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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 724DC0007 

ALAN  DiĢ Protez 

DAL/MESLEK DiĢ Protez Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Alt Molar DiĢler 

MODÜLÜN TANIMI  

Bu modül alt molar diĢlerin morfolojik özellikleri ve alt 

molar diĢ modeli yapımlarına ait teknik iĢlem ve beceri 

basamaklarını içeren öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖNKOġUL  

YETERLĠK Alt molar diĢlerin modelini yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun 

alt molar diĢleri yapabileceksiniz. 

 

Amaçlar  

1. Alt I. molar (birinci büyük azı) diĢ modelini 

yapabileceksiniz. 

2. Alt II. molar (ikinci büyük azı) diĢ modelini 

yapabileceksiniz. 

3. Alt III. molar (üçüncü büyük azı) diĢ modelini 

yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Model bıçağı, kıl testere, iĢ önlüğü, modelaj 

mumu, spatül çeĢitleri, bek, polisaj (parlatma) malzemesi, 

diĢ protez teknisyeni çalıĢma masası 

 

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, 

 

Mandibular büyük azı diĢleri, maksiler azı diĢleri ile oklüzyona gelen, çiğnemede asıl 

iĢlevi besinleri öğütmek olan, dikey boyutun korunması ve kasların desteklenmesi ile estetik 

ve fonetik açıdan etkileri olan diĢlerdir. 

 

Sizler bu modülü tamamladığınızda mandibular büyük azı diĢlerinin morfolojik 

özelliklerini öğrenecek, çalıĢmalarınızda büyük azı diĢlerinin restorasyonu ve yokluğunda 

molar diĢlerin manüplasyonu ile ilgili uygulamaları baĢarı ile tamamlayabileceksiniz.  

 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda uygun laboratuvar ortamı ve 

donanım sağlandığında tekniğine uygun alt birinci molar diĢ modeli yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Alt birinci molar diĢin morfolojik özelliklerini araĢtırıp rapor hâlinde yazınız. 

 DiĢ protez laboratuvarlarına giderek alt birinci molar diĢ modelasyon 

aĢamalarını izleyiniz, gözlem sonuçlarınızı sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 DiĢ modelasyonunda kullanılan araç gereç isimlerini rapor hâlinde yazınız. 

 

1. ALT BĠRĠNCĠ MOLAR DĠġLER 
 

 

Birinci, ikinci ve üçüncü alt molarlar, alt diĢ arkının sağ ve solunda bulunur. 

Molarların fonksiyonel formları birbirine benzer. Bunların tüberkül sayıları, boyutları, 

oklüzal düzenleri, köklerin uzunlukları ve konumları birbirinden farklılık gösterir. 

 

Bütün yönlerden kuronların dıĢ sınırları benzerlik gösterir. Her alt moların biri mesial 

biri distalde yer alan iki kökü vardır. Üçüncü molarların ve bazı birinci molarların kökleri 

kaynaĢmıĢtır. Alt molarların kuronları kabaca dikdörtgen Ģeklindedir. Üst molarlardan farklı 

olarak mesiodistal boyutları, bukkolingual boyutlarından büyüktür. Üst molarlara benzer 

olarak kuron boyları mesiodistal boyutlarından küçüktür. Ayrıca kuron boyları, diğer alt 

diĢlerden daha kısadır, fakat diğer yönlerden boyutları daha büyüktür. 

 

Alt molarlar, çiğneme iĢlevinde büyük öneme sahiptir, alt diĢ arkının en büyük ve 

kuvvetli diĢleridir. 

 

Diğer bazı diĢlerden farklı olarak kökleri o kadar uzun değildir. Fakat geniĢ 

bifurkasyonlu kök ile birlikte iki kökün toplam boyutu ve köklerin bukkolingual geniĢliği 

mükemmel destek sağlar. Bifurkasyon (iki köklü diĢlerde köklerin birleĢim yeri), genellikle 

servikal çizgiye yakındır, kök gövdesi kısadır. Bukkalden bakıldığında kuronlar kök 

üzerinde distale, proksimalden bakıldığında linguale eğiktir. 

 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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1.1. Alt Birinci Molar (Birinci Büyük Azı) DiĢ 
 

Mandibular birinci molar diĢi orta çizgiden itibaren altıncı diĢtir. Mandibular diĢler 

arasında en büyük ve en güçlü olan birinci molardır. Süt diĢlerinin distalinde sürer ve 

herhangi bir süt diĢinin yerini almaz. Mandibulada süren ilk kalıcı diĢler birinci molar 

diĢleridir ve altı yaĢ diĢleri olarak adlandırılır. Maksiller ikinci premolar ve birinci molar 

diĢleri ile oklüzyona gelir. Çiğnemede molar diĢlerinin iĢlevi gıdaları öğütmektir. Dikey 

boyutun korunması ve kasların desteklenmesi ile estetik ve fonetik açıdan etkileri vardır. 

