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2008-2018 yılları arasında özel 

poliklinikte diş hekimi, çene 

cerrahı ve şirket ortağı olarak 

çalıştım. 2018 yılında kendi kliniğimi 

hayata geçirdim ve halen, Ankara 

Çukurambarda yer alan kliniğimde 

çene cerrahı ve genel diş hekimi 

olarak ekibimle birlikte hizmet 

vermekteyim. Ankara adliyesinde 

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında 

bilirkişilik yapmaktayım. Evli ve bir 

çocuk annesiyim.

1983 yılında Trabzonda 

doğdum,Ankara Üniversitesi Diş 

Hekimliği Fakültesinden 2008 

yılında mezun olarak Çene Cerrahisi 

uzmanlığımı ve doktoramı Ankara 

Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim 

dalında tamamladım. Uzmanlığım 

sürecinde implant cerrahileri, 

botoks uygulamaları, çene kistleri 

ve patolojileri, gömülü dişlerin 

cerrahileri ve ağız hastalıkları 

alanlarında eğitimlerimi tamamladım.

Değerli hasta:

Dişlerimiz; günlük yaşantımızda 

hayati bir rol oynar ve gülüş 

estetiğimizde de baş roldedir. 

Dişlerimizin sağlıklı kalması çok 

önemlidir ve her zaman diş hekimi 

kontrolünde olunmalıdır.

Kliniğimizde farklı alanlarda uzman 

doktorlardan oluşan ekibimizle 

birlikte çalışarak, güncel teknolojik 

cihazlar ve son döneme ait 

malzemelerle ağız,diş ve çene 

problemlerinize ömür boyu rahat 

edeceğiniz çözümler getiriyor ve sizi 

sağlıklı gülüşünüze kavuşturuyoruz.

Sağlıklı gülmeye, gülüşünüzün 

keyfini çıkarmaya bugün 

başlayın!
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KLİNİĞİMİZE
HOŞ GELDİNİZ

Kliniğimiz 2018 yılından bu 

yana hizmet vermekte olup, 

özel araç veya toplu taşımla 

kolaylıkla ulaşılabilecek 

merkezi bir konumda yer 

almaktadır. Söğütözü metro 

durağı ve Armada’ya 10 dk 

yürüme mesafesindedir.



TEDAVİ
ODASI 

Kliniğimizde yer 

alan tedavi odaları, 

güncel cihazlar ve son 

dönem materyalleri 

ile donatılmış olup, 

hastalarımızın rahatlığı 

ve hijyeni gözetilerek 

tasarlanmıştır.
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TEDAVİ
ODASI 2

Kliniğimizde birden 

fazla tedavi odası 

bulunmaktadır. Böylece 

birçok hastaya farklı 

alanlarda aynı anda 

hizmet verebilmekteyiz.
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PANORAMİK
FİLM ODASI 

Kliniğimizde yer alan 

Panoramik Röntgen 

cihazı sayesinde, 

muayeneniz esnasında 

klinik dışına çıkmadan, 

zahmetsizce panoramik 

filminizi çektirebilirsiniz.
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BEKLEME
ODASI

Hastalarımız muayene 

zamanını beklerken 

ve hasta yakınlarımız 

muayene esnasında 

bekleme odamızda 

rahatça istirahat 

edebilirler
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BEKLEME
ODASI 

Yakınınızın tedavisini 

beklerken bekleme 

odamızda kahve 

ve çay içebilir, 

kütüphanemizdeki 

kitapları okuyabilir 

ve televizyon 

seyredebilirsiniz.
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UYGULANAN
TEDAVİLER

Kliniğimizde Çene Cerrahisi 

ve Protez Uygulamaları 

başta olmak üzere alanında 

uzman doktorlarımız 

ile birlikte Ortodontik, 

Pedodontik ve Diş ve Diş eti 

hastalıklarına yönelik tedavi 

vermekteyiz.



“Fotoğraflarda yeme-içme alışkanlıkları, diş yapısından 

kaynaklı bozulmaların, zirkonyum tedavisinden sonra 

yarattığı farkı açıkça görmekteyiz.“

ZİRKONYUM
TEDAVİSİ

Zirkonyum, 

oldukça dayanıklı, 

biyouyumluluğu ve 

yüksek ışık geçirgenliği 

sayesinde çok iyi 

estetik sonuçlar veren, 

metal alerjisi olan 

hastalarda bile rahatça 

kullanılabilen, ideal diş 

kaplama malzemesidir.  
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‘İmplant, özellikle tek diş eksikliklerinde 

hem uygun kemik mevcudiyeti ve hem de 

köprü uygulamasından daha koruyucu bir 

tedavi olması nedeniyle tercih edilmektedir. 

Çoklu diş eksikliklerinde hastanın hareketli 

protez yerine sabit protez kullanmasına 

imkan sağlamaktadır.’

