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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 724DC0004 

ALAN  DiĢ Protez 

DAL/MESLEK DiĢ Protez Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Üst Premolar DiĢler 

MODÜLÜN TANIMI  

Bu modül; üst premolar diĢlerin tanım, görev, yapı ve 

gruplandırma bilgileri ile üst premolar diĢ model 

yapımlarına ait teknik iĢlem ve beceri basamaklarını içeren 

öğrenme metaryalidir. 

SÜRE 40\24 

ÖNKOġUL  

YETERLĠK Üst premolar diĢlerin modelini yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam, araç gereç sağlandığında, 

tekniğine uygun üst premolar diĢlerin modelini 

yapabileceksiniz. 
 

Amaçlar  

1. Tekniğe uygun olarak üst birinci premolar diĢi modele 

edebileceksiniz. 

2. Tekniğe uygun olarak üst ikinci premolar diĢi modele 

edebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Model bıçağı, kalıp modelaj mumu, modelaj 

spatülü 

 

Ortam: DiĢ protez laboratuvarları, okul laboratuvarı 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

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

premolar diĢlerin ağız içindeki yerini, ortalama boyutlarını, yapısını öğrenecek; üst birinci 

premolar diĢ ve üst ikinci premolar diĢ modellerini yapabileceksiniz. 

 

Kazandığınız yeterlikler sayesinde sağlık hizmetlerinin sunumunda, bu alandaki 

teknik ve teknolojik geliĢmelere paralel olarak yenilikleri takip eden, uygulayan ve bunu 

verimli Ģekilde sunan yetiĢmiĢ insan gücüne dâhil olacak, ilgili alanlarda iĢ imkânlarına sahip 

olacaksınız. 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda uygun laboratuvar ortamı ve 

donanım sağlandığında, tekniğine uygun üst birinci premolar diĢ modelini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Üst birinci premolar diĢlerin; ağız içindeki anatomik yerini, görevini, çıkma 

yaĢını araĢtırıp rapor halinde yazınız. 

 Üst birinci premolar diĢlerin modelasyonunda kullanılan araç-gereçlerin 

isimlerini öğreniniz. 

 DiĢ laboratuvarlarına giderek üst birinci premolar diĢlerin model yapım iĢlem 

basamaklarını gözlemleyiniz. Gözlem sonuçlarınızı sınıfta arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 

 

1. ÜST BĠRĠNCĠ PREMOLAR DĠġLER (ÜST 

BĠRĠNCĠ KÜÇÜK AZI DĠġLERĠ) 
 

 

Üst birinci küçük azı diĢleri, molar (büyük azı) diĢlerinin önünde yer aldığı için molar 

öncesi anlamında „premolar‟ diĢler olarak da tanımlanır. GeliĢimdeki ilk fark, palatinal 

loptan geliĢen iyi ĢekillenmiĢ palatinal tüberküldür. Biri bukkalde, diğeri palatinalde olmak 

üzere oldukça belirgin iki tüberkülü vardır. Bukkal tüberkül, palatinal tüberkülden genellikle 

1mm daha uzundur. Kron köĢeli gibi görünür ve bukkal kenar açıları belirgindir. Bukkal 

tüberkül aĢınmadan dolayı değiĢmemiĢse tüberkülün mesial eğimi distal eğiminden daha 

uzundur. Bukkal ve palatinaldeki tüberkül geliĢimi nedeni ile marjinal sırtlar okluzal yüzeyin 

bir parçası olarak horizantal düzlemde yer alır. Tüberküllerin kesicilik özelliği, diğer diĢlere 

göre daha azdır. Çeneler kapandığında tüberküller, karĢıt diĢlerle daha iyi kapanıĢ yapar. 

Birinci üst premolar diĢler maxillada (üst çene) sağ ve solda birer tane olmak üzere iki 

adettir. 

 

Premolar diĢ konum olarak ön grup diĢler ile arka grup diĢler arasında bulunmaları 

nedeniyle yan grup diĢleri oluĢturur. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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1.1. Boyutları 
 

Adı Boyutları 

Total DiĢ Boyu (Premolar ve 

molar diĢlerde kök ucundan 

kron oklüzal yüzeyine kadar 

olan uzaklık) 

22.5mm 

Kron Boyu (DiĢ kronunun 

servikalinden oklüzal yüzüne 

kadar olan en uzun boyutu)  

8.5mm (Kanin diĢin kronundan yaklaĢık 1.5-2mm daha 

kısadır. Molar diĢlerinkinden çok az daha uzundur.) 

Kök Boyu 14mm (Molar diĢlerin kök boyuna eĢittir.) 

Kron GeniĢliği (Bir diĢin 

mesial ve distal yüzleri 

arasındaki en geniĢ boyutu) 

7mm (kole‟de 5mm). 

 

Kron Kalınlığı (Bir diĢin 

bukkalden palatinal yüzüne 

kadar olan en uzun boyutu) 

9mm (kolede 8mm) 

Tablo 1.1: Üst birinci premolar diĢin boyutları 

 

1.2. KomĢuları 
 

Üst birinci premolar (küçük azı) diĢ; mesialde üst kanin (köpek) diĢ ile distalde üst 

ikinci premolar (küçük azı) diĢ ile komĢudur. Kesici ve çiğneyici yüzleri alt birinci premolar 

(küçük azı) ve alt ikinci premolar (küçük azı) diĢleri ile karĢılıklı temas halindedir. 

 

1.3. Görevi 
 

Üst birinci küçük azı diĢlerinin fonksiyonları, kanin (köpek) diĢlerinin parçalama ve 

büyük azıların öğütme özellikleri arasında geçiĢ Ģeklindedir. 

 

1.4. Yapısı 
 

Üst birinci küçük azı diĢi genel morfolojik yapıda iki tüberküllü ve iki köklü olarak 

ĢekillenmiĢtir. Kron (corona dentis) ve kökü, (radix dentis) bukkalden palatinale doğru 

daralarak uzanır. 

 

Mesial yarıları köpek diĢlerine, distal yarıları komĢu azı diĢlerine benzer yapılanmıĢtır. 

