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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

DiĢ morfolojisi, DiĢ Protez dalının önemli bölümlerinden biridir. Sizler bu modülle üst 

molar diĢlerin ağız içindeki yerini, ortalama boyutlarını, yapısını öğrenecek ve üst birinci 

molar diĢ, üst ikinci molar diĢ ve üst üçüncü molar diĢ modellerini yapabileceksiniz. 

 

Kazandığınız yeterlikler sayesinde teorik bilgi ve deneyimlerinizi pratik uygulama ile 

bütünleĢtirecek, üst sınıflarda göreceğiniz Tam Protez, Sabit Protez, Hareketli Protez 

derslerinde diĢ formlarını rahatlıkla verebileceksiniz. Böylelikle sağlık hizmetlerinin 

sunumunda bu alandaki teknik ve teknolojik geliĢmelere paralel olarak yenilikleri takip eden, 

uygulayan ve bunu verimli Ģekilde sunan yetiĢmiĢ insan gücüne dâhil olup ilgili alanlarda iĢ 

imkânlarına sahip olacaksınız. 

 

        

GĠRĠġ 
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ÖĞ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 
 

Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda uygun laboratuvar ortamı ve 

donanım sağlandığında tekniğine uygun üst birinci molar diĢ modelini yapabileceksiniz. 

 

 

 
 

 Üst birinci molar diĢlerin ağız içindeki anatomik yerini, görevini, çıkma yaĢını 

araĢtırıp rapor hâlinde yazınız. 

 Üst birinci molar diĢlerin modelasyonunda kullanılan araç gereçlerin isimlerini 

öğreniniz. 

 DiĢ laboratuvarlarına giderek üst birinci molar diĢlerin model yapım iĢlem 

basamaklarını gözlemleyiniz. Gözlem sonuçlarınızı sınıfta 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız 

 

1. ÜST BĠRĠNCĠ MOLAR DĠġLER 
 

Üst birinci molar diĢ “üst birinci büyük azı diĢ” olarak da tanımlanır. Üst birinci 

molar diĢ, tüm büyük azı diĢleri arasında palatinooklüzal kenarın bukkooklüzal kenardan 

daha uzun olma özelliğine sahiptir ve üst büyük azı diĢleri arasında en büyük olanıdır. 
 

1.1. Boyutları 
 

ADI BOYUTLARI 

Total diĢ boyu: 20 mm 

Kron (diĢin diĢ minesiyle kaplı 

bölümü) boyu: 
7.5 mm 

Kök boyu: 12.5 mm (bukkal kök 12mm, palatinal kök 13 mm ) 

Kron geniĢliği: 10 mm ( Kolede 8 mm ) 

Kron kalınlığı: 11 mm ( Kolede 10 mm ) 

 

Tablo 1.1: Üst birinci molar diĢin boyutları 

1.2. Görevi 
 

Besinleri çiğneme, öğütme görevini üstlenmiĢtir. Alt ve üst diĢlerin oklüzyon 

(kapanma) durumunda üst birinci molar diĢin mesiopalatinal tüberkülü alt birinci molar diĢin 

santral fossasında konumlanarak “oklüzyon anahtarı” olarak tanımlanan iliĢkiyi sağlar. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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1.3. KomĢuları 
 

Üst birinci molar diĢ; üst ikinci premolar diĢ ile üst ikinci molar diĢ arasında, üst 

çenede sağ ve sol diĢ arklarında birer adet olarak yer almıĢtır. 

 

1.4. Yapısı 
 

Üst birinci molar diĢ genel morfolojik yapıda beĢ tüberküllü ve üç köklü olarak 

ĢekillenmiĢtir. BeĢ adet tüberkül büyükten küçüğe doğru mesiopalatinal, mesiobukkal, 

distobukkal, distopalatinal ve carabelli tüberkülü olarak dizelenir. 

 

Üst birinci molar diĢler yapı ve görünüm bakımından bukkal yüz, palatinal yüz, mesial 

yüz, distal yüz ve oklüzal yüz olarak ele alınır. 

 

1.4.1. Bukkal Yüz  
 

Kron bölümü; oklüzalden servikale (çiğneyici yüzden kron ile kökün ayrıldığı bölüme 

doğru), mesialden distale (diĢlerin orta çizgiye yakın olan ara yüzeyinin uzak olan ara 

yüzeye doğru olması) doğru daralan dörtgen görünümdedir. 

 

Bukkal yüz; mesiobukkal, bukkooklüzal, distobukkal kenarlar ile servikal çizginin 

bukkal eğimi tarafından sınırlandırılmıĢtır. 

 

Bukkal yüzden bakıldığında diĢin kron kısmında mesiobukkal ve distobukkal 

tüberküller ile bunları ayıran bukkal geliĢim oluğunun bukkal yüz üzerindeki uzantısı, 

mesiopalatinal ve distopalatinal tüberküllerin oklüzal triangular sırtlarının bir kısmı ile 

mesiobukkal ve disto bukkal köklerin bukkal yüzleri ve palatinal kökün bukkal yüzü izlenir. 

 

Bukkal yüzde mesiobukkal ve distobukkal tüberkülleri ayıran bukkal oluk, bu yüzün 

ortasında mesial ve distal yönde kısa iki kola ayrılarak sonlanır. Bu bölge hafif içbükey ya da 

düz yapılanmıĢtır. 

 

Mesiobukkal tüberkül distobukkal tüberküle oranla daha kısa fakat geniĢ yapıdadır. 

Her iki bukkal tüberkül bukkal geliĢim oluğunun bukkal yüzdeki uzantısında geniĢ açı ile 

birleĢir. 
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ġekil 1.1: Bukkal yüz görüntüsü 
 

14.2. Palatinal Yüz (Üst Çene DiĢlerin Damağa Bakan Ġç Yüzleri) 
 

Oklüzalden servikale mesialden distale doğru daralan Ģekildedir. 
 

Palatinal yüz; mesiopalatinal (diĢlerin orta çizgiye yakın olan ara yüzeylerinin damağa 

bakan kısmı), palatinooklüzal (çiğneyici yüzeyin damağa bakan kısmı),distopalatinal 

(diĢlerin orta çizgiden uzak olan ara yüzlerinin damağa bakan kısmı) kenarlar ile servikal 

çizginin palatinal yüzdeki eğimi tarafından sınırlandırılmıĢtır. 
 

Palatinal yüzden bakıldığında diĢin en büyük tüberkülü olan mesiopalatinal tüberkül, 

distopalatinal tüberküllerin palatinal yüzleri, distobukkal tüberkülün oklüzal yüzünün küçük 

bir bölümü, “Carabelli” tüberkülü (beĢinci tüberkül), palatinal kök ile mesiobukkal ve 

distobukkal köklerin bir kısmı izlenir. 
 

Mesiopalatinal tüberkülün palatinal yüzünün orta bölümünde beĢinci tüberkül oluğu 

ile sınırlanan ve diĢin en küçük tüberkülü olan beĢinci tüberkül (Carabelli tüberkülü) 

bulunur. Carabelli tüberkülü biri büyük diğeri küçük iki dıĢbükey çıkıntıdan oluĢmuĢtur ve 

fonksiyona katkısı yoktur. 

  

ġekil 1.2: Palatinal yüz görüntüsü 
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1.4.3. Mesial Yüz  
 

Servikalden oklüzale doğru daralan yamuk Ģeklindedir. 

 

Mesial yüz; mesiobukkal, mesiooklüzal, mesiopalatinal kenarlar ile servikal çizginin 

mesial eğimi tarafından sınırlandırılmıĢtır. 