 

Resim 1.1: Kalıcı mandibular alt birinci molar diĢ 

 

1.1.1. Yeri 
 

Alt birinci büyük azı diĢi, alt ikinci küçük azı diĢi ile alt ikinci büyük azı diĢi arasında, 

mandibular arkın her iki yanında birer tane olarak toplam iki adettir.  

 

1.1.2. Boyutları 
 

Total uzunluk 21.5 mm 

Kuron boyu 7.5 mm 

Kök boyu 14 mm 

Kuron geniĢliği 11 mm (Kolede 9 mm) 

Kuron kalınlığı 10.5 mm (Kolede 9 mm) 

 

1.1.3. Özellikleri 
 

Alt birinci molar, alt diĢ arkının en büyük diĢidir. Ġki bukkal, iki lingual, bir distal 

tüberkül olmak üzere iyi geliĢmiĢ beĢ tüberküle sahiptir. 

 

Kuronun mesio-distal boyutu, bukkolingual boyutundan yaklaĢık 1mm daha fazladır. 

Serviko-oklüzal boyut en küçük boyuttur. Diğer mandibular diĢler arasında en geniĢ bukko-

lingual kuron boyuna ve oklüzo-servikal kuron boyuna sahiptir. Oklüzal yüzey geniĢtir. 

Molar diĢler içinde en uzun köklü diĢ mandibular birinci molarlardır. Bukkolingual olarak 

geniĢ olan mesial ve distal kökler birbirinden oldukça ayrıktır. Mesial kök daha geniĢ ve 

distale eğimlidir. Distal kök servikal bölümde daha geniĢ, yuvarlak ve distale yöneliktir. 
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1.1.4. Bukkal Yüz 
 

Bukkal yüz, oklüzal yüzden servikal çizgiye doğru daralan bir yamuk 

görünümündedir. Bu yüzde oklüzo-servikal yönde uzanan iki oluk üç tüberkül vardır. 

Mesialdeki oluk mesio-bukkal geliĢim oluğu adını alır ve mesio-bukkal tüberkül ile disto-

bukkal (orta tüberkül) tüberkülü birbirinden ayırır. Distaldeki oluk disto-bukkal geliĢim 

oluğu adını alır ve disto-bukkal (orta) tüberkül ile distal tüberkülü birbirinden ayırır. Bukkal 

yüzden bakıldığında mesio-lingual ve disto-lingual tüberküllerin oklüzal yüze bakan 

tüberküllerinin bir kısmını izleme olanağı vardır. Mesio-bukkal kenar, oklüzalden servikale 

doğru düzgün bir dıĢbükeylik gösterirken disto-bukkal kenar oklüzalden servikale doğru 

önce dıĢbükeylik sonra da hafif içbükeylik göstererek uzanır. Bukko-oklüzal kenar uzunluğu 

servikal kenardan daha uzundur. Bukkal yüz tümü ile dıĢbükey yapıdadır, bu yapı 1/3 

servikalde ve ekvator hattında maksimum olur. 

    

ġekil 1.1: Sağ alt I. molar bukkal yüz ġekil 1.2: Sol alt I. molar bukkal yüz 

 

1.1.5. Lingual Yüz 
 

Bukkal yüzden daha küçük ve kare biçiminde oluĢmuĢtur. Lingual yüzün ortasında 

uzanan lingual geliĢim oluğunu iki tüberkül Ģekillendirir. Bunlardan mesialdekine mesio-

lingual tüberkül, distaldekine disto-lingual tüberkül adı verilir. Mesio lingual tüberkül daha 

büyük ve daha uzun yapıdadır. 

 

Mesio-lingual kenar, disto-lingual kenardan daha uzundur. Her iki kenarda dıĢbükey 

olarak ĢekillenmiĢtir. Lingual yüzden bakıldığında her iki lingual tüberkülün lingual yüzleri 

ile birlikte disto-bukkal (orta) tüberkülün oklüzal yüze bakan kısmının bir bölümü de 

izlenebilir. Servikal çizgi lingual yüzde dıĢbükeyliği oklüzal yüze bakan hafif bir kurvatür 

Ģekillendirerek uzanır. 
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ġekil 1.3: Sağ alt I. molar lingual yüz ġekil 1.4: Sol alt I. molar lingual yüz 
 

1.1.6. Mesial Yüz 
 

Servikalden oklüzale ve mesialden distale doğru daralan bir yamuk Ģeklindedir. Tümü 

ile hafif dıĢbükey oluĢmuĢtur. Mesial yüzden bakıldığında mesio-lingual ve mesio-bukkal 

tüberküller ile bunları birleĢtiren oklüzal kenar sırtı izlenebilir. Mesio-lingual tüberkül, 

mesio-bukkal tüberküle oranla daha büyük, daha uzun ve daha sivri ĢekillenmiĢtir. Kısa olan 

mesio-bukkal tüberkülün tepe noktasının oklüzal yüzün ortasına daha yakın bir konumda 

olduğu görülür. Bu nedenle mesio-bukkal kenar, mesio-lingual kenara oranla daha dıĢbükey 

yapıdadır. Servikal çizginin mesial kurvatürü oklüzal yüze doğrudur ve 1 mm derinlik 

gösterir. 

