenilmesi

•	 Sütürlemede kullanılan el aletlerinin seçimi ve 
kullanımının anlaşılması

•	 Sütür materyallerinin ve iğne tiplerinin öğrenilmesi, doğru 
kullanılmasının anlaşılması

•	 Değişik dikiş tekniklerinin öğrenilmesi ve doğru yerde 
kullanımının anlaşılması

•	 Olaşabilecek komplikasyonların öğrenilmesi, 
nasıl başa çıkılacağının kavranması

•	 Lokal anestezi ile yara iyileşmesi arasındaki 
ilişkinin öğrenilmesi

Flep Dizaynı, Dikiş Teknikleri ve 
Materyalleri Kursu
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Eğitmen
Dr. Becen Demir 1976 yılında Mersin’ de doğdu. İlk ve orta öğrenimini 
Mersin’de tamamladıktan sonra 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi 
Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. 

Aynı yıl Hacettepe Üniversitesinde Periodontoloji Anabilim Dalında doktora 
eğitimine başladı ve ‘Kemikiçi Defektlerin Tedavisinde Trombositten 
Zenginleştirilmiş Plazmanın Sentetik Kemik Greft Materyali ile Kombine 
Kullanımının Klinik Olarak İncelenmesi’ isimli tez çalışmasını 
tamamlayarak doktora ünvanını aldı.

Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde bir süre öğretim üyesi olarak 
görev yaptıktan sonra, serbest diş hekimi olarak kendi muayenehanesinde 
çalışmaya karar verdi. 

Birçok ulusal ve uluslararası bilimsel kongrede konuşmacı olarak sunumlar 
yapan Dr. Becen Demir, uzun yılladır çene modelleri ve kuzu kafasının 
yanısıra taze insan kadavrası üzerinde de, yurt içi ve yurt dışında 
eğitimler vermektedir. 

Temel İmplantoloji, İleri İmplantoloji, Sinüs Lifting, PRF, Dikiş Teknikleri ve 
Mukogingival Cerrahi konulu kurslar, en sık verdiği eğitimlerdendir.

Mezuniyetinden sonra da okumaya ara vermeyerek, 2012-2014 yılları arasında 
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek Okulu’ndan mezun olan 
Dr. Becen Demir halen Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Felsefe 
Bölümüne de devam etmektedir. 
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Kayıt & Bilgi

KATILIM ÜCRETİ
Teorik ve uygulamalı bölümden oluşan eğitim 7 saat olarak 
planlanmıştır. Katılım bedeli 200 USD olarak belirlenmiştir. 

Katılım Ücretine Dahil Olanlar
Eğitimin teorik ve uygulamalı bölümlerine katılım, öğle yemeği, 
çay kahve molası ikramları, katılım sertifikası.

DENTAL EXPERT
AfCom Plaza, 30e Eldar Tağızade küçesi, 
Bakü 1007, Azerbaycan

+994 50 3263151 (WhatsApp)
+994 12 441 00 60

kurs@dental-expert.az
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Hepimizin farkında olduğu üzere, tıp veya 
dişhekimliği fakültesinden mezun olup, 
öğrenim hayatı boyunca edindiği bilgiyi 
tecrübeyle zenginleştirerek 30-35 yıl meslek 
icra etme dönemi artık kapandı.

Bilginin çok hızlı değiştiği ve geliştiği bu yeni 
dönemde, hekimler, nasıl ki muayenehane 
ve klinik ekipmanlarını sürekli yenilemek, 
yeni şeyler eklemek zorundaysa; bilgilerini 
güncellemek, yeni bilgilere ulaşmak veya 
uzman tecrübelerinden yararlanmak için de 
mezuniyet sonrası sürekli eğitime 
ihtiyaç duyuyor.

VESTA Akademi ve Knightsbridge Academy 
işte tam da bu ihtiyaçdan doğdular.

Söz konusu bilgilenme ihtiyacının sağlıklı 
kaynaklardan, güvenli kanallarla tıp ve diş 
hekimlerine ulaştırılması amacıyla, VESTA 
Akademi İstanbul’da (2005), Knightsbridge 
Academy ise Londra’da (2010), Vestiyer Yayın 
Grubu tarafından kuruldu.

VESTA & Knightsbridge Academy’nin tek 
cümlelik bir misyonu var:

Daha iyi bir tıp ve diş hekimliği için 
mezuniyet sonrası sürekli eğitim.