 

Mesial yüzden bakıldığında kron kısmında mesiobukkal, mesiopalatinal, Carabelli 

tüberküllerinin mesial yüzleri ile distobukkal tüberkülün oklüzal yüzünün bir bölümü, 

mesiobukkal ve palatinal köklerin mesial yüzleri izlenir. Küçük olan distobukkal kök, geniĢ 

yapıdaki mesiobukkal kök tarafından maskelenir. 

 

Mesiobukkal ve mesiopalatinal tüberküllerden büyük olan mesiopalatinal tüberkülün 

palatinal yüz yapısı, bukkal tüberküle oranla daha dıĢbükeydir ve tepesi santral oluğa daha 

yakındır. 

 

ġekil 1.3: Mesial yüz görüntüsü 

 

1.4.4. Distal Yüz  
 

Servikalden oklüzale doğru daralan dörtgen görünümündedir. Distal yüz mesial 

yüzden daha küçük yapıdadır. 

 

Distal yüz; distobukkal, distooklüzal, distopalatinal kenarlar ile servikal çizginin distal 

uzantısı tarafından sınırlandırılmıĢtır. Servikal çizgi düz ya da distobukkal kök üzerinde 

oklüzale doğru 0.1mm kadar eğim göstererek uzanır. 

 

Distal yüzden bakıldığında büyük olan distobukkal tüberkül ile küçük olan 

distopalatinal tüberküllerin distal yarıları, mesiopalatinal tüberkülün oklüzal yüzünün bir 

kısmı, bukkal ve palatinal yüzlerin geniĢ bir bölümü ile palatinal ve distobukkal kökler ile 

mesiobukkal kökün bir bölümü izlenir. Distopalatinal tüberkülün tepesi, oklüzal yüzün 

ortasına daha yakın konumlanmıĢtır. 
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ġekil 1.4: Distal yüz görüntüsü 
 

1.4.5. Oklüzal  
 

Mesialden distale, palatinalden bukkale (damaktan yanağa) doğru daralan yamuk 

görünümündedir. 
 

Üst birinci molar diĢ, tüm azı diĢleri arasında palatinooklüzal kenarın bukkooklüzal 

(çiğneyici yüzeyin yanağa bakan kısmı) kenardan daha uzun olmasıyla ayrılır. 
 

Oklüzal yüz; mesiooklüzal (diĢlerin orta çizgiye yakın olan ara yüzeylerinin çiğneyici 

yüzeye bakan kısmı), bukkooklüzal, distooklüzal (diĢlerin orta çizgiden uzak olan ara 

yüzlerinin çiğneyici yüzeye bakan kısmı), palatinooklüzal kenarlar ile sınırlandırılmıĢtır. 
 

Oklüzal yüzden bakıldığında diĢin beĢ tüberkülü ile birlikte, bukkal ve palatinal 

yüzlerinin ekvatora yakın olan bölümleri ve köklerin bir kısmı izlenir. 

 

Oklüzal yüzü sınırlandıran kenarlar uzundan kısaya doğru mesiooklüzal, 

palatinooklüzal, bukkooklüzal ve distooklüzal olarak dizelenir. 
 

Oklüzal yüzden görünen beĢ adet tüberkül büyükten küçüğe doğru mesiopalatinal, 

mesiobukkal, distobukkal, distopalatinal ve Carabelli tüberkülü olarak dizelenir. 
 

Üst birinci molar diĢin tüberkülleri, oklüzal yüzün ortasında yer alan “Santral 

Fossa”dan baĢlayarak mesial, distal, bukkal ve palatinal yönlerde uzanan oluklar ile 

belirlenmiĢtir. 
 

Santral oluğun mesial ve distal oklüzal kenar sırtları üzerinde devamı “Mesiomarginal 

GeliĢim Oluğu” ve “Distomarginal GeliĢim Oluğu” olarak tanımlanır. Santral oluktan mesial 

ve distal kenar sırtlarına yakın bukkal ve palatinale doğru ayrılan küçük dallar arasında 

mesial ve distal bölgede oluĢan üçgen çukurlara “Mesial Triangular Fossa” ve “Distal 

Triangular Fossa” adları verilir. Bunlardan mesialdeki daha büyük, distaldeki daha derin 

olabilmektedir. 
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Santral fossadan bukkal yüze doğru ayrılan oluk “Bukkal Oluk” adını alır ve 

bukkooklüzal kenar üzerinden bukkal yüzün orta bölümüne kadar devam ederek 

mesiobukkal ve distobukkal tüberkülleri ayırır. 
 

Santral fossadan mesial yüze doğru uzanan oluk “Santral Fossanın Santral Oluğu” 

adını alır ve mesiobukkal tüberkül ile mesiopalatinal tüberkülü birbirinden ayırır. 
 

Krista ya da oblik sırt, mesiopalatinal tüberkül ile distopalatinal tüberküllerin oklüzal 

yüz üzerinde birbirlerinin devamı Ģeklinde oluĢturdukları sırt Ģeklindeki bağlantı bölgesidir. 

Her iki üst birinci büyük azı diĢlerinin, krista ya da oblik sırtlarının devamı orta oksal 

düzlemde birleĢir. 
 

Santral oluğun santral fossadan baĢlayarak krista ya da oblik sırt üzerinden geçen 

uzantısına “Oblik SırtınTransvers Oluğu” adı verilir. Santral oluk santral fossadan distale 

doğru oblik sırtın transvers oluğunu Ģekillendirdikten sonra iki kola ayrılır. Bunlardan distale 

uzanan kolu “Distomarginal GeliĢim Oluğu” adını alarak distobukkal ve distopalatinal 

tüberkülleri ayırır. Palatinale uzanan kolu da “Distopalatinal Oluk” adını alarak 

mesiopalatinal ve distopalatinal tüberkülleri ayırır. 
 

BeĢinci tüberkül olan Carabelli tüberkülü, mesiopalatinal tüberkülün palatinal 

yüzünde “BeĢinci Tüberkül Oluğu” ile ayrılmıĢtır. 
 

Üst birinci molar diĢte Carabelli tüberkülü dıĢında tüm tüberküllerin tepeleri oklüzal 

yüz üzerinde konumlanmıĢtır. Bunlardan santral fossaya en yakın olanı mesiopalatinal 

tüberkül tepesidir. Bukkal tüberküllerin tepe noktaları palatinal tüberküllere oranla daha uzak 

konumdadır. 

   

ġekil 1.5: Oklüzal yüz görüntüsü 
 

1.5. Kökler 
 

Üst birinci molar diĢ üç köklüdür. Bunlardan mesiobukkal ve distobukkal kökler 

bukkalde, palatinal kök palatinalde yer alır. Distobukkal kök mesiobukkal köke oranla daha 

kısa, küçük ve ince yapıdadır. Servikal çizgiden kök ucuna doğru önce içbükey sonra hafif 

dıĢbükey Ģekilde ve mesiobukkal köke doğru eğimli olarak uzanır. Köklerin birleĢme yerine 

“Trifurcation= Ayrım Bölgesi” denir. 
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Bukkal yüzden bakıldığında diĢin üç kökü de görülür. Mesiobukkal ve distobukkal 

kökler arsında oluĢan oluk servikal çizgiye kadar uzanır. 

 

Palatinal yüzden bakıldığında diĢin mesiodistal yönde en geniĢ kökü olan palatinal 

kök ile birlikte mesiobukkal ve distobukkal köklerinin bir kısmı görülür. 

