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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 724DC0003 

ALAN  DiĢ Protez 

DAL/MESLEK DiĢ Protez Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Kanin DiĢler 

MODÜLÜN TANIMI  

Bu modül kanin diĢlerin görev, yapı ve gruplandırma 

bilgileri ile kanin diĢ model yapımlarına ait teknik iĢlem ve 

beceri basamaklarını içeren öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40\24  

ÖNKOġUL  

YETERLĠK Kanin diĢlerin modelini yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam, araç gereç sağlandığında 

tekniğine uygun kanin diĢlerin modelini yapabileceksiniz. 

 

Amaçlar 

1. Tekniğe uygun olarak üst kanin diĢ modelini 

yapabileceksiniz. 

2. Tekniğe uygun olarak alt kanin diĢ modelini 

yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Model bıçağı, eldiven, iĢ önlüğü, mum, diĢ 

protez teknisyeni çalıĢma masası, spatula, bek 

 

Ortam: DiĢ protez 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. Bu modülle kanin 

diĢlerin ağız içindeki yerini, ortalama boyutlarını, yapısını öğrenecek, üst kanın diĢ ve alt 

kanin diĢ modellerini yapabileceksiniz. Kazandığınız yeterlilikler sayesinde bu alanla ilgili iĢ 

ortamında kolayca iĢ bulma imkânına sahip olacaksınız. 

 

Sizler bu modül ile kanin diĢlerin mum blok çalıĢmasının iĢlem basamaklarını ve 

maksiller, mandibular kanin diĢleri çalıĢırken dikkat edilecek noktaları da kavramıĢ 

olacaksınız. 

 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda uygun laboratuvar ortamı ve 

donanım sağlandığında tekniğine uygun maksiller kanin diĢ modelini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Kanin diĢlerin ağız içindeki anatomik yerini, görevini, çıkma yaĢını araĢtırıp 

rapor hâlinde yazınız. 

 Kanin diĢlerin modelasyonunda kullanılan araç gereçlerin isimlerini öğreniniz. 

 DiĢ laboratuvarlarına giderek kanin diĢlerin model yapım iĢlem basamaklarını 

gözlemleyiniz. Gözlem sonuçlarınızı sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. ÜST (MAXSĠLLER) KANĠN DĠġLER 
 

Ön diĢler ile arka diĢler arasında yer alan sivri diĢlerdir. Lateral diĢin distalinde, 1. 

premoların mesialinde yer alır. 

 

Kanin diğer adıyla köpek diĢleridir (Her çenede ikiĢer tane var.). Kedigillerde belirgin 

olduğu için köpekler bu özel diĢlerin isim babası olmuĢlardır. Halk arasında köpek diĢine 

göz diĢi de denir. Çünkü gerçekten gözün tabanına kadar uzanan uzun kuvvetli bir kökü 

vardır.  

 

Yatay düzlemde komĢu diĢlere oranla 1,5-2 mm kadar labiale doğru çıkıntılı 

konumdaki köpek diĢleri, ön gurup diĢler ile yan gurup diĢler arasında geçiĢ konumunda 

olup ağız köĢelerine yerleĢerek dudak çevresine yeterli estetiği sağlar. 

 

1.1. Maxiller Kanin DiĢler 
 

 Maxiller lateral diĢ ile maxiller 1. premolar arasında konumlanmıĢtır. Kuronun 

mesial yarısı yankesici ile distal yarısı ise premolar ile temastadır.  

 Yatay düzlemde 1,5 -2 mm kadar labiale doğru çıkıntılı olup ön grup ile yan 

grup diĢler arasında geçiĢ konumundadır. Ağız köĢelerine yerleĢerek dudak 

çevresine estetik sağlar. 

 Üst kanin diĢ çoğu zaman ağızdaki en uzun köklü diĢtir. Kök labio-palatinal 

olarak kalındır. Mesial ve distal yüzeyinde bulunan geliĢimsel çöküntüler, bu 

diĢin alveol kemiği içindeki ankrajını (destek alınan anatomik dirençli nokta) 

artırır.  