  

ġekil 1.5: Sağ alt I. molar mesial yüz ġekil 1.6: Sol alt I. molar mesial yüz 
 

1.1.7. Distal Yüz 
 

Mesial yüze benzer ancak daha küçüktür. KomĢu diĢ ile temas bölgesi mesial yüze 

oranla daha yukarıdadır. Distal yüzden bakıldığında disto-lingual, distal, disto-bukkal (orta) 

ve mesio-lingual tüberküllerin distal yarıları ile birlikte disto-bukkal geliĢim oluğunun 

bukkal yüz üzerindeki uzantısı izlenebilir. Distal yüz tümü ile dıĢbükey görünümdedir. Bu 

yüze komĢu disto-lingual ve disto-bukkal tüberküller arasında belirgin boyut farkı görülür. 

Disto-lingual tüberkül, daha büyük, daha yüksek ve daha sivri olarak ĢekillenmiĢtir. Disto-

bukkal tüberkülün tepe noktası oklüzal yüzün ortasına daha yakın olduğundan disto-lingual 

kenar kurvatürü, mesio-lingual kenar kurvatüründen daha kısa fakat daha dıĢbükey Ģekilde 

uzanır. Servikal çizgi distal yüzde düz olarak uzanır. 
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ġekil 1.7: Sağ alt I. molar distal yüz ġekil 1.8: Sol alt I. molar distal yüz 
 

1.1.8. Oklüzal Yüz 
 

Mesialden distale ve bukkalden linguale doğru daralan bir yamuk görünümündedir. 

Oklüzal yüzü sınırlayan kenarlar uzunluk sırasına göre Ģöyle belirlenebilir. 
 

 Bukko-oklüzal kenar 

 Lingual-oklüzal kenar 

 Mesio-oklüzal kenar 

 Disto-oklüzal kenar 
 

Oklüzal yüzün tam ortasındaki santral çukurdan itibaren mesial ve distale uzanan 

santral oluk, mesial ve distal kenarlara yakın, bukkal ve lingual yönde iki yan dal vererek 

mesialde, mesial triangular fossa’yı distalde ise distal triangular fossa’yı oluĢturur. Santral 

oluktan bukkal yönde iki, lingual yönde ise bir adet oluk ayrılır. Bukkal yönde uzanan iki 

oluktan mesialdeki oluğa mesio-bukkal geliĢim oluğu adı verilir. Distaldekine ise disto-

bukkal geliĢim oluğu adı verilir. Santral oluktan ayrılıp lingual yüzde uzanan oluğa da 

lingual geliĢim oluğu denir. Oklüzal yüz üzerinde oluĢan bu oluklardan mesio-bukkal 

geliĢim oluğu, mesio-bukkal tüberkül ile disto-bukkal (orta) tüberkülü, lingual geliĢim oluğu 

ise mesio-lingual ve disto-lingual tüberkülleri birbirinden ayırır. Özellikle oklüzal yüzün 

lingual yarısında santral oluktan lingual yönde ayrılan kısa geliĢim olukları görülebilir. Bu 

oluklar oklüzal yüz üzerinde sonlanır. 
 

Alt birinci molar diĢin çiğneyici yüzünde oluĢan beĢ tüberkül büyükten küçüğe doğru 

Ģöyle sıralanabilir: 
 

 Mesio-lingual tüberkül 

 Disto-lingual tüberkül 

 Mesio-bukkal tüberkül 

 Disto-bukkal (orta) tüberkül 

 Distal tüberkül 
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ġekil 1.9: Sağ alt I. molar oklüzal yüz ġekil 1.10: Sağ alt I. molar oklüzal yüz 

 

 

ġekil 1.11: Sol alt I. molar oklüzal yüz ġekil 1.12: Sol alt I. molar oklüzal yüz 

M-Mesial, D-Distal, B-Bukkal, L-Lingual, O-Oklüzal, sf-Santral Fossa, so-Santral Oluk, mtf- 

Mesial Triangular Fossa, dtf-Distal Triangular Fossa, mbgo- Mesiobukkal GeliĢim Oluğu, 

dbgo-Distobukkal GeliĢim Oluğu, lgo-Lingual GeliĢim Oluğu, mbt-Mesiobukkal Tüberkül, 

dbt-Distobukkal Tüberkül, dt-Distal Tüberkül, mlt-Mesiolingual Tüberkül, dlt-Distolingual 

Tüberkül 

 

1.2. Kökler 
 

Alt birinci büyük azı diĢinin biri mesialde diğeri distalde iki kökü vardır. Mesial kök 

distal köke oranla daha büyük oluĢmuĢtur. Köklerin her ikisi de bukko-lingual yönde, mesio-

distal yöne oranla iki misli geniĢlik gösterir. Her iki kökün uç kısımları distale eğimlidir. 