 

Mesial yüzden bakıldığında diĢin bukkopalatinal yönde en geniĢ kökü olan 

mesiobukkal kök ile palatinal kökün mesial yarısı görülür. Distobukkal kök mesiobukkal kök 

tarafından maskelenir. Her iki kökün ayırım bölgesi palatinal yüze daha yakındır. 

 

Distal yüzden bakıldığında diĢin en küçük ve kısa olan distobukkal kökü ile birlikte 

palatinal kökünün distal yarısı ve mesiobukkal kökün bir bölümü görülür. 

 

1.6.Üst Birinci Molar DiĢlerin Sağ Sol Ayrım Özellikleri 
 

Sağ ve sol üst birinci molar diĢlerinin ayırımında aĢağıdaki kurallar geçerlidir. 

 

 DiĢin en büyük tüberkülü olan mesiopalatinal tüberkül üzerinde Carabelli 

tüberkülü bulunur. 

 Mesiopalatinal ve distobukkal tüberküllerin birleĢiminde yer alan oblik sırtın 

(krista) devamı orta çizgiden geçer. 

 DiĢin kron kısmı, mesialden distale, palatinalden bukkale doğru daralan 

yapıdadır. 

 Birbirine yakın konumlanan iki kök bukkalde, daha büyük ve uzun yapıdaki 

üçüncü kök palatinalde yer alır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

AĢağıdaki iĢlem basamakları ile sol üst birinci molar diĢi modele ediniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Mum kalıp hazırlayınız. 

 

 

 

 Mum kalıbı mum parçalarını eritip 

kalıba dökerek ya da silindir Ģeklindeki 

modelaj mumunu uygun boyutlarda 

keserek elde edebilirsiniz. 

 ÇalıĢmanıza engel olacak el 

aksesuarlarınızı çıkarınız. 

 ÇalıĢmanıza olumsuz etki edebilecek 

yüksek ısı, yetersiz ve hatalı 

yönlendirilmiĢ ıĢık, aĢırı gürültü ve 

titreĢim gibi çevresel etkenleri 

ortamınızdan uzaklaĢtırınız. 

 Mum kalıbı çalıĢacağınız boyuta 

getiriniz. 

 

 

 Mum kalıbın boyutlarını doğal diĢ 

boyutlarından ortalama beĢ (5) kat 

büyüklükte olacak Ģekilde oluĢturunuz. 

 Mum kalıp üzerinde diĢ boyutlarını 

cetvel kullanarak kontrol ediniz. 

 Kron boyunu doğal boyut 7,5mm x5 kat 

=3,75cm olacak Ģekilde oluĢturunuz. 

 

 

 

 Kron geniĢliğini doğal boyut 10mm x 

5kat =5cm olacak Ģekilde oluĢturunuz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kron kalınlığını doğal boyut 11mm x 5 

kat =5,5cm olacak Ģekilde oluĢturunuz. 

 

 Bukkal ve palatinal yüz görünümlerini 

belirleyiniz. 

 

 Palatinal yüzün belirleyiniz. 

 

 Bukkal ve palatinal yüz görünümlerini 

mum kalıbın dar yüzlerine belirleyiniz. 

 Bukkal yüzü Ģekillendirirken her iki 

bukkal tüberkülü birbirinden ayıran 

bukkal oluğu Ģekillendirmeyi 

unutmayınız. 

 Palatinal yüzü Ģekillendirirken her iki 

palatinal tüberkülü birbirinden ayıran 

palatinal oluğu Ģekillendirmeyi 

unutmayınız. 
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 Mesial ve distal kenarlara yakın 

fazlalıkları uzaklaĢtırınız. 

 

 Distaldeki fazlalıkları alınız. 

 

 Fazlalıkları alırken çizilen sınırlara 

dikkat ediniz. 

 Mesial ve distal yüz görünümlerini 

belirleyiniz. 

 

 Distal yüzü belirleyiniz. 

 

 Mesial ve distal yüz görünümlerini mum 

kalıbın geniĢ yüzlerine belirleyiniz. 

 Mesial yüzü Ģekillendirirken 

mesiobukkal ve mesiopalatinal 

tüberkülleri birbirinden ayıran mesial 

oluğu Ģekillendirmeyi unutmayınız. 

 Distal yüzü Ģekillendirirken distobukkal 

ve distopalatinal tüberkülleri birbirinden 

ayıran distal oluğu Ģekillendirmeyi 

unutmayınız. 
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 Bukkal ve palatinal yüzlere doğru oluĢan 

fazlalıkları uzaklaĢtırınız. 

 

 Fazlalıkları alırken çizilen sınırlara 

dikkat ediniz. 

 

 Oklüzal yüzü Ģekillendiriniz. 

 

 Oklüzal yüzün Ģekillendirilmesine 

mesiobukkal ve distopalatinal 

köĢelerden 1cm kadar çıkararak 

baĢlayınız. 

 

 Oklüzal yüzde kenar sırtları oluĢturunuz.  

 

 

 Oklüzal yüzde kenar sırtları, mesialden 

distale palatinalden bukkale doğru 

daralan morfolojik yapı ile birlikte 

oluĢturunuz. 
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 Mesial ve distal tüberkül tepelerini 

birleĢtiren sınırları belirleyiniz. 

 

 Sınırları belirlerken keskin kenar ve 

köĢeleri düzeltiniz. 

 Santral oluğu oluĢturunuz. 

 

 Santral oluğu mesiodistal yönde 

ortalama 5mm (doğal boyut 1mmx5= 

5mm) derinlikte hazırlayınız. 

 Santral oluktan bukkal yönde ayrılan 

bukkal oluğu belirleyiniz. 

 

 Bukkal oluğun her iki bukkal tüberkülü 

ayırmasına dikkat ediniz. 

 Her iki palatinal tüberkülü belirleyen 

palatinal oluğu Ģekillendiriniz. 

 

 Santral oluğun palatinal oluğu oblik 

sırtın hemen distalinde uzatınız. 
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 Carabelli tüberkülünü belirleyiniz. 

 

 BeĢinci tüberkül Carabelli tüberkülünü 

mesiopalatinal tüberkülün palatinal 

yüzünün orta bölümünde Ģekillendiriniz. 

 Mesial ve distal triangular fossaları 

sınırlandırınız. 

 

 Mesial ve distal triangular fossaları, 

santral oluğun mesial ve distal uç 

uzantılarını belirleyerek sınırlandırınız. 

 Tüberkülleri Ģekillendiriniz. 

 

 Her iki bukkal tüberkül arasında 

ortalama 2,5cm, mesiobukkal ve 

mesiopalatinal tüberküller arasında 

ortalama 3,25cm aralık olmasına dikkat 

ediniz. 

 Tüberkülleri büyüklük ve geniĢliklerine 

göre detaylı olarak Ģekillendiriniz. 
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 Tüm yüzeylerdeki düzensizlikleri 

gideriniz. 

 

 

 

 

 Modelinizin genel görüntüsünde daralan 

bir yapı oluĢturunuz. 

 

 

 

 Oklüzal yüzü modelaj spatülü ile detaylı 

Ģekillendiriniz.  

 Modelaj spatülü ile oklüzal yüzü 

Ģekillendiriniz. 
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 Servikal çizgiyi belirleyiniz. 

 

 

 Bukkal yüzü kontrol ediniz. 

 

 Yaptığınız modelin doğal diĢe 

benzerliğini kontrol ediniz. 

 Mesial yüzü kontrol ediniz. 