İMPLANT
TEDAVİSİ

İmplant, diş 

eksikliklerinde çiğneme 

fonksiyonunu ve 

estetiği tekrar sağlamak 

amacıyla çene 

kemiğine yerleştirilen, 

titanyumdan üretilmiş 

yapay diş köküdür. 
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“Yirmi yaş dişleri 18-25 yaş aralığında oluşan çene kemiği veya dişeti içinde 

gömülü kalma sıklığı en çok olan dişlerdir. Çevresindeki diş etinde enfeksiyon 

oluşumunu, yirmilik dişin veya komşu dişin çürümesini, komşu dişin kökünde 

erime, çevresinde kist veya tümör oluşumunu ve dişlerde çapraşıklığa sebep 

olmasını önlemek amacıyla, yirmi yaş dişlerinin kontrol edilmesi ve gerekli 

durumlarda çekilmesi gerekmektedir“

ÇENE
CERRAHİSİ

Ağız, Diş ve Çene 

Cerrahisi tedavilerimiz, 

implant yerleştirme, 

gömülü yirmi yaş 

ve gömülü diş 

çekimleri, çenelerde 

kist operasyonları, 

bruksizm ve eklem 

bozukluğu tedavileri 

ve buna yönelik 

botoks uygulamalarını 

içermektedir.
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“Ortodontik tedavide yaş tedavi süresinde önemli 

bir etken olsa da yaşınızdan bağımsız olarak 

çene yapısı, diziliş bozuklukları kalıcı olarak 

giderilmekte, gülüş tasarımı yapılabilmektedir. 

Ortodontik tedavi için asla geç değildir.“

ORTODONTİK
TEDAVİ

Kliniğimizde uzman 

doktorlarımız ve 

teknisyenlerimiz ile 

birlikte çene ve diş 

dizilişi problemleri, 

eklem problemleri olan 

hastalarımıza yönelik 

ortodontik tedavi 

çözümleri üretmekteyiz.
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PEDODONTİK
TEDAVİ

Pedodontik 

tedavilerimiz, 

çocukların süt ve daimi 

dişlerinin tedavileri, 

çenelerinin büyüme 

ve gelişim takipleri, yer 

tutucu uygulamarını 

içermektedir.
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DİŞ VE DİŞ ETİ
HASTALIKLARI

Diş ve diş eti hastalıkları 

alanında dolgu, 

kanal tedavisi, estetik 

dolgu, diş beyazlatma 

(bleaching), diş eti 

tedavileri vermekteyiz.
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Tedavilerimiz, kliniğimiz hakkında 

daha fazla bilgi edinmek ve 

randevu almak için lütfen internet 

sayfamızı ziyaret ediniz

www.sedadenizkalkan.com 

A. 1441. Cad. Mercan

Apt. No:5/13 Kızılırmak Mah. 

Çukurambar ANKARA

T. +90 (312) 287 56 70

M. +90 (555) 040 50 11

info@sedadenizkalkan.com
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DİŞ VE DİŞ ETİ TEDAVİLERİ

PEDODONTİ

PROTEZLER

AĞIZ DİŞ VE ÇENE 
CERRAHİSİ

ORTODONTİ

Dolgu, kanal tedavisi, 
estetik dolgu, diş 

beyazlatma(bleaching), diş 
eti tedavileri

Çocukların süt ve daimi 
dişlerinin tedavileri, 
çenelerinin büyüme 

ve gelişim takipleri, yer 
tutucular

Zirkonyum, lamina diş, 
e-max, implant üstü 

protezler, gülüş tasarımı, 
hareketli protezler, 

porselen köprü tedavileri

İmplant yerleştirme, gömülü 
yirmi yaş ve gömülü diş 
çekimleri, çenelerde kist 

operasyonları, bruksizm ve 
eklem bozukluğu tedavileri, 

botoks uygulamaları

Diziliş düzensizliklerinin 
ve yanlış kapanışların 

giderilmesi, doğru olmayan 
çene konumlarının gelişim 

çağında düzeltilmesi

Değerli hasta,

Dişlerimiz; günlük yaşantımızda hayati 

bir rol oynar ve gülüş estetiğimizde de 

baş roldedir. Dişlerimizin sağlıklı kalması 

çok önemlidir ve her zaman diş hekimi 

kontrolünde olunmalıdır.

Kliniğimizde farklı alanlarda uzman 

doktorlardan oluşan ekibimizle birlikte 

çalışarak, güncel teknolojik cihazlar ve 

son döneme ait malzemelerle ağız, diş 

ve çene problemlerinize ömür boyu rahat 

edeceğiniz çözümler getiriyor ve sizi 

sağlıklı gülüşünüze kavuşturuyoruz.

Sağlıklı gülmeye, gülüşünüzün keyfini 

çıkarmaya bugün başlayın!

Dr. SedaDeniz Kalkan


