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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 724DC0012 

ALAN  DiĢ Protez 

DAL/MESLEK DiĢ Protez Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Posterior DiĢ Dizimi 

MODÜLÜN TANIMI  

Üst ve alt posterior diĢlere ait tanım ve kavram bilgileri ile 

üst ve alt posterior diĢlerin dizimlerinde kullanılan teknik 

iĢlem ve becerileri, gerekli araç gereçleri içeren öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖNKOġUL  

YETERLĠK DiĢ dizimi yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli araç gereçler sağlandığında diĢ protez laboratuvarları 

ve okul uygulama laboratuvarında posterior diĢleri 

dizebileceksiniz. 
 

Amaçlar  

1. Tekniğe uygun üst posterior diĢleri dizebileceksiniz. 

2. Tekniğe uygun alt posterior diĢleri dizebileceksiniz. 

3. Tekniğe uygun farklı diĢ dizim yöntemleriyle posterior 

diĢleri dizebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Bek, spatül, siman camı, hazır diĢ takımı, kontrol 

kâğıdı 
 

Ortam: DiĢ protez laboratuvarları, okul uygulama 

laboratuvarları 

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.  
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

DiĢlerin kaybedilmesi ile posterior diĢlerin esas fonksiyonu olan çiğneme sisteminin 

iĢleyiĢi bozulur. Ancak tam diĢsizlik durumunda bile kasların, çiğneme hareketleri 

üzerindeki etkisi devam ettiği için yapay anterior ve posterior diĢlerin dizimleri ile oluĢan 

protez sayesinde, doğal diĢlerdeki çiğneme mekanizması yeniden çalıĢmaya baĢlar. 

 

Tam protezlerde diĢ dizimi bütün olarak ele alınmalı, posterior diĢler estetik açıdan 

anterior diĢlerle uyumlu olacak Ģekilde dizilmelidir. Aksi takdirde protezin teknik evreleri ne 

kadar iyi olursa olsun kötü dizilmiĢ diĢler insanı çirkin yapar ve protezin kullanımı güçleĢir. 

 

Sizler, bu modüldeki bilgi içeriği ve uygulama faaliyetleri ile uygun ortam ve donanım 

Ģartlarında tekniğine uygun üst ve alt posterior diĢleri dizebilecek, kazandığınız yeterlikler 

sayesinde alanınızda 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 posterior diĢleri dizebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Üst posterior diĢlerin anatomik ve morfolojik yapılarına ait bilgileri gözden 

geçiriniz. 

 Doğal diĢli çenede, üst posterior diĢleri anatomik ve morfolojik açıdan 

inceleyiniz. 

 Hazır diĢ takımında, üst posterior diĢlerin yönlere göre konumlarını inceleyiniz. 

 Üst posterior diĢ diziminde kullanılan araç ve gereçleri öğreniniz. 

 DiĢ protez laboratuvarında üst posterior diĢlerin dizim iĢlemlerini 

gözlemleyiniz. ĠĢlem basamaklarını rapor hâlinde hazırlayarak sınıfta sununuz. 

 

1. ÜST POSTERĠOR DĠġLER 
 

Bütün olarak bakıldığında üst ve alt posterior diĢlerin esas fonksiyonu çiğnemektir. 

Ancak bu diĢlerin kısmen de olsa estetik değerleri de olduğu için posterior diĢlerin diziminde 

fonksiyon ile estetiğin bağdaĢtırılması gerekir. 

 

Posterior diĢlerin dizimi, uyumlu bir Ģekilde anterior diĢlerin dizimini takip etmelidir. 

Posterior diĢler ile anterior diĢler birbirinden ayrı gruplar olarak görülmemelidir. Tüm diĢler 

bir bütün olarak dizilmiĢ izlenimini vermelidir. Dizimde kanin diĢlerin büyüklüğü ile birinci 

premolar diĢlerin büyüklüğü de orantılı olmalıdır. 

 

1.1. Üst Posterior DiĢlerin Diziminde Rehber Anatomik Yapılar 
 

DiĢsiz hastalarda, posterior doğal diĢlerin bukkopalatinal yöndeki konumlarının 

belirlenmesinde, palatinal diĢeti kenarlarının izleri iyi bir rehber olabilir. AraĢtırıcılardan 

Watt, rezidüel kret tepesi yakınında bulunan ince uzun mukoza kabartısının, doğal diĢlerin 

palatinal gingival kenar kalıntısı olduğunu saptamıĢtır. 

 

AraĢtırıcı, doğal diĢ konumlarının bu izler rehber alınarak tahmin edilebileceğini ileri 

sürmüĢtür. 

 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

ARAġTIRMA 



 

 4 

 

ġekil 1.1: Doğal diĢlere aitpalatinal diĢeti kenarlarının mukoza kabartıları Ģeklindeki izleri 
 

DiĢlerin bu rehber noktaya göre son konumları ise alveoler kemik rezorpsiyonunun 

miktarı göz önüne alınarak belirlenmelidir. Çünkü palatinal diĢeti kenarının izleri, kretin 

rezorpsiyonuna bağlı olarak 2-4 mm kadar dıĢarıya doğru yer değiĢtirir. Bu nedenle rezorbe 

kretlerde doğal diĢlerin bulunduğu konum bu miktar göz önüne alınarak saptanmalıdır. Diğer 

bir deyiĢle yapay diĢleri, doğal diĢlerinkine yakın bir konuma getirmek için posterior diĢler, 

kısmen bu mukoza kabartısı üzerinde olacak Ģekilde dizilmelidir. 

 

ġekil 1.2: Kret rezorpsiyonu doğrultusunda bukkale doğru yer değiĢtiren mukoza kabartıları 

 

1.2. DiĢ YerleĢiminde Yanakların Ġtme Etkisi  
 

Yapay diĢler, doğal diĢ konumlarına göre kretin palatinale yerleĢtirilirse dil kadar 

akıllıca hareket edemeyen buccinatör kası, bu alanlara ulaĢamayacağı için etkinliğini 

kaybeder. Bunun sonucunda dilin dıĢarıya doğru olan basıncı, yanağın içeriye doğru olan 

basıncı tarafından dengelenemez. Ayrıca içeriye doğru olan basıncın azalması kenar 

örtücülüğünün bozulmasına neden olur. Böylece protez tutuculuğu azalırken besinler 

vestibül bölgeye kolaylıkla girer. Yanakların içeriye doğru basıncını en etkin biçimde 

kullanarak protezin tutuculuğunu ve stabilitesini arttırmak için, diĢlerin daha önce doğal 

diĢlerin bulunduğu bölgelere yerleĢtirilmesi gerekir. 
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ġekil 1.3: Yapay diĢlerin, palatinale göre (düz çizgi) ve doğal diĢ konumlarına (noktalı çizgi) 

göre yerleri 

 

1.3. Maksillar Posterior DiĢlerin YerleĢtirilmesi 
 

Maksillar posterior diĢlerin yerleĢtirilmesinde siman camı kuralı uygulanır. Bu kurala 

göre; 
 

 Birinci premolar diĢin (4.diĢ) bukkal tüberkülü cama temas ederken palatinal 

tüberkülü temas etmez. DiĢin uzun ekseni hafifçe meziale eğimli olmalıdır. 

 Ġkinci premolar diĢin (5.diĢ) hem bukkal hem de palatinal tüberkülü cama temas 

eder. DiĢin uzun ekseni hafifçe meziale eğimli olmalıdır. 

 Birinci molar diĢin (6.diĢ) meziopalatinal tüberkülü cama temas eder. DiĢin 

distopalatinal ve distobukkal tüberkülleri camdan yavaĢça uzaklaĢır. 

Meziodistal olarak diĢin kolesi çok az mezialdedir. 

 Ġkinci molar diĢin (7.diĢ) hiçbir tüberkülü cama temas etmez. DiĢin distali 

mezialden yukarıdadır. 

 

ġekil 1.4: Üst posterior diĢlerin siman camında bukkolpalatinal yönden görünüĢü 

 

 

ġekil 1.5: Üst posterior diĢlerin siman camında meziodistal yönden görünüĢü 
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Üst posterior bölgede genel olarak her bir diĢin uzun ekseni, yüzün vertikal eksenine 

göre belirli bir eğimde olmalıdır. Bu eğim (spee eğimi) en az premolar diĢlerde olur, molar 

diĢlere doğru gittikçe artar. 

 

Resim 1.1: Üst posterior diĢlerin uzun eksenlerinin eğimi 

 

DiĢ diziminde oklüzogingival uzunluğa, birinci premolar diĢ seçimine de önem 

vermek gerekir. Bu sayede gülme esnasında veya yüksek dudak çizgisi olan hastalarda, 

protez kaide plağının görülmesi engellenebilir. Estetik açıdan birinci premolar diĢler anterior 

diĢler gibi düĢünülmelidir. 
 

Üst posterior diĢleri dizerken, mutlaka spee eğrisi verilmeli, aynı Ģekilde Wilson 

eğrisine de bağlı kalınmalıdır. 

 

Resim 1.2: Üst posterior diĢlerin sağdan görünüĢü 
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Resim 1.3: Üst posterior diĢlerin soldan görünüĢü 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

AĢağıdaki iĢlem basamakları ile üst posterior diĢlerin dizimini yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ĠĢ güvenliğini sağlayan tedbirleri alınız. 

 ĠĢ önlüğünüzü giyiniz. 

 ÇalıĢma alanınızda iĢleminizi olumsuz 

etkileyecek faktörleri uzaklaĢtırınız. 

 Aceleci davranmayınız, sabırlı olunuz. 

 DiĢ takımlarını hazırlayınız. 

 

Resim 1.4: Hazır diĢ takımları 

 Siman camını hazırlayınız. 

 

Resim 1.5: Siman camı 

 Spatülü ısıtınız. 

 

Resim 1.6: Bek üzerinde spatülün ısıtılması 

 AteĢ spatülü kullanınız. 

 Üst sağ birinci premolar diĢin yerini 

oluĢturunuz. 

 
Resim 1.7: Mumun yumuĢatılması 

 Isıtılan spatülle mumu yumuĢatarak üst 

sağ birinci premolar diĢin yerini 

oluĢturunuz. 

 DiĢ büyüklüğü kadar alanı 

yumuĢatınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Üst sağ birinci premolar diĢi, üst sağ 

kanin diĢin distaline yerleĢtiriniz. 

 

Resim 1.8: Üst sağ birinci premolar diĢin 

yerleĢimi 

 Anterior ve posterior diĢler arasındaki 

devamlılığın iyi görünmesi için birinci 

premolar diĢin bukkal yüz eğimini 

maksillar kanininki gibi ayarlayınız. 

 Üst sağ birinci premolar diĢi sabitleyiniz. 

 

Resim 1.9: Üst sağ birinci premolar diĢin 

sabitlenmesi 

 Isıtılan spatülle üst sağ birinci 

premolar diĢi sabitleyiniz. 

 GeniĢ bir dil sahası elde etmek için 

diĢleri doğal diĢlerin kaplamıĢ olduğu 

alanlara diziniz. 

 Üst sağ birinci premolar diĢi artikülatörde 

kontrol ediniz. 

 

Resim 1.10: Üst sağ birinci premolar diĢin 

artikülatörde kapanıĢ kontrolü 

 

 Siman camı kullanarak üst sağ birinci 

premolar diĢin bukkal tüberkülünün 

siman camına temasını kontrol ediniz. 