 

 Yaptığınız modelin doğal diĢe 

benzerliğini kontrol ediniz. 

 Distal yüzü kontrol ediniz. 

 

 Yaptığınız modelin doğal diĢe 

benzerliğini kontrol ediniz. 
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 Palatinal yüzü kontrol ediniz. 

 

 Yaptığınız modelin doğal diĢe 

benzerliğini kontrol ediniz. 

 Oklüzal yüzü kontrol ediniz. 

 

 Yaptığınız modelin doğal diĢe 

benzerliğini kontrol ediniz. 

 Polisaj yapınız. 

 

 Polisaj yaparken morfolojik yüzey 

detaylarının kaybolmamasına özen 

gösteriniz. 

 Polisaj iĢlemini modeli flamdan 

geçirdikten sonra alkollü gazlı bezle 

silerek bitiriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Üst birinci molar diĢ kaç tüberküllüdür? 

A) 2 

B) 3 

C) 4 

D) 5 

E) 6 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi üst birinci molar diĢlerin kron geniĢliğini ifade eder? 

A) 10 mm 

B) 11 mm 

C) 20 mm 

D) 18 mm 

E) 7,5 mm 

 

3. Carabelli tüberkülünün konumu aĢağıdakilerden hangisinde doğru verilmiĢtir? 

A) Mesiopalatinal tüberkül üzeri 

B) Mesiobukkal tüberkül üzeri 

C) Distobukkal tüberkül üzeri 

D) Distopalatinal tüberkül üzeri 

E) Santral fossa 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi üst birinci molar diĢin komĢuları arasında yer alır? 

A) Üst birinci premolar diĢ 

B) Üst üçüncü molar diĢ 

C) Üst ikinci premolar diĢ 

D) Santral diĢ 

E) Kanin diĢ 

 

5. Üst birinci molar diĢ kaç köklüdür? 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

E) 5 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

6. ( ) Üst birinci molar diĢin palatinooklüzal kenarı bukkooklüzal kenardan daha 

uzundur. 

7. ( ) Üst birinci molar diĢ, üst molar diĢleri arasında en küçük olanıdır. 

8. ( ) Mesiooklüzal kenar, diĢin en uzun kenarıdır.  

9. ( ) Mesiobukkal tüberkül distobukkal tüberküle oranla daha kısa yapıdadır. 

10. ( ) Üst birinci molar diĢin en büyük tüberkülü Carabelli tüberkülüdür. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda uygun laboratuvar ortamı ve 

donanım sağlandığında tekniğine uygun üst ikinci molar diĢ modelini yapabileceksiniz. 

 

 

 
 

 Üst ikinci molar diĢlerin ağız içindeki anatomik yerini, görevini, çıkma yaĢını 

araĢtırıp rapor hâlinde yazınız. 

 Üst ikinci molar diĢlerin modelasyonunda kullanılan araç gereçlerin isimlerini 

öğreniniz. 

 DiĢ laboratuvarlarına giderek üst ikinci molar diĢlerin model yapım iĢlem 

basamaklarını gözlemleyiniz. Gözlem sonuçlarınızı sınıfta arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 

 

2. ÜST ĠKĠNCĠ MOLAR DĠġLER 
 

Üst ikinci molar diĢler üst çenede sağ ve sol diĢ arklarında birer adet olarak yer 

almıĢtır. Genel görünümde üst birinci molar diĢine benzer, daha küçük yapıdadır. Üst ikinci 

büyük azı diĢi olarak da isimlendirilir. Carabelli tüberkülü bulunmaz.  

 

2.1. Boyutları 
 

ADI BOYUTLARI 

Total diĢ boyu 18.5 mm 

Kron boyu 7 mm 

Kök boyu 11.5 mm (Bukkal kökler 11mm.,Palatinal kök12mm) 

Kron geniĢliği 9 mm (Kolede 7 mm) 

Kron kalınlığı 11 mm (Kolede 10 mm) 

 
Tablo 2.1: Üst ikinci molar diĢ boyutları 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.2. Görevi 
 

Besinleri öğütme görevi üstlenmiĢtir. 

 

2.3. KomĢuları 
 

Üst ikinci molar diĢ, üst birinci molar diĢ ile üst üçüncü molar diĢ arasında yer alır. 

 

2.4. Yapısı 
 

Üst ikinci molar diĢ genel morfolojik yapıda dört tüberküllü ve üç köklü olarak 

ĢekillenmiĢtir. Üst ikinci molar diĢin oklüzal yüzünde Ģekillenen dört tüberkül büyükten 

küçüğe doğru, mesiopalatinal tüberkül, mesiobukkal tüberkül, distobukkal tüberkül ve 

distopalatinal tüberkül olarak sıralanır. 

 

Üst ikinci molar diĢler yapı ve görünüm bakımından bukkal yüz, palatinal yüz, mesial 

yüz, distal yüz ve oklüzal yüz olarak ele alınır. 

 

2.4.1. Bukkal Yüz 
 

Mesialden distale oklüzalden servikale doğru hafif daralan dörtgen görünümündedir. 

 

Bukkal yüz kron kısmında mesiobukkal, bukkooklüzal, distobukkal kenarlar ile 

servikal çizginin bukkal yüzdeki uzantısı ile sınırlandırılmıĢtır. Servikal çizgi, mesial ve 

distalde servikalden furkasyon bölgesine doğru 1mm eğimli olarak uzanır. 

 

Bukkal yüzden bakıldığında kron bölümünde mesiobukkal ve distobukkal tüberküller 

ile mesiopalatinal tüberkülün oklüzal yüzünün bir kısmı izlenir. Bu yüzden, mesial yüz kısıtlı 

olarak distal yüz ise eğime bağlı olarak daha fazla görülebilir. Kök bölümünde mesiobukkal 

ve distobukkal kökler ile palatinal kökün bir bölümü görülür. Bukkal yüz üst birinci molar 

diĢine oranla daha küçük ve dörtgen görünümündedir. 

 

Bukkal oluk, bukkooklüzal kenarı bölerek mesiobukkal ve distobukkal tüberkülleri 

ayırdıktan sonra bukkal yüzün ortasında, çatal Ģeklinde iki kısa kola ayrılarak sonlanır. 

 

Mesiobukkal tüberkül, distobukkal tüberkülden daha büyük ve uzun ĢekillenmiĢtir. 
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ġekil 2.1: Bukkal yüz görüntüsü 

 

2.4.2. Palatinal Yüz 
 

Oklüzalden servikale, mesialden distale doğru daralan yamuk görünümünde olup 

bukkal yüzden küçük ĢekillenmiĢtir. 

 

Palatinal yüz; mesiopalatinal, palatinooklüzal ve distopalatinal kenarlar ile servikal 

çizginin palatinal yüzdeki uzantısı tarafından sınırlandırılmıĢtır. Servikal çizgi palatinal 

yüzde mesialden distale ve oklüzale doğru hafif eğimli olarak uzanır. 

 

Palatinal yüzden bakıldığında diĢ tümü ile bukkalden palatinale doğru hafif daralarak 

yapılandığından mesiopalatinal ve distopalatinal tüberküllerin yanı sıra, mesiobukkal ve 

distobukkal tüberküllerin oklüzal yüzlerinin bir bölümü, mesial ve distal yüzler ile üç kökü 

de görülür. 

 

Palatinal yüzün distal kenarına yakın olarak uzanan palatinal oluk bu yüzün ortalarına 

kadar devam ederek mesiopalatinal ve distopalatinal tüberkülleri ayırır. Bu iki tüberkül 

arasındaki boyut farkı üst birinci büyük azıya oranla daha büyüktür.  