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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1.1.1. Boyutları 
 

ADI BOYUTLARI 

TOTAL DĠġ BOYU 27 mm 

KURON BOYU 10 mm  

KÖK BOYU 17 mm 

KURON GENĠġLĠĞĠ 7,5 mm (kolede 5.5 mm) 

KURON KALINLIĞI  8 mm (kolede 7 mm) 

 

1.1.2. Labial Yüz 
 

 Kuron ve kök üst orta kesiciye göre mesiodistal olarak yaklaĢık 1 mm daha 

dardır.  

 Servikal çizgi kök yönünde dıĢbükey yay çizer. Mesial sınır servikalden mesial 

temas noktasına kadar düzdür.  

 Kesici kenar kama biçiminde oluĢmuĢtur. 

 Labialden palatinale belirgin bir daralma vardır. 

 Labial yüzün mesial yarısına yakın olarak diĢin uzun ekseni yönünde belirgin 

bir labial sırt oluĢmuĢtur. Sırtın kesici kenara doğru devamı kuron apeksini 

oluĢturur ve labioinsizal kenarı mesioinsizal ve distoinsizal olarak ikiye ayrılır. 

 Mesiainsizal kenar daha kısa ve daha içbükey yapıdadır. Distoinsizal kenar ise 

daha uzun daha eğimli ve hafif içbükey olarak Ģekillenir. 

Servikalde mesiodistal yönde birkaç geliĢim oluğu vardır. 

 

ġekil 1.1: Maxiller kanin diĢin labial görünümü 
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1.1.3. Palatinal Yüz 
 

 Mesialden distale, insizalden servikale doğru daralan bir yamuk Ģeklindedir. 

 DiĢin mesial ve distal yüzlerinin büyük bir bölümü izlenebilir. 

 Singulum palatinal yüzün 1/3 servikalde yer alır. Kuron apeksine doğru devam 

eder ve belirgin bir palatinal sırt oluĢturur. 

 Palatinal yüzde mesial ve distal olmak üzere servikalden insizale doğru marjinal 

sırtlar oluĢur. Bunlar mesiopalatinal ve distopalatinal sırt olarak adlandırılır.  

 Servikal çizgi eğimi labiale göre daha azdır. 

 Singulum ile mesiopalatinal sırt arasında mesiopalatinal fossa, singulum ile 

distopalatinal sırt arasında ise distopalatinal fossa yer alır. 

 Mesiopalatinal fossa dar ve uzun, distopalatinal fossa kısa ve geniĢ 

ĢekillenmiĢtir. 

 

ġekil 1.2: Maxiller kanin diĢin palatinal görünümü 

 

1.1.4. Mesial Görünüm 
 

 Üst kanin diĢinin mesial görünümü, anterior diĢlerin fonksiyonel formu gibidir. 

Ancak daha büyük hacimlidir ve labiopalatinal olarak diğer anterior diĢlerden 

daha geniĢtir.  

 Mesiolabial kenar mesioinsizal köĢeden servikale doğru önce dıĢbükey sonra 

hafif içbükey ve servikalde belirgin dıĢbükeylik gösterir. 
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 Mesial yüzden bakıldığında labial sırta kadar olan mesiobukkal yüz ile palatinal 

sırta kadar olan mesiopalatinal bölüm ve kuron apeksi ile mesial köĢe arasında 

uzanan mesioinsizal kenar izlenebilir.  

  

ġekil 1.3: Maxiller kanin diĢin mesial görünümü 

 

1.1.5. Distal Yüz 
 

 Servikalden insizale doğru daralan üçgen biçimindedir. Mesial yüze oranla daha 

küçük yapıdadır. 

 Distoinsizal kenarın uzun olması ve distoinsizal köĢenin oklüzyon düzleminden 

uzakta konumlanması sonucu bu yüzden bakıldığında labial ve palatinal yüzler 

ile insizal yüzde daha fazla oluĢum izlenebilir. 

 KomĢu diĢle temas alanının altında daha belirgin içbükeylik vardır.  

 Kökün distal yüzeyindeki geliĢimsel çöküntü daha belirgindir.  

 
ġekil 1.4: Maxiller kanin diĢin distal görünümü 
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1.1.6. Ġnsizal Yüz 
 

 Labiopalatinal boyutun, meziodistal boyuta göre daha büyük oluĢu insizal 

görünümde belli olur.  