Üst premolar diĢler; yapı ve görünüm bakımından bukkal yüz, palatinal yüz, mesial yüz, 

distal yüz ve oklüzal yüz olarak ele alınır. 
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1.4.1. Bukkal Yüz  
 

Oklüzalden servikale doğru daralan dörtgen görünümündedir. 

 

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

bukkal eğimi tarafından sınırlandırılmıĢtır.  

 

Bukkal yüzden bakıldığında, diĢin kron bölümünün ortasında mesiale eğimli olarak 

yer alan bukkal sırtın ayırdığı, mesiobukkal ve distobukkal yüzler, mesiobukkal ve 

distobukkal köĢeler ile bukkal sırtın devamında Ģekillenen bukkal tüberkül tepesi ile geniĢ ve 

uzun olan bukkal kök izlenir. DiĢ tümü ile bukkalden palatinale doğru daraldığından bu 

yüzden bakıldığında diğer yüzleri izlenemez. Servikal çizginin bukkal eğimi kök ucuna 

doğru düzgün dıĢbükeylik gösterir. Bukkal yüzde servikal çizgiye yakın mesiodistal yönde 

uzanan birkaç geliĢim oluğu bulunabilir. Bukkal sırtın ayırdığı yüzlerden mesiobukkal yüz, 

distobukkal yüze oranla daha dar ve küçük yapıdadır. Bukkal tüberkül tepesinin hafif 

distalde konumu, mesiobukkal tüberkül sırtına daha uzun bir görünüm kazandırabilir. 

Distobukkal tüberkül sırtı daha dıĢ bükey yapıdadır. Mesiobukkal kenar mesiobukkal 

köĢeden servikale doğru; önce dıĢbükey, sonra içbükey ve servikalde dıĢbükeylik göstererek 

sonlanır. Distobukkal kenar, distobukkal köĢeden servikale doğru, önce dıĢbükey sonra 

belirgin içbükey ve servikalde dıĢbükey olarak sonlanır. 

   

ġekil 1.1: DiĢin sağ ve soldan bukkal yüz görüntüsü 

 

1.4.2. Palatinal Yüz  
 

Oklüzalden servikale doğru daralan Ģekildedir. DiĢ tümü ile bukkalden palatinale 

doğru daralarak uzandığından bu yüzden bakıldığında, bukkal yüz dıĢında tüm yüzleri ve 

kökleri izlenebilir. Palatinal tüberkül bukkal tüberkül tepesinden 1mm kadar kısa 

oluĢtuğundan bukkal tüberkülün oklüzal yüzdeki üçgen yapıdaki sırtı da görülebilir. 
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Tümü ile dıĢbükey yapıda oluĢan palatinal yüz; mesiopalatinal, oklüzopalatinal ve 

distopalatinal kenarlar ile servikal çizginin palatinal eğimi tarafından sınırlandırılmıĢtır. 
 

Mesiopalatinal kenar; mesial köĢeden servikale doğru önce dıĢbükey sonra düz ve 

servikalde dıĢbükey olarak uzanır. 

 

Distopalatinal kenar; distal köĢeden servikale doğru tümü ile dıĢbükey yapıda 

ĢekillenmiĢtir. 

 

Oklüzopalatinal kenar; palatinal sırtın uzantısında konumlanan palatinal tüberkül 

tarafından mesiooklüzal ve distooklüzal kenarlara ayrılmıĢtır. 

   

ġekil 1.2: DiĢin sağ ve soldan palatinal yüz görüntüsü 

 

1.4.3. Mesial Yüz  
 

Bukkalden palatinale, servikalden oklüzale doğru daralan dörtgen Ģeklindedir. 
 

Mesial yüz; kron bölümünde, mesiobukkal, mesiopalatinal, mesiooklüzal kenarlar ile 

servikal çizginin mesial yüzdeki uzantısı tarafından sınırlandırılmıĢtır. 
 

Mesial yüzden bakıldığında; bukkal ve palatinal tüberküllerin yarıları, bukkal ve 

palatinal yüzlerin sırtlarına kadar olan mesial yanları, mesiooklüzal kenar ve bunun palatinal 

1/3 bölümünde gözlenen mesial marjinal geliĢim oluğu, oklüzal yüze doğru eğimli servikal 

çizgi ile bukkal ve palatinal köklerin mesial bölümleri görülebilir. 
 

Mesial görünümde bukkal ve palatinal tüberküllerin (diĢ kronunun üzerinde oluĢan, 

çiğneme kuvvetlerinin etkinliğini arttıran tümsek Ģeklindeki oluĢum) boyut farkı açık olarak 

belirlidir. (1mm) 
 

Mesiobukkal kenar; köĢeden servikale doğru önce dıĢbükey, hafif içbükey ve 

servikalde dıĢbükey olarak uzanır. 
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Mesiopalatinal kenar; oklüzalden servikale önce hafif dıĢbükey sonra belirgin 

dıĢbükey yapıdadır.  

 

Mesiooklüzal kenarın palatinal yarısında izlenen mesiomarginal oluğunun kök 

apeksleri yönünde devamı, bifurkasyon bölgesinde sonlanır. Mesial yüzden bukkal ve 

palatinal köklerin bifurkasyon bölgesinden uç kısma doğru hafif palatinale eğimli oldukları 

görülür. 

   

ġekil 1.3: DiĢin sağ ve soldan mesial yüz görüntüsü 

 

1.4.4. Distal Yüz  
 

Bukkalden palatinale, servikalden oklüzale doğru daralan dörtgen yapıdadır. 

 

Distal yüzün kron bölümü, distobukkal, distooklüzal ve distopalatinal kenarlar ile 

servikal çizginin distal yüzdeki uzantısı tarafından sınırlandırılmıĢtır. 
 

Bu yüzden bakıldığında; bukkal ve palatinal tüberküllerin distal yarıları, bukkal ve 

palatinal sırtlara kadar olan bukkal ve palatinal yüzlerin distal yarıları ile servikal çizginin 

distaldeki uzantısı izlenir. 
 