 

Mesiopalatinal tüberkül, distopalatinal tüberkülün ortalama iki katı büyüklüğünde 

olup daha yüksek ve tepesi santral fossaya daha yakın olarak ĢekillenmiĢtir. 
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ġekil 2.2: Palatinal yüz görüntüsü 

 

2.4.3. Mesial Yüz  
 

Servikalden oklüzale, bukkalden palatinale doğru daralan yamuk görünümündedir. 

 

Mesial yüz; mesiobukkal, mesiooklüzal, mesiopalatinal kenarlar ile servikal çizginin 

mesial eğimi tarafından sınırlandırılmıĢtır. Servikal çizgi mesiobukkal kök üzerinde dıĢ 

bükey olarak bukkalden palatinale doğru hafif eğimli Ģekilde uzanır. Servikal çizginin mesial 

eğimi oklüzal yüze doğru 1mm kadardır. 

   

ġekil 2.3: Mesial yüz görüntüsü 

 

Mesial yüzden bakıldığında; mesiobukkal ve mesiopalatinal tüberküller ile 

mesiobukkal ve palatinal köklerin mesial yüzleri görülür. DiĢ tümü ile mesialden distale 

daralan Ģekilde yapılandığından bukkal ve palatinal yüzlerin bir bölümü görülebilir. 
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2.4.4. Distal Yüz 
 

Bukkalden palatinale doğru daralan dörtgen Ģeklindedir. Mesial yüzden daha küçük 

ĢekillenmiĢtir. 

 

Distal yüz distobukkal, distooklüzal, distopalatinal kenarlar ile servikal çizginin distal 

uzantısı tarafından sınırlandırılmıĢtır. Servikal çizgi, oklüzal yüze doğru distobukkal kök 

üzerinde dıĢbükey olarak ĢekillenmiĢtir. 

 

Distal yüzden bakıldığında distobukkal ve distopalatinal tüberküllerin yanı sıra 

mesiobukkal ve mesiopalatinal tüberküllerin bir kısmı, bukkal ve palatinal yüzler ile üç kök 

görülür. 

 

Distal yüz tümüyle mesial yüzden daha küçük oluĢmuĢtur. Distopalatinal tüberkül 

diĢin en küçük ve en kısa tüberkülüdür. 

   

ġekil 2.4: Distal yüz görüntüsü 

 

2.4.5. Oklüzal Yüz 
 

Bukkalden palatinale, mesialden distale doğru daralan yamuk görünümündedir.  

 

Oklüzal yüz; mesiooklüzal, bukkooklüzal, distooklüzal ve palatinooklüzal kenarlar ile 

sınırlandırılmıĢtır. 
 

Oklüzal yüzü sınırlayan kenarlar uzundan kısaya doğru mesiooklüzal kenar, 

bukkooklüzal kenar, palatinooklüzal kenar ve distooklüzal kenar olarak dizelenir. 

 

Oklüzal yüzden bakıldığında diĢin dört tüberkülü ile birlikte bukkal ve palatinal 

yüzlerin bir bölümü ile köklerin uçlara yakın kısımları izlenebilir. 
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Santral fossa diĢin oklüzal yüzünün tam ortasında yer alır. Santral fossadan uzanan 

“Santral Oluk” bukkal ve palatinal tüberkülleri ayırarak mesial ve distal kenar sırtlarına 

yakın bukkal, palatinal ve marginal kollara ayrılarak sonlanır. Bunlardan bukkal ve palatinal 

kollar ile mesial ve distal oklüzal kenar sırtları arasında “Mesial Triangular Fossa” ve “Distal 

Triangular Fossa” oluĢur. 

 

Santral fossadan bukkale doğru ayrılan oluğa “Santral Fossanın Bukkal Oluğu” denir. 

Bu oluk mesiobukkal ve distobukkal tüberkülleri ayırarak bukkal yüzün orta bölümüne kadar 

uzanır. 

 

Santral fossadan distale doğru uzanan santral oluktan, distal triangular fossa yakınında 

palatinal yönde “Distopalatinal GeliĢim Oluğu” ayrılır. Bu oluk mesiopalatinal ve 

distopalatinal tüberkülleri ayırdıktan sonra palatinal yüzün yarısına yakın sonlanır. 

 

Üst ikinci büyük azı diĢinin oklüzal yüzünde Ģekillenen dört tüberkül büyükten küçüğe 

doğru mesiopalatinal tüberkül, mesiobukkal tüberkül, distobukkal tüberkül ve distopalatinal 

tüberkül olarak sıralanır. Bu tüberküller arasında santral fossaysa en yakın tüberkül tepesi 

mesiopalatinal tüberküle aittir. Tüberküllerin tepelerinden santral oluğa uzanan oklüzal 

sırtlar, her iki yanında bulunan ikincil oluklar ile sınırlandırılır. 

   

ġekil 2.5: Oklüzal yüz görüntüsü 

 

2.5. Kökleri 
 

Üst ikinci molar diĢ üç köklüdür. Bunlardan ikisi bukkal yüzde, biri palatinal yüzde 

yer alır. Kökler servikal çizginin ortalama 1 kron boyu altında “Trifurcation” bölgesinde 

ayrılır. 
 

Bukkal yüzden bakıldığında diĢin mesiobukkal ve distobukkal kökleri ile palatinal 

kökün bir bölümü görülebilir. Bukkal kök ayırım bölgesi üst birinci molar diĢine oranla 

servikale daha yakındır. 

 

Palatinal yüzden bakıldığında koni biçimindeki palatinal kök ile birlikte mesiobukkal 

ve distobukkal köklerin bir bölümü de görülebilir. Palatinal kök diĢin en uzun köküdür. 



 

 27 

Mesial yüzden bakıldığında diĢin mesiobukkal ve palatinal kökleri görülür. DiĢin en 

küçük kökü olan distobukkal kök daha kalın yapıdaki mesiobukkal kök tarafından 

maskelenir. 

 

Distal yüzden bakıldığında diĢin üç kökü de görülür. Distobukkal kök en küçük ve 

kısa köktür ve üzerinde oluk bulunabilir. 

 

2.6. Üst Ġkinci Molar DiĢlerin Sağ Sol Ayrım Özellikler 
 

Sağ ve sol üst ikinci molar diĢlerin ayrımında aĢağıdaki kurallar geçerlidir. 

 

 DiĢ tümü ile mesialden distale, bukkalden palatinale doğru daralan yapıdadır. 

 En büyük tüberkül mesiopalatinal tüberkül, en küçük tüberkül distopalatinal 

tüberküldür. 

 Ġki kök bukkalde bir kök palatinal yüzde konumlanmıĢtır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamakları ile sol üst ikinci molar diĢi modele ediniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Mum kalıp hazırlayınız. 

 

 
 

 Mum kalıbı mum parçalarını eritip 

kalıba dökerek ya da silindir Ģeklindeki 

modelaj mumunu uygun boyutlarda 

keserek elde edebilirsiniz. 

 ÇalıĢmanıza engel olacak el 

aksesuarlarınızı çıkarınız. 

 Sandalyede oturma yüksekliğinizi 

ortalama olarak masa yüzeyinin 28 cm 

altında olacak Ģekilde ayarlayınız. 

Ayaklarınızın altına 0–10 cm’lik 

dayanak koyunuz. 

 Mum kalıbı çalıĢacağınız boyuta 

getiriniz. 