 

Resim 1.11: Üst sağ birinci premolar diĢin 

siman camı kontrolü 
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 Üst sağ ikinci premolar diĢin yerini 

oluĢturunuz. 

 

Resim 1.12: Mumun yumuĢatılması 

 Isıtılan spatülle mumu yumuĢatarak üst 

sağ ikinci premolar diĢin yerini 

oluĢturunuz. 

 Mumun akacak derecede erimemesine 

dikkat ediniz. 

 Üst sağ ikinci premolar diĢi, üst sağ 

birinci premolar diĢin distaline 

yerleĢtiriniz. 

 

Resim 1.13: Üst sağ ikinci premolar diĢin 

yerleĢimi 

 Üst premolar diĢlerin uzun eksenlerini 

spee eğrisini vermek için hafifçe 

mesiale eğimlendiriniz.  

 Üst sağ ikinci premolar diĢi sabitleyiniz. 

 

Resim 1.14: Üst sağ ikinci premolar diĢin 

sabitlenmesi 

 

 Isıtılan spatülle üst sağ ikinci premolar 

diĢi sabitleyiniz. 

 Sıcak spatülü diĢlere değdirmeyiniz. 
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 Üst sağ ikinci premolar diĢi artikülatörde 

kontrol ediniz. 

 

Resim 1.15: Üst sağ ikinci premolar diĢin 

artikülatörde kapanıĢ kontrolü 

 Siman camını kullanarak üst sağ ikinci 

premolar diĢin bukkal ve palatinal 

tüberküllerinin siman camına 

temaslarını kontrol ediniz. 

 

Resim 1.16: Üst sağ ikinci premolar diĢin 

siman camı kontrolü 

 Üst sol birinci premolar diĢin yerini 

oluĢturunuz. 

 

Resim 1.17: Mumun yumuĢatılması 

 Isıtılan spatülle mumu yumuĢatarak üst 

sol birinci premolar diĢin yerini 

oluĢturunuz. 

 DiĢ alanı kadar mum yumuĢatınız. 

 Üst sol birinci premolar diĢi, üst sol kanin 

diĢin distaline yerleĢtiriniz. 

 

Resim 1.18: Üst sol birinci premolar diĢin 

yerleĢimi 

 Üst premolar diĢlerin estetik açıdan 

anterior diĢlerle uyumlu olmasına 

dikkat ediniz. 
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 Üst sol birinci premolar diĢi sabitleyiniz. 

 

Resim 1.19: Üst sol birinci premolar diĢin 

sabitlenmesi 

 Isıtılan spatülle üst sol birinci premolar 

diĢi sabitleyiniz. 

 DiĢi sabitlerken mum duvarın yapısını 

bozmayınız. 

 Üst sol birinci premolar diĢi artikülatörde 

kontrol ediniz. 

 

Resim 1.20: Üst sol birinci premolar diĢin 

artikülatörde kapanıĢ kontrolü 

 Siman camı ile üst sol birinci premolar 

diĢin bukkal tüberkülünün cama 

temasını kontrol ediniz. 

 

Resim 1.21: Üst sol birinci premolar diĢin 

siman camı kontrolü 

 Üst sol ikinci premolar diĢin yerini 

oluĢturunuz. 

 

Resim 1.22: Mumun yumuĢatılması 

 

 Isıtılan spatülle mumu yumuĢatarak üst 

sol ikinci premolar diĢin yerini 

oluĢturunuz. 

 Mumu diĢin kaplayacağı alan kadar 

yumuĢatınız. 



 

 13 

 Üst sol ikinci premolar diĢi, üst sol birinci 

premolar diĢin distaline yerleĢtiriniz. 

 

Resim 1.23: Üst sol ikinci premolar diĢin 

yerleĢimi 

 Üst premolar diĢlerin uzun eksenlerini 

spee eğrisini vermek için hafifçe 

mesiale eğimlendiriniz. 

 Üst sol ikinci premolar diĢi sabitleyiniz. 

 

Resim 1.24: Üst sol ikinci premolar diĢin 

sabitlenmesi 

 Isıtılan spatülle üst sol ikinci premolar 

diĢi sabitleyiniz. 

 Üst premolar diĢlerin ön-arka, sağ-sol, 

yukarı-aĢağı yerleĢimini kontrol 

ediniz. 

 Üst sol ikinci premolar diĢi artikülatörde 

kontrol ediniz. 

 

Resim1.25: Üst sol ikinci premolar diĢin 

artikülatöde kapanıĢ kontrolü 

 Siman camını kullanarak üst sol ikinci 

premolar diĢin bukkal ve palatinal 

tüberküllerinin cama temasını kontrol 

ediniz. 

 

Resim 1.26: Üst sol ikinci premolar diĢin 

siman camı kontrolü 



 

 14 

 Üst sağ birinci molar diĢin yerini 

oluĢturunuz. 

 

Resim 1.27: Mumun yumuĢatılması 

 Isıtılan spatülle mumu yumuĢatarak üst 

sağ birinci molar diĢin yerini 

oluĢturunuz. 

 DiĢ alanı kadar mum yumuĢatınız. 

 Üst sağ birinci molar diĢi, üst sağ ikinci 

premolar diĢin distaline yerleĢtiriniz. 

 

Resim 1.28: Üst sağ birinci molar diĢin 

yerleĢimi 

 Üst molar diĢlerin oklüzal yüzlerinin 

hafifçe dıĢarı doğru bakmasına dikkat 

ediniz. 

 Üst birinci moların sadece mesio-

palatinal tüberkülünün oklüzyon 

düzlemine değdiğine unutmayınız. 

 Üst birinci moların uzun eksenini spee 

eğrisine uygun olarak hafif mesiale 

eğimlendiriniz. 

 Isıtılan spatülle üst sağ birinci molar diĢi 

sabitleyiniz. 

 

Resim 1.29: Üst sağ birinci molar diĢin 

sabitlenmesi 

 I Isıtılan spatülle üst sağ birinci molar 

diĢi sabitleyiniz. 

 sıtılmıĢ spatülü diğer diĢlere 

değdirmeyiniz.  
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 Üst sağ birinci molar diĢi artikülatörde 

kontrol ediniz. 

 

Resim 1.30: Üst sağ birinci molar diĢin 

artikülatörde kapanıĢ kontrolü 

 Siman camı ile üst sağ birinci molar 

diĢin, mezio palatinal tüberkülünün 

cama temasını kontrol ediniz. 

 Cam temasında, diĢin distopalatinal, 

distobukkal ve mesiobukkal 

tüberküllerinin camdan yavaĢça 

uzaklaĢmasına dikkat ediniz. 

 

Resim 1.31: Üst sağ birinci molar diĢin 

siman camı kontrolü 

 Üst sağ ikinci molar diĢin yerini 

oluĢturunuz. 

 

Resim 1.32: Mumun yumuĢatılması 

 Isıtılan spatülle mumu yumuĢatarak üst 

sağ ikinci molar diĢin yerini 

oluĢturunuz. 

 Mum duvarda diĢi yerleĢtireceğiniz 

alanı yumuĢatınız. 

 Üst sağ ikinci molar diĢi, üst sağ birinci 

molar diĢin distaline yerleĢtiriniz. 

 

Resim 1.33: Üst sağ ikinci molar diĢin 

yerleĢimi 

 Üst molar diĢlerin oklüzal yüzlerinin 

hafifçe dıĢarı doğru bakmasına dikkat 

ediniz. 

 Üst molar diĢlerin yerleĢtirilmesinde 

ikinci moların distalindeki papillayı, 

disto oklüzal kenardan kaide plağının 

tüber maksilla arka sınırına kadar 

yüksek ve eğimli olarak 

Ģekillendiriniz. 
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 Üst sağ ikinci molar diĢi sabitleyiniz. 

 

Resim 1.34: Üst sağ ikinci molar diĢin 

sabitlenmesi 

 Isıtılan spatülle üst sağ ikinci molar 

diĢi sabitleyiniz. 

 DiĢi sabitlerken diğer dizili diĢleri 

yerinden oynatmayınız. 

 Üst sağ ikinci molar diĢi artikülatörde 

kontrol ediniz. 

 

Resim 1.35: Üst sağ ikinci molar diĢin 

artikülatörde kapanıĢ kontrolü 

 Siman camını kullanarak üst sağ ikinci 

molar diĢin bukkal ve palatinal 

tüberküllerinin cama temas 

etmemesine dikkat ediniz. 

 

Resim 1.36: Üst sağ ikinci molar diĢin 

siman camı kontrolü 

 Üst sol birinci molar diĢin yerini 

oluĢturunuz. 

 

Resim 1.37: Mumun yumuĢatılması 

 Isıtılan spatülle mumu yumuĢatarak üst 

sol birinci molar diĢin yerini 

oluĢturunuz. 

 Mum duvarda diĢi yerleĢtireceğiniz 

alanı yumuĢatınız. 
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 Üst sol birinci molar diĢi, üst sol ikinci 

premolar diĢin distaline yerleĢtiriniz. 

 

Resim 1.38: Üst sol birinci molar diĢin 

yerleĢimi 

 Üst molar diĢlerin oklüzal yüzlerinin 

hafifçe dıĢa doğru bakmasına dikkat 

ediniz. 

 Üst birinci moların sadece mesio-

palatinal tüberkülünün oklüzyon 

düzlemine değdiğine unutmayınız. 

 Üst birinci moların uzun eksenini spee 

eğrisine uygun olarak hafif mesiale 

eğimlendiriniz. 

 Üst sol birinci molar diĢi sabitleyiniz. 

 

Resim 1.39: Üst sol birinci molar diĢin 

sabitlenmesi 

 Isıtılan spatülle üst sol birinci molar 

diĢi sabitleyiniz. 

 Sıcak spatülü diĢlere değdirmeyiniz. 

 Üst sol birinci molar diĢi artikülatörde 

kontrol ediniz. 

 

 

 

Resim 1.40: Üst sol birinci molar diĢin 

artikülatörde kapanıĢ kontrolü 

 

 

 Siman camı ile üst sol birinci molar 

diĢin, mesiopalatinal tüberkülünün 

cama temasını kontrol ediniz. 

 DiĢin distopalatinal, distobukkal ve 

mesiobukkal tüberküllerinin camdan 

yavaĢça uzaklaĢmasına dikkat ediniz. 

 

Resim 1.41: Üst sol birinci molar diĢin 

siman camı kontrolü 
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 Üst sol ikinci molar diĢin yerini 

oluĢturunuz. 

 

Resim 1.42: Mumun yumuĢatılması 

 Isıtılan spatülle mumu yumuĢatarak üst 

sol ikinci molar diĢin yerini 

oluĢturunuz. 

 DiĢ alanı kadar mum yumuĢatınız. 

 Üst sol ikinci molar diĢi, üst sol birinci 

molar diĢin distaline yerleĢtiriniz. 

 

Resim 1.43: Üst sol ikinci molar diĢin yerleĢimi 

 Üst ikinci moların uzun ekseni spee 

eğrisine uygun olarak hafif mesiale 

eğimli yerleĢtiriniz. 

 Üst molar diĢlerin oklüzal yüzlerinin 

hafifçe dıĢa doğru bakmasına dikkat 

ediniz. 

 Üst sol ikinci molar diĢi sabitleyiniz. 