Distobukkal kenar; bukkal köĢeden servikale doğru önce hafif içbükey sonra düz 

servikale yakın belirgin dıĢbükey yapıda uzanır. 
 

Distopalatinal kenar; distal köĢeden servikale doğru düzgün dıĢbükey yapıda uzanarak 

sonlanır. 
 

Distooklüzal kenar; bukkalden palatinale doğru uzanan düzgün içbükey yapıdadır. 

 

Servikal çizginin distal eğimi oklüzal yüze doğru 0.2 mm kadardır. 
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ġekil 1.4: DiĢin sağ ve soldan distal yüz görüntüsü 

 

1.4.5. Oklüzal Yüz  

 
Bukkalden palatinale doğru belirgin, mesialden distale doğru hafif daralan dörtgen 

görünümündedir. Oklüzal yüz; mesiooklüzal, bukkooklüzal, distooklüzal ve palatinooklüzal 

kenarlar ile sınırlandırılmıĢtır. Uzun ve geniĢ yapıdaki bukkal tüberkül tepesi ile kısa ve daha 

dar Ģekillenen palatinal tüberkül tepesi, diĢin kron bütünlüğünün içinde yerleĢmiĢtir. 

 

Mesiooklüzal kenara; dıĢbükey yapısı nedeniyle „Mesiomarginal Kenar‟ adı da verilir. 

Mesiobukkal köĢeden, mesiopalatinal köĢeye doğru, mesiomarginal oluğa kadar düzgün 

dıĢbükey yapı ile uzanır. 

Bukkooklüzal kenar; bukkal tüberkül tepesi tarafından eĢit uzaklıkta iki kenara 

ayrılmıĢtır. Bunlardan mesialde yer alan hafif içbükey, distaldeki ise düz olarak 

ĢekillenmiĢtir. 

 

Distooklüzal kenar; distobukkal köĢeden, distopalatinal köĢeye doğru; orta bölgede 

belirgin içbükeylik göstererek uzanır. 

 

Palatinooklüzal kenar; palatinal tüberkül tepesi tarafından mesial ve distal yarılara 

ayrılmıĢtır. Mesial yarı distal yarıdan daha kısa ve hafif dıĢbükey görünümdedir. Distal yarı 

ise daha uzun ve belirgin dıĢbükey yapıdadır. 

 

Oklüzal yüzden bakıldığında, oklüzal yüzün tümü ile birlikte, santral oluğun ayırdığı 

bukkal ve palatinal tüberküller ile kronun ekvator bölgesine kadar olan bukkal ve palatinal 

yüzleri izlenebilir. Santral oluk, oklüzal yüzün palatinal yüze yakın bölümünde, mesiodistal 

yönde uzanarak bukkal ve palatinal tüberkülleri ayırır. Oklüzal yüzün ortasından 

mesiooklüzal ve distooklüzal kenarlara doğru uzanan santral oluk, bu bölgelere yakın üç dala 

ayrılarak sonlanıri (Triangular Fossalar) bunlardan, mesialde yer alan „Mesial Triangular 

Fossa‟, (Yakın Üçgen Çukur) distalde yer alan „Distal Triangular Fossa‟ (Uzak Üçgen 

Çukur) olarak tanımlanır. 
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ġekil 1.5: DiĢin sağ ve soldan oklüzal görüntüsü 

 

Santral oluğun mesiale uzanan kollarından, mesiobukkal yönde Ģekillenen oluğa, 

mesiobukkal geliĢim oluğu‟ denir. 

 

Santral oluktan, mesiopalatinal yönde uzanan geliĢim oluğu, „mesiopalatinal geliĢim 

oluğu‟ adını alır. 

 

Santral oluğun mesial devamı, mesiooklüzal kenar sırtını ayırarak mesial yüzün 

yarısına kadar uzanır ve „mesial marginal geliĢim oluğu‟ adını alır. 

 

Santral oluğun distal yöne uzanan kollarından, distobukkal yönde Ģekillenen oluğa 

„distobukkal geliĢim oluğu‟ adı verilir. 

 

Santral oluktan distopalatinal yöne doğru uzanan geliĢim oluğu, „distopalatinal geliĢim 

oluğu‟ adını alır. 

 

Santral oluğun distale devamı, distooklüzal kenar sırtı üzerinde kısa bir girinti Ģeklinde 

sonlanabilir. 

 

1.5. Üst Birinci Premolar DiĢlerin Kökleri 
 

Üst birinci premolar diĢler iki köklüdür. Bukkalde konumlanan bukkal kök ve 

palatinalde konumlanan palatinal kök, servikal bölgeden bir kron boyu uzaklıkta, 

bifurkasyon bölgesinde ayrılır. 

 

Kökler; uç kısımlarına doğru gittikçe daralarak distale eğimli olarak sonlanır. Her iki 

kök birbirlerine doğru ya da palatinal yönde eğim gösterebilir. 

 

Bukkal kök büyük ve uzun yapıda olup bukkal yüzden bakıldığında, palatinal kökün 

görüntüsünü engeller. 
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ġekil 1.6: DiĢin kökü 

 

1.6. Üst Birinci Premolar DiĢlerin Sağ Sol Ayrım Özellikleri 
 

Sağ ve sol üst birinci premolar diĢlerinin ayrımında, aĢağıda düzenlenen kurallar 

geçerlidir: 

 

 DiĢin bukkal yüzünün mesial yarısı, daha dar ve küçük yapılanmıĢtır. 

 Büyük ve uzun tüberkül, bukkalde yer alır. 

 DiĢ, tümü ile bukkalden palatinale doğru daralan yapıdadır. 

 Büyük ve uzun kök, bukkalde yer alır. 

 Kök uçları distale eğimlidir. 

 

Servikal çizgi 

Radix dentis( kök ) 

Collum dentis(kole) 

Corona dentis 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamakları ile sağ üst birinci premolar diĢi modele ediniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Mum kalıp hazırlayınız. 

 

Resim 1.1: Mum kalıp 

 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. 

 

Resim 1.2: Mum kalıbın boyutlandırılması 

 Mum kalıbın boyutlarını, doğal diĢ 

boyutlarından ortalama beĢ (5) kat 

büyüklükte olacak Ģekilde 

oluĢturunuz. 