 

 
 

 Mum kalıbın boyutlarını doğal diĢ 

boyutlarından ortalama 5 kat büyüklükte 

olacak Ģekilde oluĢturunuz. 
 Mum kalıp üzerinde diĢ boyutlarını 

cetvel kullanarak kontrol ediniz. 

 Kron boyunu doğal boyut 7mm x5 kat 

=3,5cm olacak Ģekilde oluĢturunuz. 

 
 

 Kron geniĢliğini doğal boyut 

9mmx5=4,5cm olacak Ģekilde 

oluĢturunuz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kron kalınlığını doğal diĢ boyutu 11mm 

x5 = 5,5cm olacak Ģekilde oluĢturunuz. 

 

 
 
 

 Oklüzal yüzü Ģekillendiriniz. 

 

 
 

 

 Oklüzal yüzün Ģekillendirileceği üst 

yüzü, mesiobukkal köĢeden 1cm, 

distopalatinal köĢeden 1,5cm küçülterek 

yamuk hâline getiriniz. 
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 Bukkal yüz görünümünü belirleyiniz. 
 

 
 

 Palatinal yüz görünümünü belirleyiniz. 
 

 
 

 Bukkal ve palatinal yüz görünümlerini 

mum kalıbın dar yüzlerine belirleyiniz. 

 Bukkal yüzü Ģekillendirirken her iki 

bukkal tüberkülü birbirinden ayıran 

bukkal oluğu Ģekillendirmeyi 

unutmayınız. 

 Palatinal yüzü Ģekillendirirken her iki 

palatinal tüberkülü birbirinden ayıran 

palatinal oluğu Ģekillendirmeyi 

unutmayınız. 

 Mesial ve distal kenarlarda oluĢan 

fazlalıkları uzaklaĢtırınız. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Fazlalıkları alırken çizilen sınırlara 

dikkat ediniz. 
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 Mesial yüz görünümünü belirleyiniz. 

 
 

 Distal yüz görünümünü belirleyiniz.  

 

 Mesial ve distal yüz görünümlerini mum 

kalıbın geniĢ yüzlerine belirleyiniz. 

 Mesial yüzü Ģekillendirirken 

mesiobukkal ve mesiopalatinal 

tüberkülleri birbirinden ayıran mesial 

oluğu Ģekillendirmeyi unutmayınız. 

 Distal yüzü Ģekillendirirken distobukkal 

ve distopalatinal tüberkülleri 

birbirinden ayıran distal oluğu 

Ģekillendirmeyi unutmayınız. 

 Bukkal ve palatinal yüzlere doğru oluĢan 

fazlalıkları uzaklaĢtırınız. 

 

 
 

 Fazlalıkları alırken çizilen sınırlara 

dikkat ediniz. 

 Oklüzal yüzde kenar sırtları belirleyiniz. 

 

 
 

 Oklüzal yüzü bukkalden palatinale, 

mesialden distale doğru hafif daralan 

yapıda modele ediniz. 
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 Mesial ve distal tüberküllerin tepelerini 

belirleyiniz. 

 
 

 Mesial ve distal tüberküllerin tepelerini 

bukkopalatinal yönde birleĢtiren iki 

doğru çiziniz. 

 Mesial bölümü daha geniĢ kalacak 

Ģekilde bırakınız. 

 Santral fossayı oluĢturunuz. 

 

 Santral fossayı oklüzal yüzün tam 

ortasında oluĢturunuz. 

 Santral oluk ile bukkal geliĢim oluğunu 

belirleyiniz. 

 

 Santral oluğu santral fossadan mesial ve 

distal yönde uzanacak Ģekilde 

oluĢturunuz. 

 Bukkal geliĢim oluğunun her iki bukkal 

tüberkülü ayırdığına dikkat ediniz. 

 Oklüzal tüberkülleri Ģekillendiriniz. 

 
 

 Her iki bukkal tüberkül tepeleri arasında 

2,5cm, bukkal ve palatinal tüberküller 

arası 3cm aralık olmasına dikkat ediniz. 
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 Tüm yüzeylerdeki düzensizlikleri 

gideriniz. 

 

 

 Düzeltme sırasında morfolojik yüzey 

detaylarının kaybolmamasına dikkat 

ediniz. 

 Servikal çizgiyi belirleyiniz. 
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 Bukkal yüzü kontrol ediniz. 

 

 Yaptığınız modelin doğal diĢe 

benzerliğini kontrol ediniz. 

 Palatinal yüzü kontrol ediniz. 

 

 Yaptığınız modelin doğal diĢe 

benzerliğini kontrol ediniz. 

 Mesial yüzü kontrol ediniz. 

 

 Yaptığınız modelin doğal diĢe 

benzerliğini kontrol ediniz. 

 Distal yüzü kontrol ediniz. 

 

 Yaptığınız modelin doğal diĢe 

benzerliğini kontrol ediniz. 
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 Oklüzal yüzü kontrol ediniz. 

 

 

 Yaptığınız modelin doğal diĢe 

benzerliğini kontrol ediniz. 

 Polisaj yapınız. 

 

 Polisajı ince naylon çorap ile de 

yapabilirsiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıda verilen diĢlerden hangisi üst ikinci molar diĢlere komĢuluk yapar? 

A) Üst santral diĢ 

B) Üst lateral diĢ 

C) Üst birinci molar diĢ 

D) Kanin diĢ 

E) Üst ikinci premolar diĢ 

 

2. Üst ikinci molar diĢin en büyük tüberkülü aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Carabelli tüberkülü 

B) Mesiopalatinal tüberkül 

C) Distopalatinal tüberkül 

D) Mesiobukkal tüberkül 

E) Distobukkal tüberkül 

 

3. Üst ikinci molar diĢ kaç köklüdür? 

A) 3 

B) 2 

C) 4 

D) 5 

E) 1 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

4. (   ) Üst ikinci molar diĢlerde Carabelli tüberkülü bulunmaz. 

5. (   ) Distopalatinal tüberkül üst ikinci molar diĢin en küçük ve en kısa tüberkülüdür. 

6. (   ) Distooklüzal kenar üst ikinci molar diĢin en uzun kenarıdır. 

7. (   ) Santral fossadan uzanan santral oluk bukkal ve palatinal tüberkülleri ayırır. 

8. (   ) Üst ikinci molar diĢlerin köklerinin ikisi palatinal yüzde biri bukkal yüzde yer alır. 

9. (   ) Palatinal kök üst ikinci molar diĢin en uzun köküdür. 

10. (  ) Üst ikinci molar diĢ distalden mesiale, palatinalden bukkale doğru daralan 

yapıdadır. 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda uygun laboratuvar ortamı ve 

donanım sağlandığında tekniğine uygun üst üçüncü molar diĢ modelini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 Üst üçüncü molar diĢlerin ağız içindeki anatomik yerini, görevini, çıkma yaĢını 

araĢtırıp rapor hâlinde yazınız. 

 Üst üçüncü molar diĢlerin modelasyonunda kullanılan araç gereçlerin isimlerini 

öğreniniz. 

 DiĢ laboratuvarlarına giderek üst üçüncü molar diĢlerin model yapım iĢlem 

basamaklarını gözlemleyiniz. Gözlem sonuçlarınızı sınıfta arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 

 

3. ÜST ÜÇÜNCÜ MOLAR DĠġLER 

 

Üst üçüncü molar diĢ, üst molar diĢleri arasında en küçük olanıdır. Her üst çene 

kemiğinde birer adet bulunmaktadır. Üst üçüncü büyük azı diĢi olarak da adlandırılır. Üst 

üçüncü molar diĢler yirmi yaĢ diĢleri (akıl diĢi) olarak da bilinir. 