 

Resim 1.44: Üst sol ikinci molar diĢin 

sabitlenmesi 

 Isıtılan spatülle üst sol ikinci molar 

diĢi sabitleyiniz. 

 Sabitleme sırasında diĢi yerinden 

oynatmayınız. 

 Üst posterior diĢlerin mesial ve 

distalden birbirleriyle uyumunu 

kontrol ediniz. 

 Üst molar diĢlerin yerleĢtirilmesinde 

ikinci moların distalindeki papillayı, 

disto oklüzal kenardan kaide plağının 

tüber maksilla arka sınırına kadar 

yüksek ve eğimli olarak 

Ģekillendiriniz. 
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 Üst sol ikinci molar diĢ artikülatörde 

kontrol ediniz. 

 

Resim 1.45: Üst sol ikinci molar diĢin 

artikülatörde kapanıĢ kontrolü 

 Siman camını kullanarak üst sol ikinci 

molar diĢin bukkal ve palatinal 

tüberküllerinin cama temas 

etmemesine dikkat ediniz. 

 

Resim 1.46: Üst sol ikinci molar diĢin siman 

camı kontrolü 
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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 posterior diĢlerin esas görevi, anterior diĢlerde olduğu gibi estetiktir. 

2. ( ) Üst birinci premolar diĢin palatinal tüberkülü siman camına temas eder. 

3. ( ) Ġkinci molar diĢin distali mezialden yukarıdadır. 

4. ( ) Ġkinci premolar diĢin vestibül ve palatinal tüberkülleri siman camına temas eder. 

5. ( ) Birinci molar diĢin distopalatinal ve distobukkal tüberkülleri siman camından 

uzaklaĢacak Ģekilde olmalıdır. 

6. ( ) Birinci ve ikinci premolar diĢin uzun eksenleri hafifçe meziale eğimlidir. 

 

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 alt posterior diĢleri dizebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Alt posterior diĢlerin anatomik ve morfolojik yapılarına ait bilgileri gözden 

geçiriniz. 

 Doğal diĢli çenede, alt posterior diĢleri anatomik ve morfolojik açıdan 

inceleyiniz. 

 Hazır diĢ takımında, alt posterior diĢlerin yönlere göre konumlarını inceleyiniz. 

 DiĢ protez laboratuvarında alt posterior diĢlerin dizim iĢlemlerini gözlemleyiniz. 

ĠĢlem basamaklarını rapor hâlinde hazırlayarak sınıfta sununuz. 

 

2. ALT POSTERĠOR DĠġLER 
 

Alt posterior diĢlerin görevi üst posteriorlarda olduğu gibi çiğnemektir. Böylece 

posterior diĢler esas olarak fonksiyonel görevi yüklenmiĢtir. Fakat dizim esnasında diĢler, 

protezin retansiyonuna katkı sağlayacak ve estetiği bozmayacak Ģekilde yerleĢtirilmelidir. 

 

Alt çenenin öne ve yana hareketlerinde protezin ağızda dengeli kalabilmesi ve böylece 

çiğneme hareketlerinin olumsuz etkilerinden en az derecede etkilenmesi için diĢ diziminde, 

oriyantasyon düzlemine, spee eğrisine, kesici yolu eğimine, kondil yolu eğimine ve Wilson 

eğrisine uyulmalı ve bu faktörler arasındaki uyum sağlanmalıdır. 

 

2.1. Alt Posterior DiĢlerin Diziminde Rehber Anatomik Yapılar 
 

Alt posterior bölgede doğal diĢ konumlarını tahmin etmek amacıyla rehber olarak 

kullanılan iki yaklaĢım vardır. 

 

 Alt posterior diĢlerin lingual yüzleri; retromolar kabartının bukkal ve 

lingualinden kanin diĢinin mezialine uzatılan iki çizgi arasında yer alır. 

 Mylohyoid sırt; doğal dentisyonda posterior diĢlerin lingual tüberkülleri, 

mylohyoid sırt ile az çok aynı vertikal düzlemdedir. Bu nedenle mylohyoid sırt, 

yapay alt posterior diĢlerin lingualdeki sınırını belirlemede güvenilir bir 

rehberdir ve diĢler hiçbir zaman bu sırtın lingualine dizilmemelidir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Ancak ilk yaklaĢımda, standart çizgiler daha önceden dizilmiĢ olan kanin diĢin 

lokalizasyonuna bağlı olarak yer değiĢtirebilir. Ġkinci yaklaĢımda da model üzerinde 

mylohyoid sırtın konumunu tanımlamak zor olabilir. Bu nedenle her iki rehber de dikkatle 

kullanılmalıdır. 

 

2.2. Mandibular Posterior DiĢlerin YerleĢtirilmesi 
 

Alt posterior diĢler, protezin statiği açısından alveol kretini tam ikiye ayıran çizgi (kret 

üzeri) üzerine dizilmelidir. 

 

Resim 2.1: Alveol kreti ayıran çizgi 

 

BitmiĢ bir dizimde anterior diĢler olması gereken yerlerde ise alt kaninin tepesi ile 

retromolar kabartının ortasını birleĢtiren çizgi, posterior diĢlerin anterio-posterior santral 

oluklarından geçmelidir. 

 

Resim 2.2: Alt posterior diĢlerin kretteki konumu 
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Posterior diĢler bu çizginin daha bukkal kısmına dizilecek olursa protez devrilir. 

Aksine linguale dizilirse dilin odası daralır ve en küçük dil hareketleri alt protezin 

oynamasına sebep olur. 

 

Posterior diĢlerin superio-inferior konumları, daha çok alveol kretlerinin özelliklerine 

bağlıdır. ġayet her iki kret de eĢit miktarda yüksek ve sağlam yapıda ise diĢler bu iki kret 

arasında bulunan bir oklüzyon düzlemi üzerine dizilir, yani oklüzyon düzlemi alt krete 

yaklaĢtırılır. Böylelikle kretler üzerindeki lateral torgue (yan dönme hareketi) miktarı 

azaltılmıĢ ve travmalara karĢı daha hassas olan alt alveol kretler korunmuĢ olur. 

 

DiĢ diziminde posterior diĢlerin büyüklükleri de göz önüne alınmalıdır. DiĢli arklarda, 

alt molar diĢlerin lingualinde alveoler kret derinliği arkaya doğru artan girintili bir alan 

oluĢturur. Yapay diĢler, doğal diĢlerin bulunduğu konuma dizilirse aynı bölgede, cilalı protez 

yüzeyinde benzer bir girinti oluĢur. Bu durumda dil, oluĢan girinti alanında yayılır ve protezi 

yukarıya doğru iterek yerinden oynamasına sebep olur. 

 

Oklüzal yüzleri doğal diĢlere göre daha küçük olan diĢlerin seçilmesi çiğneme 

sırasında destek dokular üzerine gelen yükleri azaltmak için gereklidir. Bukkolingual olarak 

dar posterior diĢlerin kullanılması ile lingualde diĢler altında girintili bir alanın oluĢması 

engellenir ve dil için geniĢ bir alan elde edilir. 

 

 

Resim 2.3: Alt posterior diĢlerin sağdan görüntüsü 
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Resim 2.4: Alt posterior diĢlerin soldan görüntüsü 

 

2.3. DiĢ Diziminde Görülebilecek Hatalar ve Düzeltme Yolları 
 

AĢağıda anterior ve posterior diĢ dizimlerinde yapılabilecek hatalar ile bunları 

düzeltmede uygulanan iĢlemler verilmiĢtir. 

 

 ġiĢkin dudak: Anterior diĢler çok öne dizilmiĢtir. Doğal kavis Ģekli çok geniĢ 

ve öne doğrudur, diĢlerin labial eksen eğimleri hatalı dizilmiĢtir. Santral 

diĢlerin, insiziv papilladan itibaren en çok 8 mm kadar öne dizilmesi gerekir. 

 Üst dudakta çöküntü: Maksillar anteriorlar çok içeride ve krete yakın dizilmiĢ 

olabilir. Anteriorlar öne ve yükseğe alınır.  

 

Alveol kavsi dar ve içeride, vertikal boyut yeterli değilse diĢler kretin dıĢına 

dizilmelidir. DiĢler insiziv papillanın 8-10 mm önünde olmalıdır. Protezin labial kesimi biraz 

kabartılabilir. 

 

 AĢırı overbite: Ġleri itim miktarı artırılır. Dikey boyut hafifçe artırılır. Alt diĢler 

tam kretin üzerine yerleĢtirilir, daha kısa boylu diĢler kullanılır. 

 ġiddetli overbite genellikle tam protezlerde kontrendikedir. Bunu azaltmak için 

alt anterior diĢlerin labio-insizal köĢeleri ve üst anterior diĢlerin palatinal kesici 

kenarları biraz indirilir. 

 SıkıĢık diĢler: Ġleri itim artırılır. Kavis geniĢletilerek her bir diĢ için yeterli yer 

sağlanır. Anterior diĢler biraz kret dıĢına dizilir. Daha dar diĢler kullanılır ve 

proksimal yüzeyleri aĢındırılır. 

 Fazla göze çarpan kaninler: Ġleri itim miktarı azaltılır. Kavis darlaĢtırılır, 

kanin bir bütün olarak yukarı ve içeri itilir. Kaninlerin insizal köĢeleri içeri itilir. 

Biraz daha küçük diĢler seçilir veya akrilik diĢler kullanılır. Kret kenarları 

aĢındırılır. 

 DaralmıĢ kavis görünümü: Daha fazla ileri itim verilir. Kavis geniĢletilir. 

Dikey boyut yetersiz olabilir. Tüm diĢler ve özellikle premolarlar çok fazla kret 

üzerindedir, biraz dıĢarı alınır. Kaninler ağzın köĢelerine daha fazla itilir. 
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 Anterior diĢlerin çok fazla görünmesi: Oklüzal düzlem yükseltilir ve ileri itim 

azaltılır. Kavis Ģekli daraltılır, dikey boyut hafifçe düĢürülür. DiĢler kret 

tepesine yakınlaĢtırılır. Daha küçük ve daha dar diĢler seçilir. Proksimal 

yüzeyler aĢındırılır, diĢler düzensiz dizilerek lateraller biraz içeri alınır. 

 Posterior diĢlerin çok fazla görünmesi: Oklüzal düzlem indirilir, kavis 

daraltılır. Dikey boyut hafifçe düĢürülür. Birinci premolarlar krete daha yakın 

dizilir. Daha geniĢ anterior diĢler kullanılır. 

 Koyu karanlık diĢler: Kavis geniĢletilir, diĢler öne alınarak aksiyal eğimler 

ıĢığı daha fazla yansıtabilecek Ģekilde ayarlanır. DiĢler rengi daha açık olanlarla 

değiĢtirilir. 

 Genç diĢler, yaĢlı yüz: DiĢlerin konturları aĢındırılır, kesiciler kısaltılır, 

diĢlerde lekeleme yapılır, proksimal yüzeyler ve insizal köĢeler aĢındırılır. 

 Maksillar kaninler ve premolarlar arasında boĢluk: Daha dar alt anteriorlar 

kullanılır ve üst posteriorlar öne alınır. 

 Protez kaide plağının çok belirgin olması: Oklüzal düzlem çok düĢük olabilir, 

yükseltilir. Kavis çok büyük olabilir. DiĢler çok aĢağıda dizilmiĢ olabilir. Daha 

geniĢ ve uzun diĢler seçilir. 