 Bazen iki boyut hemen hemen eĢit olabilir. Bazen de kuron labiopalatinal yönde 

alıĢılandan daha geniĢ görünür.  

 DiĢ, kuron apeksinden geçecek Ģekilde labiopalatinal olarak bölündüğünde, kök 

hemen hemen ortadan ikiye bölünür. Kuron ise mesial parçası dar, distal parçası 

geniĢ olacak Ģekilde bölünür. Kuronun mesial parçası labiopalatinal olarak 

distal parçadan daha kalındır. Kanin diĢin distal bölümü, premolar ile temas 

oluĢturabilmek için distale doğru uzanmıĢ gibi görünür.  

 Singulumun sınırı labial sınırdan daha kısa ve küçük bir yay oluĢturur.  

 

ġekil 1.5: Maxiller kanin diĢin incisal görünümü 

 

1.2. Kök Özellikleri 
 

 Maksiller kanin ağızda en uzun köke sahiptir ve kök ucu distale eğimlidir. 

 Bazen mandibular kaninlerin kökleri de maksiler kanin diĢlerinki kadar uzun 

olabilir. 

 

1.3. Üst Kanin DiĢlerin Sağ Sol Ayrım Özellikleri 
 

 Mesioinsizal kenar distoinsizal kenardan daha kısadır. 

 Ġnsizalin mesial eğimi distal eğiminden fazladır. 

 Mesiolabial kenar distolabial kenardan daha uzundur. 

 Kök ucu distale eğimlidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

AĢağıdaki uygulama faaliyetini tamamladığınızda, maksiller kanin diĢ modelini 

yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Araç gerecinizi hazırlayınız. 

 

 

 Kumpas, cetvel, modelaj ve ateĢ 

spatulasını, bisturiyi hazırlayınız. 

 DiĢ kuronunun sekiz katı büyüklüğünde 

(10 mm x 8) mum blok hazırlayınız. 

 

 

 

 
 

 Ġyi kalite bir mumu eritip karton kalıp 

içinde dondurarak hazırlayabilirsiniz.  

 Hazırladığınız kalıbınızı dikkatli bir 

Ģekilde açınız. 

 

 Mum kalıp üzerindeki fazlalıkları alınız. 

 

 

 Fazlalıklar kıl testere bisturi ile alınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Mum modelde kuron boyunu ölçünüz. 

 

 

 Ölçümünüzü Ģeffaf cetvelle yapınız. 

 Mum modelde kuron boyunu 

iĢaretleyiniz. 

 

 

 

 

 Mum modeldeki kuron boyunu kalemle 

belirleyiniz. 

 ÇalıĢacağınız model diĢi seçiniz. 

 

 

 Maksillar kanin diĢi takım diĢlerden 

seçiniz. 

 ĠĢleminizin her aĢamasında seçtiğiniz bu 

diĢe bakarak çalıĢınız. 
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 DiĢi iki boyutlu belirleyiniz. 

 
 

 Labial yüzünde iki boyutlu belirleyiniz 

 Mum model üzerine çizdiğiniz diĢi 

yontunuz. 

 
 

 Mum kalıp üzerine çizdiğiniz diĢin 

sınırlarına bağlı kalmaya dikkat ediniz. 

 DiĢin distal fazlalıklarını alınız. 

 

 

 Mum kalıp üzerine çizdiğiniz diĢin 

sınırlarına bağlı kalmaya dikkat ediniz. 

 

 DiĢin mesial fazlalıklarını alınız. 

 
 

 

 Mum kalıp üzerine çizdiğiniz diĢin 

sınırlarına bağlı kalmaya dikkat ediniz. 
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 Modeli kontrol ediniz. 

 

 

 Mesial ve distal fazlalıkları tam alıp 

almadığınıza bakınız. 

 DiĢin mesial ve distal görünümlerini iki 

boyutlu olarak belirtiniz. 

 

 

 KurĢun kalemle belirleyiniz. 

 Modelaj spatulayı da kullanabilirsiniz. 

 DiĢin distal yüzünü Ģekillendiriniz. 

 

 

 Diğer yüzleri bozmadan çalıĢınız. 

 DiĢin mesial yüzünü Ģekillendiriniz. 

 

 

 Diğer yüzleri bozmadan çalıĢınız. 
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 Modeli kontrol ediniz. 