 Mum kalıp üzerinde diĢ boyutlarını 

cetvel kullanarak kontrol ediniz. 

 Kron boyu; doğal boyut 8,5mm x5 kat 

=4,2cm olacak Ģekilde oluĢturunuz. 

 

Resim 1.3: Kron boyu 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kron geniĢliği; doğal boyut 7mm x 

5kat =3,5cm olacak Ģekilde 

oluĢturunuz. 

 

Resim 1.4: Kron geniĢliği 

 

 Kron kalınlığı; doğal boyut 9mm x 5 

kat =4,5cm olacak Ģekilde 

oluĢturunuz. 

 

Resim 1.5: Kron kalınlığı 

 

 .Bukkal ve palatinal yüz görünümlerini 

belirleyiniz. 

 

Resim 1.6: Bukkal yüzün belirlenmesi 

 Bukkal ve palatinal yüz 

görünümlerini, mum kalıbın dar 

yüzlerine belirleyiniz. 

 Bukkal yüz görünümünde, öncelikle 

bukkal sırtı tahmini belirleyip buna 

göre mesiobukkal ve distobukkal 

yüzeyleri belirleyiniz. 

 Palatinal yüz görünümünde de 

öncelikle palatinal sırtı tahmini 

belirleyip buna göre mesiopalatinal ve 

distopalatinal yüzeyleri belirleyiniz 
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 Mesial ve distal kenarlara yakın fazlalıkları 

uzaklaĢtırınız. 

 

Resim 1.7: Fazlalıkların alınması 

 

 Fazlalıkları alırken model boyutunda 

değiĢiklik olmamasına dikkat ediniz. 

 Mesial ve distal yüz görünümlerini 

belirleyiniz. 

 

Resim 1.8: Mesial yüzün belirlenmesi 

 

 Mesial ve distal yüz görünümlerini, 

mum kalıbın geniĢ yüzlerine 

belirleyiniz. 

 Distal yüzü geniĢ olan diğer yüze aynı 

Ģekilde belirleyiniz. 

 Servikal çizgiyi belirleyiniz. 

 

Resim 1.9: Servikal çizginin belirlenmesi 

 

 Mesial ve distal yüzlerde servikal 

çizginin eğimlerini belirleyerek, kron 

ile kökün ayırım bölgesini detaylı 

olarak belirleyiniz. 
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 Bukkal ve palatinal yüzlere doğru oluĢan 

fazlalıkları uzaklaĢtırınız. 

 

Resim 1.10: Bukkal yüz fazlalıklarının alınması 

 

 

Resim 1.11: Palatinal yüz fazlalıklarının 

alınması 

 

 Fazlalıkları alırken model boyutlarına 

dikkat ediniz. 

 Oklüzal yüzde bukkal ve palatinal 

tüberkülleri oluĢturunuz. 

 

Resim 1.12: Tüberküllerin oluĢturulması 

 

 Öncelikle bukkal ve palatinal 

tüberküller ile bunları santral oluğa 

birleĢtiren sırtı kabaca belirleyiniz. 

 

ġekil 1.7: Oklüzal sırtın kabaca 

belirlenmesi 

 Bukkal tüberkül sırtını; palatinal 

tüberkül sırtından daha geniĢ ve uzun 

yapıda oluĢturunuz. 



 

 15 

 Oklüzal yüzde santral oluğu oluĢturunuz. 

 

Resim 1.13: Oklüzal yüzde santral oluğun 

oluĢturulması 

 

 Santral oluğun mesialden distale 

uzanıp diĢin iki tüberkülünü 

birbirinden ayırdığını unutmayınız. 

 

 Santral oluğu, mesial ve distal kenarlara 

yakın kollara ayırınız. 

 

Resim 1.14: Üçgen çukurların oluĢturulması 

 Santral oluğu mesial ve distal 

kenarlara yakın üçgen çukurlar 

oluĢturacak Ģekilde kollara ayırdıktan 

sonra sonlandırınız. 

 Oklüzal yüzde bukkal ve palatinal 

tüberkül tepeleri arasında (doğal 

boyut 5-6mm x 5= 2,5-3cm ) 2,5-

3cm‟lik aralık bulunmasına dikkat 

ediniz. 

 

Resim 1.15: Tüberkül tepeleri arasındaki 

mesafe 
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 Tüm yüzeylerdeki keskin kenar ve köĢeleri 

alınız. 

 

Resim 1.16: Kenar ve köĢelerin alınması 

 

 

Resim 1.17: Kenar ve köĢelerin alınması 

 

 

Resim1.18: Kenar ve köĢelerin alınması 

 Düzeltme sırasında, morfolojik yüzey 

detaylarının kaybolmamasına dikkat 

ediniz. 
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 Oklüzal yüzü Ģekillendiriniz. 

 

Resim1.19: Oklüzal yüzün belirginleĢtirilmesi 

 Oklüzal yüzde santral oluğu ve bunun 

mesial ve distal kenarlara yakın üçgen 

çukurları sınırlayan çatal Ģeklindeki 

uzantılarını Ģekillendiriniz. 

 Santral oluktan tüberkül tepelerine 

doğru oklüzal triangular sırtlar ve 

bunların kenar sırtları ile ayırımını 

belirleyerek oklüzal morfolojiyi 

tamamlayınız. 

 Bukkal yüzü kontrol ediniz. 

 

Resim 1.20: Bukkal yüz kontrolü 

 Yaptığınız modelin, doğal diĢe 

benzerliğini kontrol ediniz 

 Mesial yüzü kontrol ediniz. 

 

Resim 1.21: Mesial yüzün kontrolü 

 Yaptığınız modelin, doğal diĢe 

benzerliğini kontrol ediniz. 

 Distal yüzü kontrol ediniz. 

 

Resim 1.22: Distal yüz kontrolü 

 Yaptığınız modelin, doğal diĢe 

benzerliğini kontrol ediniz 
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 Palatinal yüzü kontrol ediniz. 