 Klik sesleri: Dikey boyut düĢürülür. Rezin diĢler kullanılır veya maksillar 

porselen diĢlerin karĢısındaki rezin diĢler düĢürülür. Alt protezin retansiyonu 

zayıf olabilir. 

 Dudak kenarından tükrük akıĢı: Kavis çok dardır, dikey boyut genellikle 

düĢüktür, bunlar düzeltilmelidir. 

 Yana yayılmalar ve pelteklik: Ġleri itim çok fazla, kavis çok dar, dikey boyut 

yetersiz, palatinal kontur çok kısıtlı olabilir. Dil teması için konturlar daraltılır 

ve inceltilir. 

 Dikey boyut değiĢim zararları: Tam protezlerin yapımı esnasında çeneler 

arası mesafenin yani dikey boyutun doğru saptanması, protezin baĢarılı 

olmasında önemli bir rol oynar. Dikey boyutun yanlıĢ alınması diĢ dizimini de 

etkiler. Sonrasında da hastanın baĢta çiğneme olmak üzere konuĢma ve estetik 

sorunları ortaya çıkar. 

 

2.4. Balanslı DiĢ Dizimi 
 

Protetik anlamda balans, protezin ön-arka, sağ-sol kesimleri arasında var olan denge 

demektir. Balans tam protezlerde istenilen ve yapılmasına çalıĢılan bir unsurdur. 

 

Balanslı diĢ dizimi, destek yapıları ile iliĢkili olarak protez kaide plaklarının 

devrilmesini veya retansiyonunu önlemek için yapılır. herhangi bir oklüzal iliĢkide diĢlerin 

maksimal derecede temas edeceği Ģekilde ve çeneler bir oklüzal durumdan diğer bir oklüzal 

duruma geçerken alt ve üst diĢlerin tüberkül çatıĢması olmaksızın birbirleri üzerinden 

kayacağı gibi yapay diĢlerin dizilmesine ‘balanslı diĢ dizimi’ denir. 

 

2.5. Farklı Kret Rezorpsiyonlarında DiĢ Dizimi 
 

AĢağıda verilen bilgiler alt üst tüm posterior diĢleri kapsamaktadır. 
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2.5.1. Çapraz DiĢ Dizim 
 

Normal diĢ diziminde üst diĢler alt diĢleri vestibüle doğru aĢmaktadır. Diğer yandan 

uzun süre diĢsiz kalmıĢ ağızlarda alveol kavislerinin erimeleri altta ve üstte değiĢik yönlerde 

olduğu için alt kavisin dıĢta, üst kavisin içte olduğu durum ortaya çıkar. Bu durumda normal 

diĢ dizimi yapmak posterior bölgede her zaman mümkün olmamaktadır. 

 

Belirtilen nedenle normal diĢ dizimi yapmak mümkün olmadığı zaman, stabiliteyi 

daha iyi sağlamak için alt diĢler üst diĢleri vestibül yönde aĢacak tarzda diĢ dizimi yapmak 

gerekir. Bu Ģekildeki diĢ dizimine ‘çapraz diĢ dizimi’ denir. 

 

2.6. Alt ve Üst Çeneye Ait Düzlem ve Eğimler 
 

Protezlerin ağızda dengeli ve stabil kalabilmesi için anterior ve posterior diĢ diziminde 

dikkat edilmesi gereken faktörler aĢağıda verilmiĢtir. 

 

2.6.1. Oriyantasyon Düzlemi (Oklüzyon Düzlemi-Çiğneme Düzlemi) 
 

Doğal dentisyonda kesici diĢlerin kenarlarından ve posterior diĢlerin tüberkül 

tepelerinden geçerek takriben 2/3 retromalar kabartıda sonlanır. 

 

Kuramsal olarak kesici diĢlerin kesici kenarlarından geçen ve molar diĢlerin oklüzal 

yüzeylerinin uçlarına temas eden hayali bir düzlem olarak tanımlanır. 

 

Resim 2.5: Oklüzyon düzlemi  

 

Oriyantasyon düzlemi kretler arasındaki mesafe dâhilinde çeĢitli seviyelerde olabilir. 

Fakat posterior diĢler kesiminde oriyantasyon düzleminin seviyesi estetik kadar protezin 

devrilmesi ve stabilitesi açısından da ele alınır. 
 

Oklüzyon düzlemi hangi çeneden uzak ise o çeneye yapılan protez üzerinde kaldıraç 

kuvvetleri daha etkili olacak ve protezin devrilmesine neden olacaktır. Üst protezin 

retansiyonu daha baĢarılı olduğu için bu gibi durumlardan etkilenen daha çok alt protezdir. 

Onun için özellikle kemik atrofisinin (küçülme) ileri derecede olduğu vakalarda oklüzyon 

düzleminin azılar bölgesinde alt kretlere biraz daha yaklaĢtırılması gerekir. 
 

Oklüzyon düzleminin eğimi protezlerin stabilitesini de etkiler. ġayet düzlem arkada 

çok alçak, önde çok yüksek ise çiğneme basıncı karĢısında eğik düzlemlerin etkisiyle alt 

protez öne doğru yer değiĢtirebilir. Bunun aksi bir durum varsa yani düzlem arkada çok 

yüksek, önde çok alçak ise bu defa üst protez öne doğru kayabilir. 
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2.6.2. Spee Eğrisi (Antero-Posterior Eğri) 
 

Spee eğrisi alt kaninin tepesinden baĢlayan, doğal premolar ve molar diĢlerin bukkal 

tüberküllerini takip ederek ramusun ön kenarı boyunca devam eden anatomik bir eğridir. 

Çenelerin kapanıĢ arkına uygun olarak diĢ kavislerinin arka tarafa doğru yükselmesi 

demektir. Spee eğrisi merkezini Çieszynski noktasının oluĢturduğu dairenin bir parçasını 

(yayını) oluĢturur. 

 

Spee eğrisi, premolar ve molar diĢlerin dizimleri sırasında birinci premolar (birinci 

küçük azı) diĢten itibaren arkaya doğru uymaları gereken ve iç bükeyliği yukarı doğru olan 

bir eğridir. Bu eğri arkaya doğru uzatıldığında alt çene kondil baĢının önünden geçer. 

 

Spee eğrisinin değeri normalde azdır ancak premolar ve molar diĢlerin tüberkül 

yüksekliği eğiminde bir yetersizlik (hastanın çene yapısına bağlı olarak ön diĢlerde kapalı bir 

diĢ dizimi nedeniyle kesici yolu eğiminin sıfır değerinden farklı oluĢarak alt çenenin ön 

hareketinde premolar ve molar diĢlerde temasın kaybolduğu durumlar) söz konusu ise 

yetersizliği telafi (kompanse) etmek için spee eğrisinin derinliği artırılabilir. 

 

Spee eğrisinin önemi; diĢlerin oklüzal yüz morfolojisini değiĢtirmeksizin, horizontal 

düzleme göre diĢlerin tüberkül eğimlerinin değiĢtirilebilmesini mümkün kılar. 

 

Spee eğrisi (kompansasyon) denge sağlama faktörüdür. Tam protezler yapılırken alt 

ve üst diĢ kavislerine böyle bir eğrilik verilerek protezlerde denge sağlanmaya çalıĢılır. 

 

ġekil 2.1: Spee eğrisinin eğimi 

 

2.6.3. Kondil Yolu Eğimi 
 

Kondil yolu eğimi kiĢiden kiĢiye değiĢen ancak kiĢide değiĢtirilemeyen sabit bir 

faktördür. Çünkü bu eğim hastanın sahip olduğu anatomik bir faktördür ve diĢlerin çekimi ile 

iliĢkili değildir. DiĢler olsun veya olmasın kondil yolu eğimi vardır. 
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Kondil yolu eğimi, alt çene kondilinin eklem çukuru içinde öne doğru yaptığı hareket 

sırasında izlediği yolun eğimidir. Hekim tarafından saptanır ve iki kısımda incelenir. 

 

 Düz protrusiv kondil yolu eğimi: Alt çenenin saf protrusiv (alt çenenin öne 

doğru yaptığı hareket) hareketinde kondil baĢlarının çizdiği yolun horizontal 

düzlem ile yaptığı açıdır. Açısal değeri ortalama 33 derecedir. 

 

Tam protezlerin yapımında düz protrusiv kondil yolu eğiminin saptanmaması 

Christensen fenomeninin ortaya çıkmasına yol açar. 

 

Christensen fenomeni, alt çenenin öne (protrusiv) hareketinde azılar bölgesinde 

meydana gelen kama Ģeklindeki açıklık olarak tanımlanır. 

 

ġekil 2.2: Christensen fenomeni 

 

 Lateral kondil yolu eğimi: Alt çene lateral hareket yaptığı zaman, hareket eden 

kondil baĢının glenoid fossa içindeki izlediği yolun eğimine denir. Ortalama 

değeri 15 derecedir. 

 

DiĢ diziminde kondil baĢının bu hareketlerine uygun olarak premolar ve molar diĢlere 

de belirli bir eğim vererek denge sağlanmaya çalıĢılır. 

 



 

 29 

 

ġekil 2.3: Kondil hareketleri; A: Kondil baĢınınTME’deki (Temporamandibular eklem) hareket 

Ģekli B: Artikülatör üzerindeki kondil yolu 

 

2.6.4. Wilson Eğrisi 
 

Alt çene diĢlerinde lingual tüberküller, bukkal tüberküllerden daha kısadır. ġayet 

kafatasının frontal düzlemine paralel olan bir düzlem alt sağ ve sol ikinci molar diĢlerden 

geçerse tüberkül tepelerinin transvers bir eğrisi meydana çıkar. Bu eğriye Wilson eğrisi 

denir. 

 

Alt çenenin sağ ve sol aynı posterior (azı) diĢleri tek bir düzlem üzerinde ele alındığı 

zaman tüberkül tepeleri farklı derinlikte eğriler oluĢturur. Bu nedenle bütün posterior diĢlerin 

tüberkül tepeleri için tek bir Wilson eğrisi terimi söz konusu değildir. 

 

Wilson eğrisine ‘Transversal (frontal) kompansasyon eğrisi’adı da verilir. 

 

DiĢ diziminde uyulması gereken kurallardan birisi de alt çenenin yan hareketleri 

sırasında frontal (alınsal) düzleme göre posterior diĢlerin Wilson eğrisine uymalarıdır. Bunun 

gerçekleĢtirilmesi için posterior diĢlerin dikey eksenlerine premolar diĢlerden baĢlayarak 

molar diĢlere daha fazla olmak üzere üst çenede damağa doğru, alt çenede dile doğru bir 

eğim verilir. 

 
ġekil 2.4: Wilson eğrisi 
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Böylece üst çene molar diĢlerin oklüzal yüzeyleri hafifçe dıĢarı, alt çene molar diĢlerin 

oklüzal yüzeyleri hafifçe içeri doğru döner. 

 

ġekil 2.5: A-Üst molarların oklüzal yüzlerinin dıĢa dönmesi B-Alt molarların oklüzal yüzlerinin 

içe dönmesi 

 

Wilson eğrisi temin edilmeden yapılan diĢ dizimi yan hareketlerde protezdeki temasın 

kaybolmasına ve dengenin ortadan kalkmasına neden olur. 

 

2.6.5. Kesici Yolu Eğimi 
 

Kesici yolu eğimi, uç kontrol faktörlerindendir ve tamamen hekimin inisiyatifi 

altındadır. Ġki kısımda incelenir. 