 

 

 Elinizdeki diĢle uygunluğuna bakınız.  

 DiĢin palatinal yüzünü Ģekillendiriniz. 

 

 

 Mesial ve distal yüzleri bozmayacak 

Ģekilde Ģekillendiriniz. 

 DiĢin labial yüzünü Ģekillendiriniz. 

 

 

 Labial sırtı belirginleĢtiriniz. 

 Labial sınırları veriniz. 

 DiĢin servikal kısmını belirleyiniz. 

 

 

 

 

 Servikal eğimi morfolojisine uygun 

olarak belirleyiniz. 

 DiĢin servikal çizgi eğimini köke doğru 

veriniz. 
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 DiĢin mesial ve distalindeki servikal 

çizgiyi belirleyiniz. 

 

 

 DiĢin mesial ve distalindeki servikal 

çizgiyi insizale eğimli olacak Ģekilde 

çiziniz. 

 DiĢin mesial köĢesini yontunuz. 

 

 

 Mesial köĢeyi daha sivri ve açılı 

yontunuz. 

 DiĢin distal köĢesini yontunuz. 

 

 

 
 

 Distal köĢenin daha yuvarlak ve 

servikale doğru eğimli olmasına dikkat 

ediniz. 

 Kuron apeksinden itibaren mesial ve 

distal köĢelere doğru fazlalıkları kesiniz. 

 

 

 Disto-insizal kenarı, mesio-insizal 

kenardan daha uzun çalıĢınız. 
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 Labial yüze diĢin doğal görünümünü 

veriniz. 

 

 

 GeliĢim oluklarını belirginleĢtiriniz. 

 Labial yüzü kontrol ediniz. 

 

 

 Labial sınırları ve labial sırtı kontrol 

ediniz. 

 DiĢin palatinal yüzdeki morfolojik 

oluĢumları Ģekillendiriniz. 

 

 

 Palatinal ve marjinal sırtları oluĢturunuz. 

 Mesiopalatinal ve distopalatinal fossaları 

oluĢturunuz. 

 Spatul izlerini gideriniz. 

 

 

 Alevden (flamdan) geçirerek spatul 

izlerini gideriniz. 

 Dairevi hareketlerle hızlı bir Ģekilde 

alevden geçiriniz. 
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 DiĢ modeli temizleyiniz. 

 

 

 
 

 Likit ile temizleyiniz. 

 Pamuk ya da gazlı bez kullanınız. 

 AteĢten uzakta çalıĢınız. 

 DiĢin labial yüzünü kontrol ediniz. 

 

 

 Morfolojik görüntü ile labial yüzün 

uygunluğuna bakınız. 

 DiĢin distal yüzünü kontrol ediniz. 

 

 

 Morfolojik görüntü ile distal yüzün 

uygunluğuna bakınız. 

 DiĢin mesial yüzünü kontrol ediniz. 

 

 

 Morfolojik görüntü ile mesial yüzün 

uygunluğuna bakınız. 
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 DiĢin palatinal yüzünü kontrol ediniz. 

 

 
 

 Morfolojik görüntü ile palatinal yüzün 

uygunluğuna bakınız. 

 

 

 

 DiĢin insizal yüzünü kontrol ediniz. 

 

 

 Morfolojik görüntü ile insizal yüzün 

uygunluğuna bakınız. 

 DiĢin servikal çizgisini kontrol ediniz. 

 

 

 Morfolojik görüntü ile servikal çizginin 

uygunluğuna bakınız. 

 Maksiller kanin diĢin son kotrolünü 

yapınız. 

 

 

 

 

 Morfolojik görüntü açısından yapay 

diĢle olan uygunluğunu kontrol ediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Mesial kenar uzunluğu ……………… kenardan fazladır. 

2. Üst kanin diĢ ağızdaki ………………… köklü diĢtir. 

3. ………………… ve ………………….. kanin diĢler biçim ve iĢlev bakımından 

birbirlerine çok benzer. 

4. Üst kanin diĢin mezial ve distal yüzeyinde bulunan geliĢimden çöküntüler, bu diĢin 

alveol kemiği içindeki ……………………..nı arttırır. 

5. Üst köpek diĢlerinde kesici kenar ……………….. ve ………………. olarak iki uzantı 

gösterir. 

