
 

 

 

 

Orhan Okyay Sözlü Bildiri Ödülü 

Bu ödül, Uluslararası Türk Ortodonti Derneği kongre ve sempozyumlarında 

Prof.Dr.Orhan Okyay anısına verilmektedir.  

 

Prof. Dr. Orhan Okyay, 1898 yılında İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi mezunu 

olan Dr.Okyay, 1924 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Tababeti 

Okulu’ndan mezun oldu. 1925'de aynı mektebe asistan oldu ve Fransız Hükümeti’nin 

verdiği bir burstan yararlanarak 1926'da Paris'e gitti ve orada Paris Diş Hekimliği 

Okulu'nu bitirdi. Paris'teki öğrenimi sırasında Ortodonti ilmine ilgi gösterdi ve Prof. 

G. Villain'in talebesi oldu. Yurda dönüşünde asistanlık görevine devam etti ve çene 

ortopedisine ait bilgileri konferanslar halinde öğrencilere anlatmaya başladı. 1933 

yılında Üniversite Reformu’ndan sonra doçent oldu. Bu dönemde ortodonti konferans 

halinde kalmaktan çıkarak, ilk defa ayrı bir ders olarak diş hekimliği müfredatında 

yer almaya başladı. 1936'da Kanada'ya giderek Montreal Fakültesi'nde doktora yaptı. 

1948 yılında Çene Ortopedisi servisinin bağımsız bir anabilim dalı olmasıyla 

Ortodonti Kürsüsü profesörlüğüne atanan Dr. Orhan Okyay, 1966-1970 yılları 

arasında Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı olarak, 1974 yılına kadar da anabilim dalı 

başkanı olarak görev yaptı. Bu süre içerisinde Türk Ortodontisi’ne yön veren pek çok 

değerli bilim insanı yetiştirtirdi. 1975 yılında yaşamını yitiren Prof.Dr. Okyay, Avrupa 

Ortodonti Derneği’nin ilk Türk üyesiydi. Çocuklara Mahsus Diş Kitabı, Ortodonti 

Konferanslarım (1930), Her Diş Tabibine Lazım Olan Ortodonti Bilgileri (1939), 

Koruyucu Ortodonti (1948) eserleri arasında yer almaktadır. 



 

Orhan Okyay Sözlü Bildiri Ödülü’ne başvurmak için şu kuralları karşılamak 

gerekmektedir: 

 

1- Araştırmanın orijinal ve yayımlanmamış olması. 

2- Araştırmayı sunacak olan araştırmacı, 40 yaşını geçmemiş ve TOD üyesi olmalıdır.  

Araştırmacının kongre / sempozyuma kayıt yaptırmış olması gerekmektedir. 

3- Adaylar, özet formunda ödüle başvurduklarını belirterek, araştırmanın 10 sayfayı 

geçmeyecek (tablo, şekil, kaynaklar dahil) tam metnini son özet gönderim tarihinden 

önce sisteme yüklemelidirler. Araştırmanın tam metni Bilimsel Komite tarafından 

değerlendirilerek Orhan Okyay Sözlü Bildiri Ödülü adaylığı için uygunluğu yazara 

bildirilecektir. 

4- Uygun bulunan araştırmalar, başvuru sırasında belirtilen araştırmacı tarafından 

kongre/sempozyum sırasında sunulacak ve Bilimsel Komite tarafından 

puanlanacaktır. En yüksek puanı alan araştırma ödüle layık görülecektir. 

5- Bilimsel Komite’nin kararı kongre/sempozyum sırasında açıklanacaktır. 

6- TOD Orhan Okyay Sözlü Bildiri ödül miktarını belirleme hakkını elinde tutar. 