 

 Sagittal protrusiv kesici yolu eğimi: DiĢler sentrik oklüzyon durumunda iken 

alt ve üst santral diĢlerin kesici kenarları arasında ve sagittal düzlemde çizilen 

çizginin, horizontal düzlem ile yaptığı açıdır. 

 Lateral kesici yolu eğimi: Alt çene lateral hareket yaparken üst kesiciler ve 

kanin diĢlerin çizdiği yolun horizontal düzlemle yaptığı açıdır. Kesici yolu 

eğiminin derecesi ileri itim miktarı ile iliĢkili olarak değiĢir. Ġleri itim (overjet) 

arttıkça kesici yolu eğimi azalır. Ġleri itim azalırsa kesici yolu eğimi artar. 

 

ġekil 2.6: Ġleri itim miktarı ile kesici yolu eğiminin iliĢkisi; A: Ġleri itimin azalması  B: Ġleri 

itimin artması 
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2.6.6. Tüberkül Eğimleri 
 

Tüberkül eğimleri, yapay diĢlerin oklüzal morfolojileri ile ilgilidir. Yapay diĢlerin 

seçiminde önemli olan diĢlerin tüberkül yüksekliği değil, dizildikleri durumda 

tüberküllerinin gösterdiği eğimdir. DiĢlerin tüberkül eğimleri, diĢlerin uzun eksenlerinin 

eğimini değiĢtirmek suretiyle değiĢtirilebilir. 

 

Tüberkül eğimleri ile spee eğrisi arasında ters bir etkileĢim vardır. Tüberkül eğimleri 

çok olan (yüksek tüberküllü diĢler) diĢlerin kullanıldığı vakalarda, daha sığ bir spee eğrisi 

verilir. Alçak tüberküllü diĢler kullanılmıĢ ise, spee eğrisinin eğimi arttırılır. 

 

ġekil 2.7: Alt ve üst çeneye ait düzlem ve eğimler 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Alt posterior diĢlerin dizimini yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 DiĢ takımlarını hazırlayınız. 

 

Resim 2.6: Hazır alt posterior diĢ takımı 

 DiĢ seçimi yaparken hekim 

önerilerini dikkate alınız. 

 Artikülatörü kontrol ediniz. 

 

Resim 2.7: Artikülatör kontrolü 

 Artikülatörde vertikal (dikey) boyutu 

sabitleyiniz. 

 Spatülü ısıtınız. 

 

Resim 2.8: Bek üzerinde spatülün ısıtılması 

 Spatülü mumu yumuĢatacak kadar 

ısıtınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Alt sağ birinci premolar diĢin yerini 

oluĢturunuz. 

 

Resim 2.9: Mumun yumuĢatılması 

 Isıtılan spatülle mumu yumuĢatarak 

alt sağ birinci premolar diĢin yerini 

oluĢturunuz. 

 Mum duvarda diĢin kaplayacağı alanı 

yumuĢatınız. 

 Alt sağ birinci premolar diĢi alveol kret 

üzerine alt sağ kanin diĢin distaline 

yerleĢtiriniz. 

 

Resim 2.10: Alt sağ birinci premolar diĢin 

yerleĢimi 

 DiĢ dizimine baĢlamadan posterior 

bölgede diĢ dizimi için yeterince yer 

olup olmadığını kontrol ediniz. 

 Yapay diĢleri doğal diĢlerin kaplamıĢ 

olduğu alanlara dizerek geniĢ bir dil 

sahası elde ediniz. 

 Birinci premolar diĢin santral 

oluğundan geçen çizginin kanin 

tepesinden geçen çizginin devamında 

olmasına dikkat ediniz. 

 Alt sağ birinci premolar diĢi sabitleyiniz. 

 

Resim 2.11: Alt sağ birinci premolar diĢin 

sabitlenmesi 

 

 Spatülü ısıtarak alt sağ birinci 

premolar diĢi sabitleyiniz. 

 Sıcak spatülü diĢlere değdirmeyiniz. 

 Sabitleme esnasında diğer diĢleri 

yerinden oynatmayınız. 
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 Alt sağ birinci premolar diĢi artikülatörde 

kontrol ediniz. 

 

Resim 2.12: Alt sağ birinci premolar diĢin 

artikülatör kontrolü 

 DiĢlerin mesial ve distaldeki komĢu 

diĢlerle olan uyumunu kontrol ediniz. 

 Alt birinci premolar diĢin kapanıĢta, 

üst kanin ve üst birinci premolar 

arasında ve arkasında (lingualde) 

olmasına dikkat ediniz. 

 Alt sağ ikinci premolar diĢin yerini 

oluĢturunuz. 

 

Resim 2.13: Mumun yumuĢatılması 

 

 Isıtılan spatülle mumu yumuĢatarak 

alt sağ ikinci premolar diĢin yerini 

oluĢturunuz. 

 Sıcak spatülü diĢlere değdirmeyiniz. 

 

 Alt sağ ikinci premolar diĢi alveol kret 

üzerine, alt sağ birinci premolar diĢin 

distaline yerleĢtiriniz. 

 
Resim 2.14: Alt sağ ikinci premolar diĢin 

yerleĢimi 

 Premolar diĢleri tam alveol kret 

üzerine gelecek Ģekilde diziniz. 
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 Alt sağ ikinci premolar diĢi sabitleyiniz. 

 

Resim 2.15: Alt sağ ikinci premolar diĢin 

sabitlenmesi 

 

 Alt sağ ikinci premolar diĢi artikülatörde 

kontrol ediniz. 

 

Resim 2.16: Alt sağ ikinci premolar diĢin 

artikülatör kontrolü 

 Spatülü ısıtarak alt sağ ikinci 

premolar diĢi sabitleyiniz. 

 Sabitleme esnasında diĢleri yerinden 

oynatmayınız. 

 KapanıĢı kontrol ediniz. 

 Alt ikinci premolar diĢin kapanıĢta, 

üst birinci premolar ve üst ikinci 

premolar arasında ve arkasında 

(lingualde) olmasına dikkat ediniz. 

 Isıtılan spatülle mumu yumuĢatarak alt sol 

birinci premolar diĢin yerini oluĢturunuz. 

 

 

 

Resim 2.17: Mumun yumuĢatılması 

 

 

 Mum duvarda diĢin yerleĢeceği alanı 

yumuĢatınız. 

 Alt premolar diĢlerin uzun eksenlerini 

spee eğrisine uygun olarak hafif 

mesiale eğimli diziniz. 

 Birinci premolar diĢin santral 

oluğundan geçen çizginin kanin 

tepesinden geçen çizginin devamında 

olmasına dikkat ediniz. 
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 Alt sol birinci premolar diĢi alveol kret 

üzerine, alt sol kanin diĢin distaline 

yerleĢtiriniz. 

 

Resim 2.18: Alt sol birinci premolar diĢin 

yerleĢimi 

 Alt sol birinci premolar diĢi sabitleyiniz. 

 

Resim 2.19: Alt sol birinci premolar diĢin 

sabitlenmesi 

 

 Alt sol birinci premolar diĢi artikülatörde 

kontrol ediniz. 

 

Resim 2.20: Alt sol birinci premolar diĢin 

artikülatör kontrolü 

 Spatülü ısıtarak alt sol birinci 

premolar diĢi sabitleyiniz. 

 DiĢleri yerinden oynatmamaya dikkat 

ediniz. 

 DiĢlerin tüberkül temaslarını kontrol 

ediniz. 

 Alt birinci premolar diĢin kapanıĢta, 

üst kanin ve üst birinci premolar 

arasında ve arkasında (lingualde) 

olmasına dikkat ediniz. 

 

 



 

 37 

 Alt sol ikinci premolar diĢin yerini 

oluĢturunuz. 

 

Resim 2.21: Mumun eritilmesi 
 

 Alt sol ikinci premolar diĢi alveol kret 

üzerine, alt sol birinci premolar diĢin 

distaline yerleĢtiriniz. 

 

Resim 2.22: Alt sol ikinci premolar diĢin 

yerleĢimi 

 Isıtılan spatülle mumu yumuĢatarak 

alt sol ikinci premolar diĢin yerini 

oluĢturunuz. 

 Sıcak spatülü diĢlere değdirmeyiniz. 

 Premolar diĢleri tam alveol kret 

üzerine gelecek Ģekilde diziniz. 

 

 Spatülü ısıtarak alt sol ikinci premolar diĢi 

sabitleyiniz. 

 

 

 

 

 

Resim 2.23: Alt sol ikinci premolar diĢin 

sabitlenmesi 

 

 

 

 

 

 

 DiĢleri yerinden oynatmamaya dikkat 

ediniz. 

 Birinci ve ikinci premolar diĢlerin 

santral oluklarının aynı çizgi üzerinde 

olmasına dikkat ediniz 

 Alt ikinci premolar diĢin kapanıĢta, 

üst birinci premolar ve üst ikinci 

premolar arasında ve arkasında 

(lingualde) olmasına dikkat ediniz 

 Sentrik kapanıĢta, üst posterior 

diĢlerin alt posterior diĢlerle doğru 

iliĢkide olduğundan emin olmak için 

artikülatör kontrolünde lingual 

taraftan da bakınız. 
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 Alt sol ikinci premolar diĢi artikülatörde 

kontrol ediniz. 

 

Resim 2.24: Alt sol ikinci premolar diĢin 

artikülatör kontrolü 

 

Resim 2.25: Üst ve alt posterior diĢlerin 

lingualden kontrolü 

 Isıtılan spatülle mumu yumuĢatarak alt sağ 

birinci molar diĢin yerini oluĢturunuz. 

 

Resim 2.26: Mumun yumuĢatılması 

 

 Alt sağ birinci molar diĢi alveol kret 

üzerine, alt sağ ikinci premolar diĢin 

distaline yerleĢtiriniz. 

 

Resim 2.27: Alt sağ birinci molar diĢin yerleĢimi 

 

 Isıtılan spatülle mumu yumuĢatarak 

alt sağ birinci molar diĢin yerini 

oluĢturunuz. 

 DiĢin yerleĢeceği alanı yumuĢatınız. 

 Alt molar diĢleri tam alveol kret 

üzerine gelecek Ģekilde yerleĢtiriniz. 
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 Alt sağ birinci molar diĢi sabitleyiniz. 

 

Resim 2.28: Alt sağ birinci molar diĢin 

sabitlenmesi 

 

 Alt sağ birinci molar diĢi artikülatörde 

kontrol ediniz. 

 

Resim 2.29: Alt sağ birinci molar diĢin 

artikülatör kontrolü 

 

 Spatülü ısıtarak alt sağ birinci molar 

diĢi sabitleyiniz. 

 Dizilen premolar ve molar diĢlerin 

oklüzallerindeki santral oluklarının 

kanin tepesinden geçen çizgi üzerinde 

olmasına dikkat ediniz. 

 Alt birinci molar diĢin santral 

fossasında, üst birinci molar diĢin 

mesio-bukkal tüberkülünün 

oturduğunu unutmayınız (Bu iliĢkiye 

oklüzyon anahtarı denir.). 

 

 

 

 Alt sağ ikinci molar diĢin yerini 

oluĢturunuz. 

 

Resim 2.30: Mumun yumuĢatılması 

 

 

 

 Isıtılan spatülle mumu yumuĢatarak 

alt sağ ikinci molar diĢin yerini 

oluĢturunuz. 