6. …………….. kaninde labialden bakıldığında kuronun mesial yarısı kesici diĢe, distal 

yarısı da premolara benzer. 

7. Kökte …………. ve ………… yüzlerde olmak üzere iki tane geliĢimsel oluk bulunur. 

8. Kanin diĢlerin ………… boyutları mesiodistal boyutlarından büyüktür. 

9. Üst kaninin …………….. görünümü mesial görünüme benzer. 

10. Üst kaninde kuron …………… parçası dar, ……………… parçası geniĢ olarak 

bölünür. 

 

 

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 öğrenim faaliyetinde verilen bilgiler ve kazandırılan beceriler doğrultusunda uygun 

laboratuvar ortamı ve donanım sağlandığında tekniğine uygun mandibular (alt çene) kanin 

diĢ modelini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 DiĢ laboratuvarına giderek mandibular kanin diĢlerin model yapım iĢlem 

basamaklarını gözlemleyiniz. Gözlem sonuçlarınızı sınıfta arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 

 Mandibular kanin diĢlerin ağız içindeki anatomik yerini, görevini, çıkma yaĢını 

araĢtırıp rapor hâlinde yazınız. 

 Mandibular kanin diĢlerin modelasyonunda kullanılan araç gereçlerin isimlerini 

öğreniniz. 

 Mandibular kanin diĢ için gerekli mum bloku hazırlayıp modüldeki iĢlem 

basamaklarını takip ederek yontu çalıĢmasını yapınız. 

 

2. ALT( MANDĠBULAR) KANĠN DĠġLER 
 

Alt köpek diĢi diye de bilinen bu diĢler alt lateral kesici diĢ ile alt 1. küçük azı diĢ 

arasında sağ ve solda birer tane yer alan diĢlerdir. 

 

Alt kanin diĢin kuronu mesiodistal olarak üst kanin diĢin kuronundan daha dar 

olmasına rağmen alt kanin diĢin kuronu, üst kanin diĢin kuronu ile aynı boyda ve hatta çoğu 

örneklerde 0,5-1 mm daha uzundur. Genel olarak mandibular kaninin ağızda en uzun kuron 

boyuna sahip diĢ olduğu kabul edilir. Alt kesicilere göre mesiodistal olarak daha geniĢtir. 

Kök, üst kanin kökü ile aynı uzunlukta olabilir fakat genellikle daha kısadır.  

 

2.1. Boyutları 
 

ADI BOYUTLARI 

TOTAL DĠġ BOYU 27 mm 

KURON BOYU 11 mm  

KÖK BOYU 16 mm 

KURON GENĠġLĠĞĠ  7 mm 

KURON KALINLIĞI  7,5 mm 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.1.1. Labial Yüz 
 

 Alt kaninin mesiodistal boyutu, üst kanine göre yaklaĢık 1 mm daha küçüktür. 

Ayrıca mesiodistal olarak alt kesicilerden daha geniĢtir. 

 Kuronun mesiale yakın bölümünde diĢin uzun eksenine paralel labial sırt oluĢur. 

 Labial sırt insizal yüzde kuron apeksini oluĢturacak Ģekilde uzanır.  

 Kuron apeksinden mesial köĢeye kadar uzanan mesioinsizal yüz, kuron 

apeksinden distal köĢeye kadar uzanan distoinsizal yüzden daha kısadır. 

 Mesiolabial kenar, mesialden servikale doğru, düzgün dıĢbükey olarak uzanır. 

Servikalde belirgin dıĢbükeydir. 

 Distolabial kenar, distal köĢeden servikale doğru önce dıĢbükey, sonra içbükey, 

servikalde dıĢbükey olarak uzanır. 

 

Servikal bölgede mesiodistal yönde birkaç geliĢim oluğu izlenebilir. 

 

ġekil 2.1: Mandibular kanin diĢin labial görünümü 

 

2.1.2. Lingual Yüz 
 

 DiĢ tümü ile linguale doğru daralan yapıdadır. 

 Lingual sırt apeks ile singulum arasında uzanır. Mesiolingual ve distolingual 

fossalara ayırır. 

 Mesiolingual fossa dar ve uzun, distolingual fossa küçük ve kısadır. 