 

Resim 1. 23: Palatinal yüz kontrolü 

 Yaptığınız modelin, doğal diĢe 

benzerliğini kontrol ediniz. 

 Oklüzal yüzü kontrol ediniz. 

 

Resim 1.24: Oklüzal yüz kontrolü 

 Yaptığınız modelin, doğal diĢe 

benzerliğini kontrol ediniz. 

 Polisaj yapınız. 

 

Resim 1.25: Polisaj yapımı 

 Polisaj iĢlemini, modeli flamdan 

geçirdikten sonra ince naylon çorap 

ya da gazlı bezle silme Ģeklinde 

yapabilirsiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
 

1. Üst birinci premolar diĢler,…………….‟da sağ ve solda ….. tane olmak üzere 

…….adettir. 

2. Üst birinci premolar diĢler, mesialde …………….diĢ ile distalde 

…………………..diĢ ile komĢudur. 

3. Üst birinci premolar diĢin biri, ………….. diğeri ………… olmak üzere iki tüberkülü 

vardır. 

4. Üst birinci premolar diĢler genel morfolojik yapıda, ……. köklü olarak ĢekillenmiĢtir. 

5. Üst birinci premolar diĢin uzun ve geniĢ yapıdaki …………… tüberkül tepesi ile kısa 

ve daha dar Ģekillenen ………….. tüberkül tepesi kron bütünlüğü içinde yerleĢmiĢtir. 

6. Oklüzal yüzde …………… bukkal ve palatinal tüberkülleri ayırır. 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

7. ( ) Bukkal yüz, diĢin yanağa bakan dıĢ yüzüdür. 

8. ( ) Mesial yüz; bukkalden palatinale, servikalden oklüzala doğru daralan dörtgen 

Ģeklindedir. 

9. ( ) Bukkal tüberkül, palatinal tüberkülden genellikle daha kısadır. 

10. ( ) Palatinal kök, büyük ve uzun yapıdadır. 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

11. DiĢin mesial ve distal yüzleri arasındaki en geniĢ boyutu aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Total diĢ boyu 

B) Kron kalınlığı 

C) Kök boyu 

D) Kron kalınlığı 

E) Kron geniĢliği 
 

12. AĢağıdakilerden hangisi, çiğneme kuvvetlerinin etkinliğini arttıran tümsek Ģeklindeki 

oluĢumlardır? 

A) Radix dentis 

B) Corona dentis 

C) Collum dentis 

D) Tüberkül 

E) Kole 

 

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–2 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda, uygun laboratuvar ortamı ve 

donanım sağlandığında, tekniğine uygun üst ikinci premolar diĢ modelini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Üst ikinci premolar diĢlerin; ağız içindeki anatomik yerini, görevini, çıkma 

yaĢını araĢtırınız. 

 Üst ikinci premolar diĢlerin modelasyonunda kullanılan araç-gereçlerin 

isimlerini öğreniniz. 

 DiĢ laboratuvarına giderek üst ikinci premolar diĢlerin model yapım iĢlem 

basamaklarını gözlemleyiniz. Gözlem sonuçlarınızı sınıfta arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 

 

2. ÜST ĠKĠNCĠ PREMOLAR DĠġLER (ÜST 

ĠKĠNCĠ KÜÇÜK AZI DĠġLERĠ) 
 

Üst ikinci premolar diĢler, üst ikinci küçük azı diĢleri olarak da tanımlanır. Maxillada 

(üst çene) sağ ve solda birer tane olmak üzere iki adettir. Genel form olarak üst birinci 

premolara benzer ve iĢlev olarak üst birinci premoları destekler. 

 

2.1. Boyutları 
 

Adı Boyutları 

Total DiĢ Boyu 22.2 mm 

Kron Boyu 8.2 mm 

Kök Boyu 14 mm 

Kron GeniĢliği 7 mm(Kolede 5 mm) 

Kron Kalınlığı 9 mm (Kolede 8 mm) 

Tablo 1.1: Üst ikinci premolar diĢin boyutları 

2.2. KomĢuları 
 

Üst ikinci premolar diĢ sağ ve sol maxillada mesialde üst birinci premolar diĢ ile 

distalde üst birinci molar (büyük azı) diĢ ile komĢudur. KarĢıt ark da alt birinci ve ikinci 

premolar diĢleri ile temas eder. Kesici ve çiğneyici (insizal ve oklüzal) yüzleri alt ikinci 

premolar ve alt birinci molar (büyükazı) diĢi ile karĢılıklı iliĢki halindedir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.3. Görevi 
 

Üst ikinci premolar diĢler, üst birinci premolar diĢler gibi köpek diĢleri ile büyük azı 

diĢleri arasında geçiĢ formuna ve fonksiyonuna sahiptir. 

 

Fonksiyonel olarak köpek diĢlerinin parçalama ve büyük azıların öğütme özellikleri ile 

üst birinci premolar diĢleri iĢlev olarak destekler. 

 

2.4. Yapısı 
 

Bukkalden palatinale doğru tümü ile daralan yapıdaki üst ikinci premolar diĢin mesial 

yarısı üst birinci premolar diĢine; distal yarısı ise üst birinci molar diĢine benzerlik gösterir. 

Oklüzal yüzeyi biraz daha küçüktür, dıĢ sınırları daha ovaldir ve hemen hemen aynı boyda 

iki tüberkülü vardır. Üst ikinci premolar diĢ tek köklüdür. 

 

Üst ikinci premolar diĢler yapı ve görünüm bakımından; bukkal yüz, palatinal yüz, 

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

 

2.4.1. Bukkal Yüz 
 

Oklüzalden servikale doğru daralan dörtgen görünümündedir. 

 

Bukkal yüzün sınırları; mesiobukkal, bukkooklüzal ve distobukkal kenarlar ile 

servikal çizginin bukkal eğimidir. 

 

Bukkal yüzden; geniĢ ve uzun yapıdaki bukkal tüberkül ile kronun ve kökün 

mesiobukkal ve distobukkal eğimli yan yüzlere kadar olan bölgeleri görülür. 