 

3.1. Boyutları 
 

ADI BOYUTLARI 

Total diĢ boyu 17 mm 

Kron boyu 6 mm 

Kök boyu 11 mm 

Kron geniĢliği 8,5mm (Kolede 6,5mm) 

Kron kalınlığı 10mm (Kolede 9,5mm) 

Tablo 3.1: Üst üçüncü molar diĢin boyutları 

 

3.2. Görevi 
 

Diğer molar diĢlerde olduğu gibi besinlerin öğütülmesinde rol oynar. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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3.3. KomĢuları 
 

Üst üçüncü molar diĢ, üst ikinci molar diĢin distalinde konumlanmıĢtır. 

 

3.4. Yapısı 
 

Üst üçüncü molar diĢ tümü ile bukkalden palatinale ve mesialden distale doğru daralan 

yapıda ĢekillenmiĢtir. Üç tüberküllü ve genellikle üç köklüdür. Kron ve kök morfolojisinde 

farklılığın yanında en çok anamoli (sürme anamolileri) gösteren diĢlerdendir. Kök ve 

tüberküllerin yapı ve sayıları farklı olabilir. 

 

Üst üçüncü molar diĢler yapı ve görünüm bakımından bukkal yüz, palatinal yüz, 

mesial yüz, distal yüz ve oklüzal yüz olarak ele alınır. 

 

3.4.1. Bukkal Yüz 
 

Oklüzalden servikale mesialden distale doğru daralan yamuk görünümündedir. 

 

Bukkal yüz; mesiobukkal, bukkooklüzal ve distobukkal kenarlar ile servikal çizginin 

bukkal uzantısı tarafından sınırlandırılmıĢtır. Servikal çizgi bukkal yüzde, mesial yarıda kök 

ucuna doru distal yarıda ise oklüzal yüze doğru eğimlidir. 

 

Bukkal yüzden bakıldığında mesiobukkal ve distobukkal tüberküller ile bunları ayıran 

bukkal oluğun devamı, çoğunlukla birleĢmiĢ durumdadır. Bu yüzden bakıldığında 

mesiobukkal ve distobukkal kökler ile palatinal kökün bir kısmı izlenir. 

 

Mesiobukkal tüberkül diĢin en uzun ve sivri yapıdaki tüberkülüdür. Distobukkal 

tüberkül ise diĢin en küçük ve en kısa tüberkülüdür. 

   

ġekil 3.1: Bukkal yüz görüntüsü 
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3.4.2. Palatinal Yüz 
 

Bukkal yüze oranla belirgin olarak küçük yapıdadır. Oklüzalden servikale, mesialden 

distale doğru daralarak uzanır. 
 

Palatinal yüz; mesiopalatinal, palatinooklüzal ve distopalatinal kenarlar ile servikal 

çizginin palatinal eğimi tarafından sınırlandırılmıĢtır. Servikal çizgi, eğimi kök ucuna doğru 

düzgün dıĢbükey yapıdadır. 
 

Palatinal yüzden bakıldığında; kron kısmında diĢin en büyük yapıdaki palatinal 

tüberkülü ile mesiobukkal ve distobukkal tüberküllerinin oklüzal yüzleri, mesial ve distal 

yüzlerin geniĢ bir bölümü görülür. DiĢin en uzun kökü olan palatinal kök ile birlikte bukkal 

köklerin yan yüzleri de izlenebilir. Palatinal yüz mesiodistal yönde tümü ile belirgin 

dıĢbükey yapıda ĢekillenmiĢtir. 

   

ġekil 3.2: Palatinal yüz görüntüsü 

 

3.4.3. Mesial Yüz 
 

DiĢin en geniĢ yüzüdür. Servikalden oklüzale, bukkalden palatinale doğru hafif 

daralarak uzanır. 

 

Mesial yüz; mesiobukkal, mesiooklüzal ve mesiopalatinal kenarlar ile servikal 

çizginin mesial eğimi tarafından sınırlandırılmıĢtır. Servikal çizginin oklüzal yüze doğru 

eğimi 1mm kadardır. 
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ġekil 3.3: Mesial yüz görüntüsü 

 

3.4.4. Distal Yüz 
 

Servikalden oklüzale bukkalden palatinale hafif daralan yapıda ĢekillenmiĢtir. 

 

Distal yüz; distobukkal, distooklüzal ve distopalatinal kenarlar ile servikal çizginin 

distal uzantısı tarafından sınırlandırılmıĢtır. 

 

Distal yüzden bakıldığında distobukkal ve palatinal tüberküller ile mesiobukkal 

tüberkülün bir bölümü bukkal ve palatinal yüzlerin geniĢ bir kısmı izlenebilir. 
 

Köklerin ayrım bölgesi servikalden kök ucuna doğru bir kron boyundan fazla 

uzunlukta olup kök uçlarına yakındır. 

 

Distobukkal tüberkül en küçük ve kısa tüberküldür. Distal yüzden bu tüberkülü ayıran 

bukkal geliĢim oluğu da görülebilir. 

   

ġekil 3.4: Distal yüz görüntüsü 
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3.4.5. Oklüzal Yüz 
 

Bukkal yüzden palatinal yüze, mesial yüzden distal yüze doğru daralan bir yamuk 

Ģeklindedir. 
 

Oklüzal yüz; mesioklüzal, bukkooklüzal, distooklüzal ve palatinooklüzal kenarlar 

tarafından sınırlandırılmıĢtır. Kenarlar uzundan kısaya doğru mesiooklüzal, bukkooklüzal, 

palatinooklüzal ve distooklüzal olarak dizelenir. 
 

Oklüzal yüzün ortasında santral fossa yer alır. Buradan mesial ve distal yöne doğru 

uzanan santral oluk bukkal tüberküller ile palatinal tüberkülü ayırır. Santral oluğun mesial 

uzantısı “Mesiomarginal GeliĢim Oluğu” adını alarak mesiobukkal ve palatinal tüberkülleri 

ayırır. Santral oluğun distal yüze doğru uzantısı “Distomarginal GeliĢim Oluğu” adını alarak 

distobukkal ve palatinal tüberkülleri ayırır. 
 

Santral fossadan distobukkal yönde ayrılan oluk “Distobukkal GeliĢim Oluğu” adını 

alır ve mesiobukkal ile distobukkal tüberkülleri ayırır. 
 

Üst üçüncü büyük azı diĢinin oklüzal yüz morfolojisi bu genel görünüm dıĢında çeĢitli 

farklılıklar gösterebilir. Bunlardan en çok izleneni, oklüzal yüz üzerinde genellikle santral 

fossadan baĢlayarak tüberkül sırtlarına doğru uzanan çok sayıda ek geliĢim oluklarıdır. 
 

Oklüzal yüzden izlenen üç tüberkül büyükten küçüğe doğru palatinal, mesiobukkal ve 

distobukkal olarak sıralanır. 

   

ġekil 3.5: Oklüzal yüz görüntüsü 
 

3.5. Kökler 
 

Üst üçüncü büyük azı diĢi genellikle üç köklüdür. Bazen bukkal kökler tek kök 

hâlinde birleĢerek iki köklü görünüm kazanır. 
 

Köklerin ikisi bukkalde biri palatinalde yer almıĢtır. Palatinal kök, diĢin en büyük ve 

kalın köküdür. Distobukkal kök ise en kısa ve küçük köktür. 
 