 Alt kaninlerin kuron lingual yüzeyleri alt kesicilerin lingual yüzeylerine 

benzeyecek kadar düzdür. 

 Singulum düz ve az geliĢmiĢtir. Marjinal sırtlar daha az belirgindir.  

 Lingual sırtlar daha az belirgindir. Ancak lingual sırt apekse doğru belirginleĢir. 
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 Kökün lingual yüzeyi üst kanine göre daha dardır. 

 

ġekil 2.2: Mandibular kanin diĢin lingual görünümü 

 

2.1.3. Mesial Yüz 
 

 Üçgen yapıdadır. 

 Mesialden bakıldığında diĢin kuron apeksi, mesioinsizal köĢe, mesioinsizal 

kenar, labial sırta kadar olan labial yüz bölümü, lingual sırt, mesiolingual 

fossanın bir bölümü, singulumun mesial yarısı ve servikal çizginin mesial 

bölümü gözlenir. 

 Servikal çizgi mesioinsizal köĢeye doğru 2,5 mm eğim gösterir. 

 

ġekil 2.3: Mandibular kanin diĢin mesial görünümü 
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2.1.4. Distal Yüz 
 

 Distal yüzden bakıldığında kuron apeksi ile distoinsizal köĢe, insizal yüzün 

distal yarısı, labial sırta kadar labial yüzün distal yarısı, lingual sırtın bir 

bölümü, singulumun distal yarısı ile servikal çizginin distal eğimi izlenebilir. 

 Servikal çizgi apekse doğru eğimli olup en eğimli yer linguale doğrudur. 

 

ġekil 2.4: Mandibular kanin diĢin distal görünümü 

 

2.1.5. Ġnsizal Yüz 
 

 Alt ve üst kaninlerin dıĢ sınırları insizalden bakıldığında genellikle birbirine 

benzerlik gösterir. Alt kaninde kuronun mesial sınırı daha az eğim gösterir. 

Kuron apeksi ve mesial sırtı daha fazla linguale eğilimlidir. Distal sırtı ve temas 

alanı da aynı Ģekilde lingualde yer alır.  

 Kesici yüz, mesialden kuron apeksine ve kuron apeksinden distale ve tümü ile 

labiale eğim yaparak uzanır. 

 

ġekil 2.5: Mandibular kanin diĢin incisal görünümü 
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2.2. Kök Özellikleri 
 

 Tek olan kökün uç kısmı distale eğimlidir.  

 Bazen mandibular kaninlerin kökleri de maksiler kaninlerinki kadar uzun 

olabilir. 

 

2.3. Alt Kanin DiĢlerin Sağ Sol Ayrım Özellikleri 
 

 Mesioinsizal kenar distoinsizal kenardan daha kısadır. 

 Ġnsizalin mesial eğimi distal eğiminden fazladır. 

 Mesiolabial kenar distolabial kenardan daha uzundur. 

 Kök ucu distale eğimlidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

AĢağıdaki uygulama faaliyetini tamamladığınızda, mandibular kanin diĢ modelini 

yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Araç gerecinizi hazırlayınız. 

 

 

 Kumpas, cetvel, modelaj ve ateĢ 

spatulasını, bisturiyi hazırlayınız. 

 Mum blok hazırlayınız. 

 

 

 
 

 DiĢin sekiz katı büyüklüğünde mum 

blok hazırlayınız. 

 

 Labial yüzü iki boyutlu olarak modelaj 

materyalinde çiziniz. 

 

 

 Labial yüzü morfolojik özelliğine 

göre çiziniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Mum kalıp üzerindeki fazlalıkları alınız. 

 

 

 

 Kıl testere ve falçata ile fazlalıkları 

kesiniz. 

 El maniplasyonuna uygun olan araç 

gereç ile çalıĢınız. 

 Mum modelde kuron boyunu ölçünüz. 

 

 

 Hassas bir cetvelle ölçünüz. 

 Mum modelde kuron boyunu iĢaretleyiniz. 

 

 

 
 

 Mum modeldeki kuron boyunu 

kalemle belirleyiniz. 
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 Modelaj materyalindeki fazlalıkları 

uzaklaĢtırınız. 

 

 

 ÇizmiĢ olduğunuz modelaj 

materyalindeki fazlalıkları 

uzaklaĢtırınız. 