VESTA &
Knightsbridge Academy
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Kardeş kuruluşlar olan VESTA & 
Knightsbridge Academy, dünyanın dört bir 
yanında eğitimler düzenlemekle kalmayıp, 
yine dünyanın dört bir yanından gelen 
hekimlere İstanbul ve Londra’da eğitimler 
vermektedir.

VESTA & Knightsbridge Academy, bugüne 
kadar Türkiye ve İngiltere dışında Almanya, 
Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, 
Azerbaycan, İsviçre ve KKTC’de yüzlerce 
eğitimi başarıyla tamamladı.

Bunun yanı sıra, dünyanın farklı 
bölgelerinden gelen hekimlere İstanbul ve 
Londra’da eğitimler verdi, veriyor.

Peki en çok hangi ülkelerden hekimler 
VESTA & Knightsbridge Academy 
eğitimlerine rağbet ediyor? Her yıl yeni 
ülkeler bu zincire katıldığı için liste 
sürekli uzuyor ama en sık ağırladığımız 

meslektaşlarımız Irak, Azerbaycan, Romanya, 
Suudi Arabistan, Ürdün, Kosova, Makedonya, 
Kuveyt, KKTC, Bulgaristan, Tunus, Sudan, 
Vietnam ve Honduras’tan geliyor.

Merak edilen bir başka konu da VESTA 
& Knightsbridge Academy’nin yılda kaç 
eğitim düzenlediğidir. 16 farklı kategoride 
kurslar düzenleyen VESTA & Knightsbridge 
Academy,  bir yıl zarfında (fuarlar bünyesinde 
düzenlenen firma sponsorlu kurslar 
hariç olmak üzere) 60 civarında eğitim 
gerçekleştirmektedir.

Bunca başarılı organizasyona imza atan 
VESTA’nın halihazırda 8 ülkede temsilcileri 
mevcut olup, yeni temsilcilik talepleri 
titizlikle değerlendirilmektedir. Bunun 
dışında, Dental Tribune International ağı 
üzerinden 30 civarında ülkede de VESTA’nın 
çözüm ortakları bulunmaktadır.

Vestiyer Yayın Grubu
Vestiyer Yayın Grubu, yayın dün-
yasındaki yerini 1989 yılında Diş-
hekimliği Dergisi’ni yayımlama-
ya başlayarak aldı.Dişhekimliği 
Dergisi’nin başarısı, ilerleyen yıl-
larda dişhekimliği ile ilgili 7 farklı 
bilimsel ve sektörel süreli yayının 
doguşuna zemin hazırladı. 

VYG, kendi ürettiği içeriğin yanı 
sıra, dünyanın dental yayıncılıkta 
önemli markalarının dergilerini 
Türk dişhekimlerine Türkçe oku-
ma imkanı sundu. Süreli yayınlar 
konusundaki başarısından aldığı 
güçle, ‘Dişhekimi Kütüphanesi’ adı 
altında dişhekimlerinin bilimsel 
bilgi ihtiyaçlarının yanı sıra ihtiyaç 
duyduğu çeşitli mesleki bilgileri de 
içeren bir dizi kitap yayınladı.

30 yıldan bu yana dişhekimlerinin 
sosyal problemlerinden psikolojik 
sorunlarına, muayenehane dizay-
nından yasal sorumluluklarına, 
meslek hastalıklarından hasta iliş-
kilerine kadar geniş bir yelpazede 
yayıncılık yapan VYG, sürekli gün-
cellenen veritabanıyla, dişhekimliği 
sektöründe çok sağlıklı bir dağıtım 
ağı oluşturmuştur. 

Üniversiteler, sektördeki firmalar, 
sivil toplum kuruluşları ve dişhe-
kimleri arasında bir iletişim ve bil-
gi köprüsü olma görevini başarıyla 
yerine getirmektedir. 

Vestiyer Yayın Grubu’nun sadece 
dental sektöre özel 9 farklı yayını 
bulunmaktadır:

•	Dişhekimliği	Dergisi
•	Türk	Dişhekimliği	Dergisi
•	Dental	Tribune
•	Implant	Dentistry	Türkiye
•	Cosmetic	Dentistry	Türkiye
•	Roots	Endodontics	Türkiye
•	Dental	Labor
•	PNV
•	Today



DrVesta.com  |  vyg.com.tr

Daha iyi bir tıp ve diş hekimliği için

mezuniyet sonrası
sürekli eğitim. 