 Sıcak spatülü diĢlere değdirmeyiniz. 

 Alt molar diĢlerin oklüzal 

yüzeylerinin çok hafif içe bakmasına 

dikkat ediniz. 

 Alt ikinci molar diĢin uzun eksenini 

spee eğrisine uygun olarak hafif 

mesiale eğimlendiriniz. 
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 Alt sağ ikinci molar diĢi alveol kret 

üzerine, alt sağ birinci molar diĢin distaline 

yerleĢtiriniz. 

 

Resim 2.31: Alt sağ ikinci molar diĢin yerleĢimi 

 

 Alt sağ ikinci molar diĢi sabitleyiniz. 

 

Resim 2.32: Alt sağ ikinci molar diĢin 

sabitlenmesi 

 

 Alt sağ ikinci molar diĢi artikülatörde 

kontrol ediniz. 

 

Resim 2.33: Alt sağ ikinci molar diĢin 

artikülatör kontrolü 

 

 Spatülü ısıtarak alt sağ ikinci molar 

diĢi sabitleyiniz. 

 DiĢleri yerinden oynatmamaya dikkat 

ediniz. 

 Alt molar diĢlerin yerleĢtirilmesinde, 

ikinci moların distalindeki papillayı 

disto oklüzal kenardan kaide plağının 

retromolar arka sınırına kadar yüksek 

ve eğimli olarak Ģekillendiriniz. 

 Üst posterior diĢlerin sentrik 

kapanıĢta alt posterior diĢleri 

vestibülden sarmasına dikkat ediniz 

(normal kapanıĢ). 
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 Alt sol birinci molar diĢin yerini 

oluĢturunuz. 

 

Resim 2.34: Mumun yumuĢatılması 

 

 Alt sol birinci molar diĢi alveol kret 

üzerine, alt sol ikinci premolar diĢin 

distaline yerleĢtiriniz. 

 

Resim 2.35: Alt sol birinci molar diĢin yerleĢimi 

 

 Mumu akacak derecede 

yumuĢatmamaya dikkat ediniz. 

 Alt birinci molar diĢin uzun eksenini 

hafif mesiale eğimlendiriniz. 

 

 Alt sol birinci molar diĢi sabitleyiniz. 

 

 

 

 

Resim 2.36: Alt sol birinci molar diĢin 

sabitlenmesi 

 

 

 

 

 Sıcak spatülü diĢlere değdirmeyiniz.  

 Dizilen premolar ve molar diĢlerin 

oklüzallerindeki santral oluklarının, 

kanin tepesinden geçen çizgi üzerinde 

olmasına dikkat ediniz. 

 Alt birinci moların santral fossasında 

üst birinci moların mesio-bukkal 

tüberkülünün oturduğunu 

unutmayınız (oklüzyon anahtarı). 
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 Alt sol birinci molar diĢi artikülatörde 

kontrol ediniz. 

 

Resim 2.37: Alt sol birinci molar diĢin 

artikülatör kontrolü 

 

 Alt sol ikinci molar diĢin yerini 

oluĢturunuz. 

 

Resim 2.38: Mumun yumuĢatılması 

 

 Alt sol ikinci molar diĢi alveol kret üzerine, 

alt sol birinci molar diĢin distaline 

yerleĢtiriniz. 

 

Resim 2.39: Alt sol ikinci molar diĢin yerleĢimi 

 Mum duvarda diĢin yerleĢeceği alanı 

yumuĢatınız. 

 Alt ikinci molar diĢlerin dil 

boĢluğunu kısıtlamamasına dikkat 

ediniz. 

 Alt molar diĢlerin oklüzal 

yüzeylerinin çok hafif içe bakmasına 

dikkat ediniz. 

 Alt ikinci molar diĢin uzun eksenini 

spee eğrisine uygun olarak hafif 

mesiale eğimlendiriniz. 
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 Alt sol ikinci molar diĢi sabitleyiniz. 

 

Resim 2.40: Alt sol ikinci molar diĢin 

sabitlenmesi 

 

 Alt sol ikinci molar diĢi artikülatörde 

kontrol ediniz. 

 

Resim 2.41: Alt sol ikinci molar diĢin artikülatör 

kontrolü 

 

 DiĢleri yerinden oynatmayınız. 

 Üst posterior diĢlerin sentrik 

kapanıĢta alt posterior diĢleri 

vestibülden sarmasına dikkat ediniz 

(normal kapanıĢ). 
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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 ve alt posterior diĢlerin esas fonksiyonu ………………. . 

2. ( ) Alt kaninin tepesi ile retromolar kabartının ortasını birleĢtiren çizgi, alt posterior 

diĢlerin ……………………………………….. geçmelidir. 

3. ( ) Alveol kret rezorpsiyonlarında normal diĢ dizimi yapmak mümkün olmadığı 

zaman alt diĢler üst diĢleri ……………………………………. dizilir. 

4. ( ) Oriyantasyon düzleminin eğimi ……………düzlemine paralel olmalıdır. 

5. ( ) Spee eğrisi ……………….. ve ………….. sağlama faktörüdür. 

6. ( ) Wilson eğrisinin verilmesiyle alt çene molar diĢlerin oklüzal yüzeyleri hafifçe 

……… döner. 

7. ( ) Tüberkül eğimleri az olan diĢler kullanıldığı zaman, spee eğrisinin eğimi ………. 

8. ( ) Overjet (ileri itim) arttıkça  kesici yolu eğimi ………… . 

9. ( ) Birinci premolar diĢten itibaren arkaya doğru uyulması gereken ve iç bükeyliği 

yukarı doğru olan eğri ………. eğrisidir. 

10. ( ) Protrusiv hareketle posterior diĢler bölgesinde meydana gelen kama Ģeklindeki 

açıklığa ……………….. fenomeni denir. 

 

 

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 farklı yöntemle posterior diĢ dizimi 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 DiĢ protez laboratuvarlarına giderek posterior diĢ diziminde kullanılan 

yöntemleri gözlemleyiniz. 

 DiĢ protez laboratuvarlarında edindiğiniz gözlemleri rapor hâline getirerek 

sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

3. FARKLI DĠġ DĠZĠM YÖNTEMLERĠ 
 

DiĢ protez teknisyenlerinin çalıĢmalarındaki ekol farkı nedeniyle diĢ dizim yöntemleri 

de farklılaĢmaktadır. 

 

 Posterior diĢ diziminde kullanılan yöntemlerden birisi, modülümüz birinci ve 

ikinci öğrenme faaliyetinde verildiği gibi önce üst posterior diĢler sonra alt 

posterior diĢler dizilir (bk. birinci ve ikinci öğrenme faaliyeti). 

 Posterior diĢ diziminde kullanılan diğer bir yöntemde ise dizime alt çeneden 

baĢlanır. Sonra üst posterior diĢler dizilir. 

 

Önce tek taraflı, (sağ veya sol) alt çenede diĢi tutacak kadar mum bırakılarak mum 

duvar kaldırılır. Sağ alt çenede (isteğe göre soldan da baĢlanır) ısıtılan spatülle mum 

eritilerek sağ birinci premolar diĢ yerleĢtirilir. Kanin tepesinden, yükselen ramusun orta 

noktasına olan düz çizginin kâğıtla kontrolü ile diĢin alveol kret üzerindeki yeri kontrol 

edilir. Isıtılan spatülle diĢ sabitlenir. Sonra sırasıyla sağ ikinci premolar diĢ, sağ birinci molar 

diĢ, sağ ikinci molar diĢ, sol birinci premolar diĢ, sol ikinci premolar diĢ, sol birinci molar 

diĢ, sol ikinci molar diĢ aynı iĢlemler uygulanarak yerleĢtirilir. 

 

Üst çenede, sağ ve sol tarafta aynı anda diĢi tutacak kadar mum bırakılarak mum 

duvar kaldırılır. Sağ üst çenede (Ġsteğe göre soldan da baĢlanır.) ısıtılan spatülle mum 

eritilerek sağ birinci molar diĢ yerleĢtirilir. Artikülatör kontrolünden sonra diĢ sabitlenir. 

Sonra sırasıyla sol birinci molar diĢ, sağ ikinci premolar diĢ, sağ birinci premolar diĢ, sol 

ikinci premolar diĢ, sol birinci premolar diĢ, sağ ikinci molar diĢ, sol ikinci molar diĢ aynı 

iĢlemler uygulanarak yerleĢtirilir. AĢağıda alt ve üst çenedeki posterior diĢlerin yerleĢim 

sırası ve iĢlemleri gösterilmiĢtir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

AĢağıdaki iĢlem basamakları ile farklı yöntemle posterior diĢ dizimi yapabileceksiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Alt çene sağ taraftaki mum duvarı 

kaldırınız. 

 

Resim 3.1: Mum duvarın kaldırılması 

 Mum duvarı kaldırırken kaide plağı 

üzerinde, diĢe taban oluĢturacak kadar 

mum bırakınız. 

 Alt sağ birinci premolar diĢin yerini 

oluĢturunuz. 

 

Resim 3.2: Mumun yumuĢatılması 

 Isıtılan spatülle mumu yumuĢatarak alt 

sağ birinci premolar diĢin yerini 

oluĢturunuz. 

 YerleĢecek diĢ alanını yumuĢatınız. 

 Alt sağ birinci premolar diĢi yerleĢtiriniz. 

 

Resim 3.3: Sağ birinci premolar diĢin 

yerleĢimi 

 DiĢin tam kret üzerine dizilmesine 

dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Alt sağ birinci premolar diĢin alveol 

kretteki yerini kontrol ediniz. 

 

Resim 3.4: Kağıtla alt sağ birinci premolar 

diĢin alveol kret kontrolü 

 Dizimde spee eğrisine dikkat ediniz. 

 Alt sağ birinci premolar diĢi sabitleyiniz. 

 

Resim 3.5: Alt sağ birinci premolar diĢin 

sabitlenmesi 

 Sıcak spatülü diĢlere değdirmeyiniz. 

 Alt sağ ikinci premolar diĢin yerini 

oluĢturunuz. 

 

Resim 3.6: Mumun yumuĢatılması 

 

 YerleĢecek diĢ alanını yumuĢatınız. 
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 Alt sağ ikinci premolar diĢi yerleĢtiriniz. 

 

Resim 3.7: Alt sağ ikinci premolar diĢin 

yerleĢtirilmesi 

 Ġkinci premolar diĢi birinci premolar 

diĢe göre spee eğrisine uygun olarak 

biraz yüksek diziniz. 

 Alt sağ ikinci premolar diĢin alveol 

kretteki yerini kontrol ediniz. 

 

Resim 3.8: Alt sağ ikinci premolar diĢin 

alveol kret kontrolü 

 Birinci ve ikinci premolar diĢlerin 

santral oluklarının aynı çizgi üzerinde 

olmasına dikkat ediniz. 

 Alt sağ ikinci premolar diĢi sabitleyiniz. 

 

Resim 3.9: Alt sağ ikinci premolar diĢin 

sabitlenmesi 

 Kızgın spatülle diğer diĢlere zarar 

vermeden çalıĢınız. 
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 Alt sağ birinci molar diĢin yerini 

oluĢturunuz. 

 

Resim 3.10: Mumun yumuĢatılması 

 YumuĢatacağınız mum alanının molar 

diĢin alanı kadar olmasına dikkat ediniz. 