 

 Fazlalıkları uzaklaĢtırırken dikkatli 

bir Ģekilde çalıĢınız. 

 Labial yüzeyin kaba yontusunu kontrol 

ediniz. 

 

 

 Morfoloji bilgilerinizi kullanarak suni 

diĢle uyumlu bir Ģekilde çalıĢınız. 

 Mum blok üzerine çizdiğiniz diĢin Ģeklini, 

yapay diĢle kontrol ediniz. 

 

 

 Takım diĢlerden mandibular kanin 

diĢi seçip bu diĢi örnek olarak 

kullanınız.  

 Suni diĢle uyumlu çalıĢınız. 

 Suni diĢe bakarak çalıĢınız. 

 DiĢin mesial ve distal yüzeylerindeki 

yontuları kontrol ediniz.  

 

 

 Mum fazlalıklarının tam alınıp 

alınmadığını kontrol ediniz. 
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 DiĢin karĢı diĢle olan uyumuna bakınız. 

 

 

 Maksiller diĢe göre kapanıĢı ve 

boyutunu kontrol ediniz. 

 Maksiller diĢe göre yontu iĢlemine 

devam ediniz. 

 DiĢin labial yüzünü Ģekillendiriniz. 

 

 

 
 

 Yapay diĢin Ģekline uygun 

Ģekillendiriniz. 

 DiĢin distal köĢesini Ģekillendiriniz. 

 

 

 Distal köĢeyi daha yuvarlak 

yontunuz. 

 DiĢin mesial köĢesini Ģekillendiriniz. 

 

 

 Mesial köĢeyi daha sivri ve köĢeli 

yontunuz. 

 Maksiller kanin diĢin tam tersi olacak 

Ģekilde çalıĢınız. 
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 DiĢin mesial yüzünü Ģekillendiriniz. 

 

 

 Yan yüzlere zarar vermeyiniz. 

 DiĢin distal yüzünü Ģekillendiriniz. 

 

 

 Distal yüzün servikale eğimine dikkat 

ediniz. 

 DiĢin lingual yüzünü Ģekillendiriniz. 

 

 

 Lingual sırtı, singulumu ve fossaları 

belirginleĢtiriniz. 

 DiĢin labialindeki koleyi belirginleĢtiriniz. 

 

 

 Labial sırta zarar vermeyecek Ģekilde 

çalıĢınız. 
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 DiĢin mesial ve distal kolelerini 

belirginleĢtiriniz. 

 

 

 DiĢin mesial ve distalindeki servikal 

çizgiyi insizale eğimli olacak Ģekilde 

çiziniz. 

 DiĢin lingual kolesini belirginleĢtiriniz. 

 

 

 DiĢin morfolojisine olan uygunluğuna 

bakınız. 

 Maksiler diĢle kontrolünü yapınız. 

 

 

 KapanıĢı kontrol ediniz. 

 Spatul izlerini gideriniz. 

 

 

 Flamdan geçiriniz. 

 Alevden (flamdan) geçirerek spatula 

izlerini gideriniz. 

 Dairevi hareketlerle hızlı bir Ģekilde 

alevden geçiriniz. 
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 DiĢi temizleyiniz. 

 

 

 Benzinle veya likitle temizleyiniz. 

 Pamuk ya da gazlı bez kullanınız. 

 AteĢten uzakta çalıĢınız. 

 

 

 DiĢin labial yüzünü kontrol ediniz. 

 

 

 Morfolojik görüntü ile labial yüzün 

uygunluğuna bakınız. 

 DiĢin mesial yüzünü kontrol ediniz. 

 

 

 Morfolojik görüntü ile mesial yüzün 

uygunluğuna bakınız. 

 DiĢin distal yüzünü kontrol ediniz. 

 

 

 Morfolojik görüntü ile distal yüzün 

uygunluğuna bakınız. 
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 DiĢin lingual yüzünü kontrol ediniz. 

 

 

 

 Morfolojik görüntü ile lingual yüzün 

uygunluğuna bakınız. 

 DiĢin insizal yüzünü kontrol ediniz. 

 

 

 Morfolojik görüntü ile insizal yüzün 

uygunluğuna bakınız. 