Köklerin ayırım bölgesi (trifurcation) servikalden uzakta kök uçlarına yakın 

konumdadır. Kökler, birbirlerine yakın ve distale eğimli ĢekillenmiĢtir. 
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3.6. Üst Üçüncü Molar DiĢlerin Sağ Sol Ayrım Özellikleri 
 

Sağ ve sol üst üçüncü molar diĢlerinin ayrımında aĢağıda dizelenen özellikler 

geçerlidir. 

 

 DiĢ tümü ile bukkalden palatinale, mesialden distale daralan yapıdadır. 

 DiĢin en büyük tüberkülü, palatinal tüberkül, en küçük tüberkülü distobukkal 

tüberküldür. 

 Köklerden ikisi bukkalde, biri palatinalde yer almıĢtır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

AĢağıdaki iĢlem basamakları ile  üst sol üçüncü molar diĢi modele ediniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Mum kalıp hazırlayınız. 

 

 

 Mum kalıbı mum parçalarını eritip 

kalıba dökerek ya da silindir Ģeklindeki 

modelaj mumunu uygun boyutlarda 

keserek elde edebilirsiniz. 

 ÇalıĢmanızı olumsuz etkileyecek her 

türlü etkeni çalıĢma ortamınızdan 

uzaklaĢtırınız. 

 Mum kalıbı çalıĢacağınız boyuta 

getiriniz. 

 

 
 

 Mum kalıbın boyutlarını doğal diĢ 

boyutlarından ortalama 5 kat büyüklükte 

olacak Ģekilde oluĢturunuz. 
 Mum kalıp üzerinde diĢ boyutlarını 

cetvel kullanarak kontrol ediniz. 

 Kron boyunu doğal boyut 6mm x5 kat 

=3cm olacak Ģekilde oluĢturunuz. 

 Kron geniĢliğini doğal boyut 

8,5mmx5=4,25cm olacak Ģekilde 

oluĢturunuz. 

 Kron kalınlığını doğal diĢ boyutu 10mm 

x5 = 5cm olacak Ģekilde oluĢturunuz 

 Oklüzal yüzü Ģekillendiriniz. 

 

 
 

 Oklüzal yüzü; distopalatinal, 

mesiopalatinal, mesiobukkal köĢeleri 

kaldırarak yamuk hâline getiriniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Bukkal yüz görünümünü belirleyiniz.  

 

 
 

 Palatinal yüz görünümünü belirleyiniz. 
 

 
 

 

 Bukkal ve palatinal yüz görünümlerini 

mum kalıbın dar yüzlerine belirleyiniz. 

 Mesial ve distal kenarlarda oluĢan 

fazlalıkları uzaklaĢtırınız. 

 

 
 

 

 Fazlalıkları alırken çizilen sınırlara 

dikkat ediniz. 
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 Mesial yüz görünümünü belirleyiniz.  

 
 

 Distal yüz görünümünü belirleyiniz. 

 
 

 Mesial ve distal yüz görünümlerini mum 

kalıbın geniĢ yüzlerine belirleyiniz. 

 Bukkal ve palatinal yüzlere doğru oluĢan 

fazlalıkları uzaklaĢtırınız. 

 
 

 Fazlalıkları alırken çizilen sınırlara 

dikkat ediniz. 

 Oklüzal yüzde kenar sırtları belirleyiniz. 
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 Oklüzal fossayı oluĢturunuz. 

 

 Oklüzal fossayı oklüzal yüzün tam 

ortasında oluĢturmaya dikkat ediniz. 

 Santral oluğu ve kollarını Ģekillendiriniz. 

 

 Santral oluğun tüberkülleri ayıran 

bukkal ve palatinal kollarını 

Ģekillendiriniz. 

 Oklüzal tüberkülleri Ģekillendiriniz. 

 

 

 Mesial ve distal fossaları 

Ģekillendirmeyi unutmayınız. 

 Oklüzal yüzü detaylı olarak 

Ģekillendiriniz. 
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 Yüzeylerdeki düzensizlikleri gideriniz. 

 

 Düzeltme sırasında morfolojik yüzey 

detaylarının kaybolmamasına özen 

gösteriniz. 

 Servikal çizgiyi belirleyiniz. 

 

 

 Bukkal yüzü kontrol ediniz. 

 

 

 Yaptığınız modelin doğal diĢe 

benzerliğini kontrol ediniz. 
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 Palatinal yüzü kontrol ediniz. 

 

 Yaptığınız modelin doğal diĢe 

benzerliğini kontrol ediniz. 

 Mesial yüzü kontrol ediniz. 

 

 Yaptığınız modelin doğal diĢe 

benzerliğini kontrol ediniz. 

 Distal yüzü kontrol ediniz. 

 

 

 Yaptığınız modelin doğal diĢe 

benzerliğini kontrol ediniz. 
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 Oklüzal yüzü kontrol ediniz. 

 

 Yaptığınız modelin doğal diĢe 

benzerliğini kontrol ediniz. 

 Polisaj yapınız. 

 
 

 Polisaj iĢlemini modeli flamdan 

geçirerek ince naylon çorap ya da gazlı 

bezle de yapabilirsiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. ( ) Üst üçüncü molar diĢler, üst molar diĢleri arasında en küçük olanıdır. 

2. ( ) Üst üçüncü molar diĢ beĢ tüberküllüdür. 

3. ( ) Üst üçüncü molar diĢ üç köklüdür. 

4. ( ) Distobukkal tüberkül diĢin en uzun ve sivri yapıdaki tüberkülüdür. 

5. ( ) DiĢin en büyük tüberkülü palatinal tüberküldür. 

6. ( ) Üst üçüncü molar diĢin en uzun kökü bukkal köklerdir. 

7. ( ) DiĢin en geniĢ yüzü mesial yüzdür. 

8. ( ) Üst üçüncü molar diĢin en uzun kenarı mesiooklüzal kenardır. 

9. ( ) Üst üçüncü molar diĢin en kısa kenarı palatinooklüzal kenardır. 

10. ( ) Distobukkal geliĢim oluğu mesiobukkal ve distobukkal tüberkülleri ayırır. 

11. ( ) Köklerin ikisi palatinalde, biri bukkalde yer almıĢtır. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

Yeterlik Ölçme 

 

1. Üst birinci molar diĢlerin doğal boyutlarından iki kat büyüklükte mum yontu çalıĢması 

yapınız. 

2. Üst ikinci molar diĢlerin doğal boyutlarından iki kat büyüklükte mum yontu çalıĢması 

yapınız. 

3. Üst üçüncü molar diĢlerin doğal boyutlarından iki kat büyüklükte mum yontu 

çalıĢması yapınız. 

 

Yaptığınız çalıĢmalar öğretmeniniz tarafından değerlendirilecektir. 

 
 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 

CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 A 

3 A 

4 C 

5 C 

6 DOĞRU 

7 YANLIġ 

8 DOĞRU 

9 DOĞRU 

10 YANLIġ 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 B 

3 A 

4 DOĞRU 

5 DOĞRU 

6 YANLIġ 

7 DOĞRU 

8 YANLIġ 

9 DOĞRU 

10 YANLIġ 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 DOĞRU 

2 YANLIġ 

3 DOĞRU 

4 YANLIġ 

5 DOĞRU 

6 YANLIġ 

7 DOĞRU 

8 DOĞRU 

9 YANLIġ 

10 DOĞRU 

11 YANLIġ 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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