 Alt sağ birinci molar diĢi yerleĢtiriniz. 

 

Resim 3.11: Alt sağ birinci molar diĢin 

yerleĢtirilmesi 

 DiĢin tam kret üzerine dizilmesine 

dikkat ediniz. 

 DiĢi yerleĢtirirken spee eğrisine dikkat 

ediniz. 

 Alt sağ birinci molar diĢin alveol kretteki 

yerini kontrol ediniz. 

 

Resim 3.12: Alt sağ birinci molar diĢin alveol 

kret kontrolü 

 Molar diĢin santral oluğunun premolar 

diĢlerin santral oluklarıyla aynı çizgi 

üzerinde olmasına dikkat ediniz. 
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 Alt sağ birinci molar diĢi sabitleyiniz. 

 

Resim 3.13: Alt sağ birinci molar diĢin 

sabitlenmesi 

 Sabitleme iĢleminde diğer diĢlere zarar 

vermeyiniz. 

 Alt sağ ikinci molar diĢin yerini 

oluĢturunuz. 

 

Resim 3.14: Mumun yumuĢatılması 

 DiĢ alanı kadar mum yumuĢatınız. 

 Alt sağ ikinci molar diĢi yerleĢtiriniz. 

 

Resim 3.15: Alt sağ ikinci molar diĢin 

yerleĢtirilmesi 

 Ġkinci molar diĢi de spee eğrisine uygun 

diziniz. 
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 Alt sağ ikinci molar diĢin alveol kretteki 

yerini kontrol ediniz. 

 

Resim 3.16: Alt sağ ikinci molar diĢin alveol 

kret kontrolü 

 Alt kaninin tepesi ile retromolar 

kabartının ortasını birleĢtiren çizginin 

premolar ve molar diĢlerin santral 

oluklarından geçmiĢ olmasına dikkat 

ediniz. 

 Alt sağ ikinci molar diĢi sabitleyiniz. 

 

Resim 3.17: Alt sağ ikinci molar diĢin 

sabitlenmesi 

 Sabitleme iĢleminde diğer diĢlerin 

yerinden oynamamasına dikkat ediniz. 

 Alt çene sol taraftaki mum duvarı 

kaldırınız. 

 

Resim 3.18: Mumduvarın kaldırılması 

 Mum duvarı kaldırırken kaide plağı 

üzerinde diĢe taban oluĢturacak kadar 

mum bırakınız. 
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 Alt sol birinci premolar diĢin yerini 

oluĢturunuz. 

 

Resim 3.19: Mumun yumuĢatılması 

 DiĢ alanı kadar mum yumuĢatınız. 

 Alt sol birinci premolar diĢi yerleĢtiriniz. 

 

Resim 3.20: Alt sol birinci premolar diĢin 

yerleĢtirilmesi 

 DiĢin tam kret üzerine dizilmesine 

dikkat ediniz. 

 Alt sol birinci premolar diĢin alveol 

kretteki yerini kontrol ediniz. 

 

Resim 3.21: Alt sol birinci premolar diĢin 

alveol kret kontrolü 

 Dizimde spee eğrisine dikkat ediniz 
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 Alt sol birinci premolar diĢi sabitleyiniz. 

 

Resim 3.22: Alt sol birinci premolar diĢin 

sabitlenmesi 

 Sıcak spatülü diğer diĢlere 

değdirmeyiniz. 

 Alt sol ikinci premolar diĢin yerini 

oluĢturunuz. 

 

Resim 3.23: Mumun yumuĢatılması 

 DiĢin kaplayacağı alan kadar mum 

yumuĢatınız. 

 Alt sol ikinci premolar diĢi yerleĢtiriniz. 

 

Resim 3.24: Alt sol ikinci premolar diĢin 

yerleĢtirilmesi 

 

 Ġkinci premolar diĢi birinci premolar 

diĢe göre spee eğrisine uygun olarak 

biraz yüksek diziniz. 



 

 54 

 Alt sol ikinci premolar diĢin alveol 

kretteki yerini kontrol ediniz. 

 

Resim 3.25: Alt sol ikinci premolar diĢin 

alveol kret kontrolü 

 Birinci ve ikinci premolar diĢlerin 

santral oluklarının aynı çizgi üzerinde 

olmasına dikkat ediniz 

 Alt sol ikinci premolar diĢi sabitleyiniz. 

 

Resim 3.26. Alt sol ikinci premolar diĢin 

sabitlenmesi 

 Sabitleme esnasında diğer diĢleri 

yerinden oynatmamaya dikkat ediniz. 

 Alt sol birinci molar diĢin yerini 

oluĢturunuz. 

 

Resim 3.27: Mumun yumuĢatılması 

 

 YumuĢatma iĢleminde mumun tamamen 

erimemesine dikkat ediniz. 
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 Alt sol birinci molar diĢi yerleĢtiriniz. 

 

Resim 3.28. Alt sol birinci molar diĢin 

yerleĢtirilmesi 

 DiĢin tam kret üzerine dizilmesine 

dikkat ediniz. 

 DiĢi yerleĢtirirken spee eğrisine dikkat 

ediniz. 

 Alt sol birinci molar diĢin alveol kretteki 

yerini kontrol ediniz. 

 

Resim 3.29: Alt sol birinci molar diĢin alveol 

kret kontrolü 

 Molar diĢin santral oluğunun premolar 

diĢlerin santral oluklarıyla aynı çizgi 

üzerinde olmasına dikkat ediniz 

 Alt sol birinci molar diĢi sabitleyiniz. 

 

Resim 3.30: Alt sol birinci molar diĢin 

sabitlenmesi 

 Sıcak spatülü diĢlere değdirmeyiniz. 
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 Alt sol ikinci molar diĢin yerini 

oluĢturunuz. 

 

Resim 3.31: Mumun yumuĢatılması 

 YerleĢtirilecek diĢin alanı kadar mum 

yumuĢatınız. 

 Alt sol ikinci molar diĢi yerleĢtiriniz. 

 

Resim 3.32: Alt sol ikinci molar diĢin 

yerleĢtirilmesi 

 DiĢin tam kret üzerine dizilmesine 

dikkat ediniz. 

 Ġkinci molar diĢi de spee eğrisine uygun 

diziniz. 

 Alt sol ikinci molar diĢin alveol kretteki 

yerini kontrol ediniz. 

 

Resim 3.33: Alt sol ikinci molar diĢin alveol 

kret kontrolü 

 Alt kaninin tepesi ile retromolar 

kabartının ortasını birleĢtiren çizginin 

premolar ve molar diĢlerin santral 

oluklarından geçmiĢ olmasına dikkat 

ediniz. 
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 Isıtılan spatülle alt sol ikinci molar diĢi 

sabitleyiniz. 

 

Resim 3.34: Alt sol ikinci molar diĢin 

sabitlenmesi 
 

 Üst çene sağ tarafta mum duvarı 

kaldırınız. 

 

Resim 3.35: Üst çene sağ taraftaki mum 

duvarın kaldırılması 

 Sabitleme esnasında diğer diĢlerin 

yerinden oynamamasına dikkat ediniz. 

 Mum duvarı kaldırırken kaide plağı 

üzerinde diĢe taban oluĢturacak kadar 

mum bırakınız. 

 

 

 

 

 Üst çene sol tarafta mum duvarı 

kaldırınız. 

 
Resim 3.36: Üst çene sol taraftaki mum 

duvarın kaldırılması 

 

 

 

 

 Mum duvarı kaldırırken kaide plağı 

üzerinde diĢe taban oluĢturacak kadar 

mum bırakınız. 

 Mum üzerinde yerleĢtirilecek diĢ alanı 

kadar mum yumuĢatınız. 



 

 58 

 Üst sağ birinci molar diĢin yerini 

oluĢturunuz. 

 

Resim 3.37: Mumun yumuĢatılması 

 Üst sağ birinci molar diĢi yerleĢtiriniz. 

 

Resim 3.38: Üst sağ birinci molar diĢin 

yerleĢtirilmesi 

 DiĢin tam kret üzerine yerleĢtirilmesine 

dikkat ediniz. 

 Üst birinci molar diĢin sadece mesio-

palatinal tüberkülünün oklüzyon 

düzlemine değdiğini unutmayınız. 

 Üst sağ birinci molar diĢi artikülatörde 

kontrol ediniz. 

 

Resim 3.39: Üst sağ birinci molar diĢin 

artikülatör kontrolü 

 Üst sağ birinci molar diĢi artikülatörde 

lingual yüzden de kontrol ediniz. 

 Lingual görüntüde, üst birinci molar 

diĢin mesio-distal tüberkülünün alt 

birinci molar diĢin santral fossasına tam 

olarak oturmasına dikkat ediniz. 

Oklüzyon anahtarı denilen bu iliĢkinin 

protezin stabilitesi (denge) ve 

fonksiyonu (çalıĢma) için çok önemli 

olduğunu unutmayınız. 

 

Resim 3.40: Üst sağ birinci molar diĢin 

lingualden görüntüsü 
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 Üst sağ birinci molar diĢi sabitleyiniz. 

 

Resim 3.41: Üst sağ birinci molar diĢin 

sabitlenmesi 

 Sıcak spatülü diĢe değdirmeyiniz. 

 Üst sol birinci molar diĢin yerini 

oluĢturunuz. 

 

Resim 3.42: Mumun yumuĢatılması 

 DiĢ alanı kadar mum yumuĢatınız. 

 Üst sol birinci molar diĢi yerleĢtiriniz. 

 

Resim 3.43: Üst sol birinci molar diĢin 

yerleĢtirilmesi 

 Sağ ve sol üst birinci molar diĢleri 

simetrik olarak yerleĢtiriniz. 

 DiĢi tam kret üzerine diziniz. 

 Üst birinci molar diĢin sadece mesio-

palatinal tüberkülünün oklüzyon 

düzlemine değdiğini unutmayınız. 
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 Üst sol birinci molar diĢi artikülatörde 

kontrol ediniz. 

 

Resim 3.44: Üst sol birinci molar diĢin 

artikülatör kontrolü 

 Lingual görüntüde, üst birinci molar 

diĢin mesio-distal tüberkülünün alt 

birinci molar diĢin santral fossasına tam 

olarak oturmasına dikkat ediniz. 

Oklüzyon anahtarı denilen bu iliĢkinin 

protezin stabilitesi (denge) ve 

fonksiyonu (çalıĢma) için çok önemli 

olduğunu unutmayınız. 

 

Resim 3.45: Üst sol birinci molar diĢin 

lingualden görüntüsü 

 Üst sol birinci molar diĢi sabitleyiniz. 

 

Resim 3.46: Üst sol birinci molar diĢin 

sabitlenmesi 

 Sıcak spatülü diĢe değdirmemeye dikkat 

ediniz. 

 Üst sağ ikinci premolar diĢin yerini 

oluĢturunuz. 

 

Resim 3.47: Mumun yumuĢatılması 

 

 Sıcak spatül ile diĢ alanı kadar mum 

yumuĢatınız. 
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 Üst sağ ikinci premolar diĢi yerleĢtiriniz. 

 

Resim 3.48: Üst sağ ikinci premolar diĢin 

yerleĢtirilmesi 

 DiĢi tam kret üzerine diziniz. 

 DiĢin hem bukkal hem de palatinal 

tüberkülünün oklüzyon düzlemine 

değecek Ģekilde yerleĢtiriniz. 