 Son kontrolünüzü yapınız. 

 

 

 Morfolojik görüntü açısından yapay 

diĢle olan uygunluğunu kontrol 

ediniz. 

 

 

 DiĢlerin kapanıĢını kontrol ediniz. 

 

 

 Mandibular kanin diĢin, maksiller 

diĢle olan kapanıĢına bakınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Mandibular kaninin ……………….. görünümünde kuron ve kök daha dardır. 

2. Mandibular diĢler ……………… ve …………… arasında yer alır. 

3. Mandibular kaninde ……………… yüz, mesial yüze oranla daha küçük ve daha kısa 

olarak görülür. 

4. Alt köpek diĢi, …………………………. diĢ ile alt 1. küçük azı diĢ arasında sağ ve 

solda birer tane yer alır. 

5. Alt kaninin …………….. tepesi kök merkezinden geçen çizgi üzerindedir. 

6. Mandibular diĢte ………………….. yüz, mesial yüze oranla daha küçük ve kısadır. 

7. Mandibular diĢte, mesioinsizal kenar , ……………..kenardan daha kısadır. 

8. Alt kaninin kuronu ……………. üzerinde distale eğilmiĢ gibi görünür. 

9. Alt kaninde ………….. temas noktası üst kanine göre daha insizaldedir. 

10. Alt kaninin boyutları üst kaninin boyutlarına göre ……….. mm daha küçüktür. 

 

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 
AĢağıdaki soruları cevaplandırınız. 
 

1. Kanin diĢler nedir nerede yer alır? 

2. Maksiller kanin diĢin kök özelliği hakkında ne söyleyebilirsiniz? 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

3. ( ) Maksiller kanin diĢte labialden palatinale belirgin bir daralma vardır. 

4. ( ) Genel olarak mandibuler kaninin ağızda en uzun kuron boyuna sahip diĢ olduğu 

kabul edilir. Alt kesicilere göre meziodistal olarak daha geniĢtir. 

5. ( ) Mandibular kanin diĢ servikalden insizale doğru daralan üçgen biçimindedir. 
 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
 

6. Maksiller kanin diĢte ………..   kenar daha kısa ve içbükey yapıdadır.  ………..         

kenar ise daha uzun daha eğimli ve hafif içbükey olarak Ģekillenir. 

7. Mandibular kanin diĢte tek olan kökün uç kısmı ………………. eğimlidir. 

8. …………………. kanin diĢin ayrım kriterinde mesioinsizal kenar distoinsizal 

kenardan daha kısadır. 

9. Mandibular kanin diĢin kök boyu …………… mm kuron geniĢliği …………….     

mm’dir. 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

10. “DiĢin mesial ve distal yüzeylerinin büyük bir bölümü izlenebilir.” Bu ifadede 

maksiller kanin diĢin hangi yüz görünümünden bahsedilmektedir? 

A) Labial 

B) Palatinal 

C) Distal 

D) Ġnsizal 

E) Mesial 
 

11. “Singulum düz ve az geliĢmiĢtir, marjinal sırtlar daha az belirgindir.” Bu ifadede 

mandibular kanin diĢin hangi yüz görünümünden bahsedilmektedir? 

A) Lingual 

B) Labial 

C) Mesial 

D) Distal 

E) Ġnsizal 
 

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 modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Distal 

2 En uzun 

3 Alt - üst 

4 Ankraj 

5 Mezial-distal 

6 maxillar 

7 Mesial-distal 

8 labiolingual 

9 distal 

10 Mezial -distal 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 lingual 

2 Kesici-premolar 

3 Distal 

4 Alt lateral kesici 

5 cusp 

6 Distal 

7 distoincisal 

8 kök 

9 distal 

10 1 mm 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 

 
1 Ön diĢler ile arka diĢler arasında yer alan 

sivri diĢlerdir. Lateral diĢin distalinde, 1. 

premoların mesialinde yer alır. 

2 Kök özelliği, maksiller kanin ağızda en 

önemli köke sahiptir ve kök ucu distale 

eğimlidir. 

3 D 

4 D 

5 Y 

6 mesioinsizal-distoinsizal 

7 distale 

8 sağ- sol maksiller 

9 16-7 

10 B 

11 A 

CEVAP ANAHTARLARI 
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