 

Mesiobukkal kenar; mesial köĢeden servikale doğru, önce dıĢbükey sonra içbükey 

olarak uzanır. 

 

Bukkooklüzal kenar; bukkal tüberkül ile mesial ve distal yarılara ayrılıp mesial yarı 

daha kısa ve düz, distal yarı ise daha uzun ve içbükey yapıdadır. 

 

Distooklüzal kenar; distal köĢeden servikale doğru önce dıĢbükey sonra içbükey ve 

servikalde hafif dıĢbükey olarak sonlanır. 

 

Kökü apikal yönde daralır, kök ucu distale eğimlidir. 
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ġekil 2.1: DiĢin sağ ve soldan bukkal görünümü 

 

2.4.2. Palatinal Yüz 
 

Oklüzalden servikale, mesialden distale daralan yamuk görünümündedir. 

 

Sınırları; mesiopalatinal, palatinooklüzal, distopalatinal kenarlar ile servikal çizginin 

palatinal yüzdeki eğimidir. 

 

Palatinal yüzden; dar ve kısa yapıdaki palatinal tüberkül ile bukkal tüberkülün oklüzal 

tringular sırtı, kron ve kökün mesial ve distal yüzlerinin büyük bölümü izlenebilir. Mesial 

yüze yakın palatinal tüberkül tepesi konumlanmıĢtır. 

 

Mesioopalatinal kenar; mesialden servikale doğru sırasıyla dıĢbükey, hafif içbükey, 

servikalde hafif dıĢbükey olarak uzanır. 

 

Palatinooklüzal kenar; palatinal tüberkül tepesi ile mesial ve distal yarı olmak üzere 

iki bölüme ayrılır. Mesial yarı distal yarıdan belirgin olarak kısa görünümdedir. 

Palatinooklüzal kenar mesialden distale doğru azalan dıĢbükey yapı ile palatinal tüberkülü 

sınırlandırır. 

 

Distopalatinal kenar; distal köĢeden servikale doğru belirgin dıĢbükey yapıda uzanır. 

 

DiĢ tümü ile bukkalden palatinale doğru daralarak uzandığından kökün distale eğimi 

ile birlikte yan olukları ve yüzleri de izlenebilir. 
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ġekil 2.2: DiĢin sağ ve soldan palatinal görünümü 

 

2.4.3. Mesial Yüz 
 

Servikalden oklüzale doğru daralan dörtgen görünümündedir. 
 

Sınırları; mesiobukkal, mesiooklüzal, mesiopalatinal kenarlar ile servikal çizginin 

mesial yüzdeki eğimidir. 
 

Mesial yüzden; uzun ve geniĢ yapıdaki bukkal tüberkül ile kısa ve küçük yapıdaki 

palatinal tüberküllerin mesial yarıları, bukkal ve palatinal yüzlerin mesial yarıları görülebilir. 

Bukkal ve palatinal tüberküller arasındaki boyut farkı üst birinci premolar diĢe oranla daha 

azdır ( 0.9 mm ). 
 

Mesiobukkal kenar; servikale doğru hafif dıĢbükey olarak uzanır. 
 

Mesiooklüzal kenar; mesiobukkal köĢeden mesiopalatinal köĢeye doğru önce düz, 

santral olukta belirgin içbükey ve mesiopalatinal köĢeye doğru dıĢbükey Ģeklinde uzanır. 
 

Mesiopalatinal kenar; mesialden servikale düzgün dıĢbükey yapıdadır. 
 

Mesial yüzde, kökün orta bölümünde, diĢin uzun eksenine paralel geniĢ bir oluk 

vardır. 

   
ġekil 2.3: DiĢin sağ ve soldan mesial görünümü 
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2.4.4. Distal Yüz 
 

Servikalden oklüzale, mesialden distale doğru daralan yapıdadır. 

 

Sınırları; distobukkal, distooklüzal, distopalatinal kenarlar ile servikal çizginin distal 

eğimidir. 

 

Distobukkal kenar; distobukkal köĢeden servikale doğru önce dıĢbükey, sonra içbükey 

ve servikalde dıĢbükey yapıda uzanır. 

 

Distooklüzal kenar; bukkalden palatinale içbükey yapıdadır. 

 

Distopalatinal kenar; servikale doğru önce düzgün dıĢbükey, servikalde belirgin 

dıĢbükey olarak ĢekillenmiĢtir. 

 

Distal yüzden; bukkal ve palatinal tüberküllerin oklüzal distal yarıları ile bukkal ve 

palatinal sırtlara kadar bunlara ait yüzleri de izlenebilir. 

   

ġekil 2.4: DiĢin sağ ve soldan distal görünümü 

 

2.4.5. Oklüzal Yüz  
 

Bukkalden palatinale doğru daralan yamuk Ģeklindedir. 

 

Sınırları; mesiooklüzal, bukkooklüzal, distooklüzal ve palatinooklüzal kenarlardır. 

 

Mesiooklüzal kenar, santral oluğun devamı ile palatinale yakın olarak bölünebilir. 

Mesiooklüzal köĢeden santral oluğa kadar, belirgin bir mesiooklüzal sırt oluĢmuĢtur. 

 

Bukkooklüzal kenar, mesialden distale dıĢbükey uzanır. 

 

Distooklüzal kenar, mesiooklüzal kenara oranla daha içbükey yapıdadır. 
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Palatinooklüzal kenar, bukkooklüzal kenardan kısa; ama daha dıĢbükeydir. 

 

Oklüzal yüzden; bukkal ve palatinal tüberküller, bunları ayıran santral oluk, bukkal ve 

palatinal yüzlerin kron ekvatoruna kadar olan bölümleri görülebilir. 

 

Santral oluk, oklüzal yüzün palatinale yakın bölgesinde mesiodistal yönde uzanıp 

bukkal ve palatinal tüberkülleri ayırır. Santral oluğun mesiale uzantısı, mesiooklüzal kenara 

yakın bukkal ve palatinal yönde iki dala ayrılır. Bunlardan, bukkale doğru uzanan dala, 

„mesiobukkal geliĢim oluğu‟; palatinale doğru uzanan dala, „mesiopalatinal geliĢim oluğu‟ 

adı verilir. Bu iki oluk ile mesiomarginal kenar sırtı arasında oluĢan üçgen çukura „mesial 

triangular fossa‟ adı verilir.  