 DiĢin uzun ekseninin mesiale hafif 

eğimli olmasına dikkat ediniz. 

 Üst sağ ikinci premolar diĢi artikülatörde 

kontrol ediniz. 

 

Resim 3.49: Üst sağ ikinci premolar diĢin 

artikülatör kontrolü 

 Ġkinci premoların bukkal tüberkülünün 

tepe noktasının alt birinci molar ile 

ikinci premolar arasında olmasına 

dikkat ediniz. 

 Üst sağ ikinci premolar diĢi sabitleyiniz. 

 

Resim 3.50: Üst sağ ikinci premolar diĢin 

sabitlenmesi 

 DiĢleri yerinden oynatmayınız. 

 KapanıĢın bozulmamasına dikkat 

ediniz. 
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 Üst sağ birinci premolar diĢin yerini 

oluĢturunuz. 

 

Resim 3.51: Mumun yumuĢatılması 

 Sıcak spatül ile diĢ alanı kadar mum 

yumuĢatınız. 

 Üst sağ birinci premolar diĢi 

yerleĢtiriniz. 

 

Resim 3.52: Üst sağ birinci premolar diĢin 

yerleĢtirilmesi 

 DiĢi, bukkal tüberkülünün oklüzyon 

düzlemine değecek Ģekilde yerleĢtiriniz. 

 DiĢin uzun ekseninin mesiale hafif 

eğimli olmasına dikkat ediniz 

 Üst sağ birinci premolar diĢi 

artikülatörde kontrol ediniz. 

 

Resim 3.53: Üst sağ birinci premolar diĢin 

artikülatörde kontrolü 

 Üst birinci premoların bukkal 

tüberkülünün tepe noktasının alt birinci 

ve ikinci premolar arasında olmasına 

dikkat ediniz. 

 Dizilen tüm üst çene posterior diĢlerin 

alt posterior diĢleri vestibülden sarması 

gerekliliğini unutmayınız. 
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 Üst sağ birinci premolar diĢi sabitleyiniz. 

 

Resim 3.54: Üst sağ birinci premolar diĢin 

sabitlenmesi 

 DiĢlerin birbirleriyle olan iliĢkilerini 

kontrol ediniz. 

 

Resim 3.55: DiĢlerin birbirlerine olan iliĢkisi 

 Üst sol ikinci premolar diĢin yerini 

oluĢturunuz. 

 

Resim 3.56: Mumun yumuĢatılması 

 DiĢ alanı kadar mum yumuĢatınız. 

 Üst sol ikinci premolar diĢi yerleĢtiriniz. 

 

Resim 3.57:Üst sol ikinci premolar diĢin 

yerleĢtirilmesi 

 DiĢi tam kret üzerine diziniz. 

 DiĢin hem bukkal hem de palatinal 

tüberkülünün oklüzyon düzlemine 

değecek Ģekilde yerleĢtiriniz. 

 DiĢin uzun ekseninin mesiale hafif 

eğimli olmasına dikkat ediniz 
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 Üst sol ikinci premolar diĢi artikülatörde 

kontrol ediniz. 

 

Resim 3.58: Üst sol ikinci premolar diĢin 

artikülatör kontrolü 

 Ġkinci premoların bukkal tüberkülünün 

tepe noktasının alt birinci molar ile 

ikinci premolar arasında olmasına 

dikkat ediniz. 

 Üst sol ikinci premolar diĢi sabitleyiniz. 

 

Resim 3.59: Üst sol ikinci premolar diĢin 

sabitlenmesi 

 DiĢleri yerinden oynatmayınız. 

 KapanıĢın bozulmamasına dikkat 

ediniz. 

 Üst sol birinci premolar diĢin yerini 

oluĢturunuz. 

 

Resim 3.60: Mumun yumuĢatılması 

 Birinci premolar diĢin alanı kadar yer 

yumuĢatınız. 
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 Üst sol birinci premolar diĢi yerleĢtiriniz. 

 

Resim 3.61: Üst sol birinci premolar diĢin 

yerleĢtirilmesi 

 DiĢi, bukkal tüberkülünün oklüzyon 

düzlemine değecek Ģekilde yerleĢtiriniz. 

 DiĢin uzun ekseninin mesiale hafif 

eğimli olmasına dikkat ediniz. 

 Üst sol birinci premolar diĢi artikülatörde 

kontrol ediniz. 

 

Resim 3.62: Üst sol birinci premolar diĢin 

artikülatör kontrolü 

 Üst birinci premoların bukkal 

tüberkülünün tepe noktasının alt birinci 

ve ikinci premolar arasında olmasına 

dikkat ediniz 

 Dizilen tüm üst çene posterior diĢlerin 

alt posterior diĢleri vestibülden sarması 

gerekliliğini unutmayınız. 

 Üst sol birinci premolar diĢi sabitleyiniz. 

 

Resim 3.63: Üst sol birinci premolar diĢin 

sabitlenmesi 

 DiĢlerin birbirleriyle olan karĢılıklı 

iliĢkilerini kontrol ediniz. 

 

Resim 3.64: DiĢlerin karĢılıklı iliĢkileri 
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 Üst sağ ikinci molar diĢin yerini 

oluĢturunuz. 

 

Resim 3.65: Mumun yumuĢatılması 

 Ġkinci premolar diĢ alanı kadar mum 

yumuĢatınız. 

 Üst sağ ikinci molar diĢi yerleĢtiriniz. 

 

Resim 3.66: Üst sağ ikinci molar diĢin 

yerleĢtirilmesi 

 Ġkinci molar diĢin hiçbir tüberkülünün 

oklüzyon düzlemine değmediğini 

unutmayınız. 

 DiĢin uzun eksenini mesiale hafif eğimli 

yapınız. 

 Üst sağ ikinci molar diĢi artikülatörde 

kontrol ediniz. 

 

Resim 3.67: Üst sağ ikinci molar diĢin 

artikülatör kontrolü 

 Üst ikinci molar diĢin mesio-bukkal 

tüberkülünün alt ikinci molar diĢin 

santral fossasına yerleĢmesine dikkat 

ediniz. 

 Dizilen tüm üst çene posterior diĢlerin 

alt posterior diĢleri vestibülden 

sarmasına dikkat ediniz. 



 

 67 

 Üst sağ ikinci molar diĢi sabitleyiniz. 

 

Resim 3.68: Üst sağ ikinci molar diĢin 

sabitlenmesi 

 Sıcak spatülü diĢlere değdirmeyiniz. 

 Diğer diĢleri yerinden oynatmayınız. 

 Üst sol ikinci molar diĢin yerini 

oluĢturunuz. 

 

Resim 3.69: Mumun yumuĢatılması 

 DiĢ alanı kadar mum yumuĢatınız. 

 Üst sol ikinci molar diĢi yerleĢtiriniz. 

 

Resim 3.70: Üst sol ikinci molar diĢin 

yerleĢtirilmesi 

 Ġkinci molar diĢin hiçbir tüberkülünün 

oklüzyon düzlemine değmediğini 

unutmayınız. 

 DiĢin uzun eksenini mesiale hafif eğimli 

yapınız. 
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 Üst sol ikinci molar diĢi artikülatörde 

kontrol ediniz. 

 

Resim 3.71: Üst sol ikinci molar diĢin 

artikülatör kontrolü 

 Artikülatörde diĢlerin arka taraftan 

birbirlerine olan iliĢkilerini kontrol 

ediniz. 

 

Resim 3.72: DiĢlerin arka yüzden kontrolü 

 Üst sol ikinci molar diĢi sabitleyiniz. 

 

Resim 3.73: Üst sol ikinci molar diĢin 

sabitlenmesi 

 DiĢlerin birbirlerine olan iliĢkilerini 

kontrol ediniz. 

 

Resim 3.74: DiĢlerin birbirlerine olan 

iliĢkileri 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi posterior diĢlerin esas fonksiyonudur? 

A) Estetik 

B) Çiğneme 

C) KonuĢma 

D) Dil sahasını daraltma 

E) Dil sahasını geniĢletmek 
 

2. Üst birinci premolar diĢlerin hangi tüberkülü siman camına temas eder? 

A) Mezio-distal tüberkülü 

B) Palatinal tüberkülü 

C) Mezio-palatinal tüberkülü 

D) Disto-bukkal tüberkülü 

E) Vestibül tüberkülü 
 

3. Üst posterior diĢlerde, aĢağıdaki diĢlerden hangisinin distali mezialden yukarıdadır? 

A) Üst birinci molar diĢler 

B) Üst birinci premolar diĢler 

C) Üst ikinci premolar diĢler 

D) Üst ikinci molar diĢler 

E) Üst üçüncü molar 
 

4. Üst posterior diĢlerden hangisi estetik açıdan anterior diĢler gibi düĢünülmelidir? 

A) Ġkinci premolar diĢler 

B) Birinci molar diĢler 

C) Birinci premolar diĢler 

D) Ġkinci molar diĢler 

E) Üst üçüncü molar diĢler 
 

5. Üst posterior diĢlerden hangi diĢin vestibül ve palatinal tüberkülü siman camına temas 

eder? 

A) Ġkinci premolar diĢ 

B) Birinci premolar diĢ 

C) Birinci molar diĢ 

D) Ġkinci molar diĢ 

E) Üst üçüncü molar diĢ 
 

6. AĢağıdakilerden hangisi alt kaninin tepesi ile retromolar kabartının ortasını birleĢtiren 

çizginin geçtiği yerdir? 

A) Alt posterior diĢlerin distopalatinal yüzü 

B) Alt posterior diĢlerin vestibül yüzü 

C) Alt posterior diĢlerin lingual yüzü 

D) Alt posterior diĢlerin palatinal yüzü 

E) Alt posterior diĢlerin anterio-posterior santral olukları 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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7. Birinci premolar diĢten itibaren uyulması gerekilen ve iç bükeyliği yukarı doğru olan 

eğri aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Wilson eğrisi 

B) Spee eğrisi 

C) Tüberkül eğimi 

D) Kondil yolu eğimi 

E) Lateral kesici yolu eğimi 

 

8. AĢağıdakilerden hangisi kiĢide değiĢtirilemeyen sabit bir faktördür? 

A) Spee eğrisi 

B) Wilson eğrisi 

C) Kesici yolu eğimi 

D) Kondil yolu eğimi 

E) Tüberkül eğimi 

 

9. AĢağıdakilerden hangisi alt çene molar diĢlerin oklüzal yüzeylerini hafifçe içeriye 

döndürür? 

A) Spee eğrisi 

B) Tüberkül eğimi 

C) Wilson eğrisi 

D) Kesici yolu eğimi 

E) Kondil yolu eğimi 

 

10. Alçak tüberküllü diĢler kullanıldığı zaman aĢağıdaki eğrilerden hangisinin eğimi 

arttırılır? 

A) Wilson eğrisi 

B) Spee eğrisi 

C) Tüberkül eğimi 

D) Kondil yolu eğimi 

E) Kesici yolu eğimi 

 

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. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 
1 YanlıĢ 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 Doğru  

5 Doğru 

6 Doğru 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 çiğnemektir 

2 anterio- posterior santral 

oluklarından 

3 vestibül yönde aĢacak tarzda 

4 camper 

5 kompansasyon ve denge 

6 içeri 

7 artırılır 

8 azalır 

9 spee 

10 christensen 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 E 

3 D 

4 C 

5 A 

6 E 

7 B 

8 D 

9 C 

10 B 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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