 

Santral oluğun distal yönde devamı bukkale doğru, „distobukkal geliĢim oluğu‟; 

palatinale doğru, „distopalatinal geliĢim oluğu‟ olarak uzanır. Bu oluklar ile distooklüzal 

kenar sırtı arasında kalan üçgen bölgeye, „distal triangular fossa‟ adı verilir. 

 

Oklüzal yüzde yer alan geniĢ ve uzun olan bukkal tüberkül ile kısa ve dar yapıdaki 

palatinal tüberkül tepeleri, oklüzal yüzde konumlanmıĢ ve aralarındaki uzaklık 5 mm 

kadardır. 

   

ġekil 2.5: DiĢin sağ ve soldan oklüzal görünümü 
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2.5. Üst Ġkinci Premolar DiĢlerin Kökleri 
 

Üst ikinci küçük azı diĢi tek köklüdür. Kökün her iki yüzünde diĢin uzun eksenine 

paralel uzanan birer oluk bulunur. Kök ucu, apikale yakın distale eğimlidir. 

 

 

ġekil 2.6: DiĢin kökü 

 

2.6. Üst Ġkinci Premolar DiĢlerin Sağ Sol Ayrım Özellikleri 
 

Sağ ve sol üst ikinci premolar diĢlerin ayrımında kullanılan kurallar Ģunlardır: 
 

 Bukkal tüberkül, büyük ve geniĢ olup distal bölümünde ikinci bir tüberkül 

oluĢumu izlenir. 

 Palatinal tüberkül, kısa ve küçük olup tepesi mesiale yakın konumlanmıĢtır. 

 Bukkal yüzün mesial yarısı; distal yarısından küçük ve dar yapılanmıĢtır. 

 Kök ucu distale eğimlidir. 

Corona dentis 

Servikal çizgi 

Kök (Radix dentis ) 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

AĢağıdaki iĢlem basamakları ile sağ üst ikinci premolar diĢi modele ediniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Mum kalıp hazırlayınız. 

 

Resim 2.1: Mum kalıp 

 Mum kalıbı, mum parçalarını eritip 

kalıba dökerek ya da silindir Ģeklindeki 

modelaj mumunu uygun boyutlarda 

keserek elde edebilirsiniz 

 ÇalıĢmanıza engel olacak el 

aksesuarlarınızı çıkarınız. 

 Otururken vücut anatomisine dikkat 

ediniz. Sandalyede oturma 

yüksekliğinizi ortalama olarak masa 

yüzeyinin 28cm altında olacak Ģekilde 

ayarlayınız. Ayaklarınızın altına 0-

10cm‟lik dayanak bulundurunuz. 

 Mum kalıbı çalıĢacağınız boyuta 

getiriniz. 

 

Resim 2.2: Mum kalıbın çalıĢılacak boyuta 

getirilmesi 

 Mum kalıbın boyutlarını doğal diĢ 

boyutlarından ortalama beĢ (5) kat 

büyüklükte olacak Ģekilde oluĢturunuz. 

 Kron boyu, doğal boyut 8,2 mm x 5 kat 

= 4,1cm olacak Ģekilde oluĢturunuz. 

 

 

Resim 2.3: Kron boyu 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kron geniĢliği, doğal boyut 7 mm x 5 

kat= 3,5cm olacak Ģekilde oluĢturunuz 

 

Resim 2.4: Kron geniĢliği 

 

 Kron kalınlığı, doğal boyut 9 mm x 5 

kat= 4,5cm olacak Ģekilde oluĢturunuz 

 

Resim 2.5: Kron kalınlığı 

 Bukkal ve palatinal yüz görünümlerini 

belirleyiniz. 

 

Resim 2.6: Bukkal yüzün belirlenmesi 

 

 Bukkal ve palatinal yüz görünümlerini 

mum kalıbın dar yüzlerine belirleyiniz. 

 Bukkal yüz görünümünde öncelikle 

bukkal sırtı tahmini belirleyip buna göre 

mesiobukkal ve distobukkal yüzeyleri 

belirleyiniz. 

 Palatinal yüz görünümünde de öncelikle 

palatinal sırtı tahmini belirleyip buna 

göre mesiopalatinal ve distopalatinal 

yüzeyleri belirleyiniz 
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 Mesial ve distal kenarlara yakın oluĢan 

fazlalıkları uzaklaĢtırınız. 

 

Resim 2.7: Fazlalıkların alınması 

 

 Belirlenen sınırlar dıĢında kalan 

fazlalıkları uzaklaĢtırarak diĢin kaba 

formunu elde ediniz. 

 Mesial ve distal yüz görünümlerini 

belirleyiniz. 

 

Resim 2.8: Mesial yüzün belirlenmesi 

 

 Mesial ve distal yüz görünümlerini mum 

kalıbın geniĢ olan yüzlerine belirleyiniz. 

 Distal yüzü geniĢ olan diğer yüze aynı 

Ģekilde belirleyiniz. 

 

 Servikal çizgiyi belirleyiniz. 

 

Resim 2.9: Servikal çizginin belirlenmesi 

 

 Mesial ve distal yüzlerde servikal 

çizginin (kole) eğimlerini belirleyerek 

kron ile kökün ayırım bölgesini detaylı 

olarak belirleyiniz. 
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 Bukkal ve palatinal yüzlerdeki 

fazlalıkları uzaklaĢtırınız. 

 

Resim 2.10: Bukkal yüz fazlalıkların alınması 

 

 

Resim 2.11: Palatinal yüz fazlalıkların 

alınması 

 

 Belirlenen sınırlar dıĢında kalan 

fazlalıkları uzaklaĢtırarak diĢin kaba 

formunu elde ediniz. 

 Oklüzal yüzde bukkal ve palatinal 

tüberkülleri oluĢturunuz. 

 

Resim 2.12: Oklüzal tüberküllerin 

oluĢturulması 

 

 Oklüzal yüzün kaba formu için önce eĢit 

büyüklükte bukkal ve palatinal 

tüberküller ile bir ara oluk (santral oluk) 

belirleyiniz. 

 Modeli, tümü ile bukkalden palatinale 

doğru daraltarak bukkal tüberkülün daha 

geniĢ olmasını sağlayınız. 
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 Santral oluğu oluĢturunuz. 

 

Resim 2.13: Oklüzal yüzde santral ouğun 

oluĢturulması 

 

 Santral oluğun mesialden distale uzanıp 

diĢin iki tüberkülünü birbirinden 

ayırdığını unutmayınız. 

 Santral oluğu mesial ve distal kenarlara 

yakın kollara ayırınız  

 

Resim 2.14: Üçgen çukurların oluĢturulması 

 Santral oluğu, mesial ve distal kenarlara 

yakın üçgen çukurlar oluĢturacak Ģekilde 

kollara ayırdıktan sonra sonlandırınız. 

 Oklüzal yüzde bukkal ve palatinal 

tüberkül tepeleri arasında (doğal boyut 

6,5 mm x 5= 3,25cm ) 3,25 cm‟lik aralık 

bulunmasına dikkat ediniz 

 

Resim 2.15: Tüberkül tepeleri arasındaki 

mesafe 
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 Tüm yüzeylerdeki sivri, keskin kenar ve 

köĢeleri düzeltiniz. 

 

Resim 2.16: Kenar ve köĢelerin düzeltilmesi 

 

 

Resim 2.17: Kenar ve köĢelerin düzeltilmesi 

 

 

Resim 2.18: Kenar ve köĢelerin düzeltilmesi 

 

 

 Oklüzal yüzü belirginleĢtiriniz. 

 

Resim 2.19: Oklüzal yüzün 

belirginleĢtirilmesi 

 

 Oklüzal yüzde santral oluğu ve bunun 

mesial ve distal kenarlara yakın üçgen 

çukurları sınırlayan çatal Ģeklindeki 

uzantılarını Ģekillendiriniz. 

 Santral oluktan tüberkül tepelerine 

doğru oklüzal triangular sırtlar ve 

bunların kenar sırtları ile ayırımını 

belirleyerek oklüzal morfolojiyi 

tamamlayınız. 
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 Bukkal yüzü kontrol ediniz. 

 

Resim 2.20: Bukkal yüz kontrolü 

 

 Yaptığınız modelin, doğal diĢe 

benzerliğini kontrol ediniz 

 Mesial yüzü kontrol ediniz. 

 

Resim 2.21: Mesial yüz kontrolü 

 

 Yaptığınız modelin doğal diĢe 

benzerliğini kontrol ediniz 

 Distal yüzü kontrol ediniz. 

 

Resim 2.22: Distal yüz kontrolü 

 

 Yaptığınız modelin, doğal diĢe 

benzerliğini kontrol ediniz 
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 Palatinal yüzü kontrol ediniz. 

 

Resim 2.23: Palatinal yüz kontrolü 

 

 Yaptığınız modelin, doğal diĢe 

benzerliğini kontrol ediniz 

 Oklüzal yüzü kontrol ediniz. 

 

Resim 2.24: Oklüzal yüz kontrolü 

 

 Yaptığınız modelin, doğal diĢe 

benzerliğini kontrol ediniz. 

 Polisaj yapınız. 

 

Resim 2.25: Modelin polisajı 

 

 Polisaj iĢlemini, modeli flamdan 

geçirdikten sonra ince naylon çorap ya 

da gazlı bezle silme Ģeklinde 

yapabilirsiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
 

1. Üst ikinci premolar diĢin boyu …….. mm, geniĢliği …… mm, kalınlığı ……. mm‟dir. 

2. Üst ikinci premolar diĢin ………. tüberkülü büyük ve geniĢtir. 

3. Üst ikinci premolar diĢ, mesialde …………….. diĢ ile distalde ……………… diĢ ile 

komĢudur. 

4. Üst ikinci premolar diĢin kesici ve çiğneyici yüzleri, ……………….. diĢ ve 

……………… diĢ ile karĢılıklı iliĢki halindedir. 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

5. ( ) Üst ikinci premolar diĢ iki köklüdür. 

6. ( ) Üst ikinci premolar diĢin kök ucu distale eğimlidir. 

7. ( ) Üst ikinci premolar diĢin mesial yarısı üst birinci premolar diĢe, distal yarısı üst 

birinci molar diĢe benzerlik gösterir. 

8. ( ) Üst ikinci premolar diĢin palatinal tüberkülü büyük ve geniĢ yapıdadır. 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

9. AĢağıdakilerden hangisi, santral oluğun bukkale doğru uzanan dalıdır?  

A) Mesial Triangular Fossa 

B) Mesiobukkal GeliĢim Oluğu 

C) Mesiopalatinal GeliĢim Oluğu 

D) Distal Triangular Fossa 

E) Distobukkal GeliĢim Oluğu  
 

10. Tüberküller, diĢin hangi yüzünde bulunur? 

A) Palatinal 

B) Mesial 

C) Bukkal 

D) Oklüzal 

E) Distal 
 

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 
 

Üst premolar diĢler modülü kapsamında kazandığınız yeterliği aĢağıda verilen 

çalıĢmaları yaparak değerlendiriniz. 

 

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

çalıĢması yapınız. 

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

çalıĢması yapınız. 

 

Yaptığınız çalıĢmalar öğretmeniniz tarafından değerlendirilecektir. 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Maxilla-Birer-Ġki 

2 
Üst köpek-üst ikinci 

küçük azı 

3 
Bukkal’de-

Palatinal’de 

4 Ġki 

5 Bukkal-Palatinal 

6 Santral oluk 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 YanlıĢ 

10 YanlıĢ 

11 E  

12 D  

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 
22.2 mm, 7 mm, 9 

mm 

2 Bukkal 

3 

Üst birinci 

premolar 

Üst birinci molar 

4 
Alt ikinci premolar 

Alt birinci molar 

5 YanlıĢ 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 YanlıĢ 

9 B 

10 D 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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