 

1.3.Alt Birinci Molar DiĢlerin Sağ ve Sol Ayrım Özellikleri 
 

Sağ ve sol alt birinci büyük azı diĢlerinin ayırımında aĢağıdaki ölçütlerden yararlanılır: 

 

 Mesio-oklüzal kenar, disto-oklüzal kenardan daha geniĢtir. 

 Oklüzal yüzde bulunan beĢ adet tüberkülden üç tanesi bukkal yüzde iki tanesi 

lingual yüzde yer almıĢtır. Bu tüberküller mesialden distale doğru küçülerek 

sıralanır. 

 Kökler mesio-distal yönde yer alır, büyük kök mesial köktür, kök uçları distale 

eğimlidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

 

Morfolojik özelliklerine uygun (büyütülmüĢ ebatlarda) mum materyalden sağ alt 

birinci molar diĢ modeli yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Mum bloğu dikdörtgenler prizması 

Ģekline getiriniz. 

 

 
 

 
 

 
 

 ĠĢ önlüğü giyiniz. 

 Maske takınız. 

 ÇalıĢtığınız ortamın ıĢığını ayarlayınız. 

 Yontu iĢlemi esnasında kullandığınız 

masanın boyunuza uygun olmasına 

dikkat ediniz. 

 Kollarınızla masadan destek alınız. 

 Amaç, alt birinci molar diĢlerin kron 

morfolojisindeki yüzey, kenar ve köĢe 

görünümlerini kavramak olduğundan 

normal diĢ boyutlarından daha büyük 

ebatlarda (rahat çalıĢabileceğiniz 

büyüklükte) mum blok hazırlayınız. 

 AlmıĢ olduğunuz modelaj materyalini 

dikdörtgenler prizması Ģekline getiriniz. 

 Modelaj materyali olarak mum 

kullanıyorsanız dikdörtgenler prizması 

oluĢturmak için kıl testere, spatül, bıçak 

vb. materyal kullanabilirsiniz. 

 Mum yüzeylerini düzgünleĢiniz. 

 Mum yüzeylerini düzgünleĢtirmek için 

geniĢ yüzeyli ateĢ spatülü ve bek 

alevinden faydalanınız. 

 

 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kron sınırını belirleyiniz. 

 

 
 

 Dikdörtgen blok üzerinde (geniĢ ve dar 

yüzlerde modelaj bloğun uzun 

ekseninde) kron sınırını çepeçevre 

belirleyiniz. 

 

 Normal diĢ boyutlarına orantılı 

artırdığınız ebatlara uygun olarak kuron 

kök sınırını (servikal bölgeyi) 

belirleyiniz. 

 DiĢin tüm yüzeylerini kabaca 

Ģekillendiriniz. 
 

 
 

 
 

 
 

 Tüm yüzeylerdeki tüberkül sınırlarını 

belirleyiniz. 

                                                           

 Bukkal,lingual,distal,mesial ve oklüzal 

yüzleri morfolojik özelliklerine uygun 

çalıĢınız. 
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 Bukkal yüz modelajı yapınız. 

 

 
 

 Bukkal yüze oklüzalden servikale doğru 

daralan bir yamuk görünümü veriniz. 

 Mesio-bukkal geliĢim oluğu ve disto-

bukkal geliĢim oluğunu oluĢturunuz. 

 Mesio-bukkal kenara oklüzalden 

servikale doğru düzgün bir dıĢbükeylik 

görünümü veriniz. 

 Disto-bukkal kenara oklüzalden 

servikale önce dıĢbükeylik, sonra da 

hafif içbükeylik görünümü veriniz. 

 Bukkal yüz üzerindeki tüberkülleri 

Ģekillendiriniz. 
 

 

 Bukkal yüz üzerine üç tüberkül 

Ģekillendiriniz. 

 Bu tüberküllerin mesialden distale doğru 

küçüldüğünü unutmayınız. 
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 Lingual yüz modelajı yapınız. 

 

 
 

 Lingual yüze bukkal yüzden daha küçük 

ve kare görünümü veriniz. 

 Lingual yüz üzerine lingual geliĢim 

oluğunu oluĢturunuz. 

 Lingual geliĢim oluğunu lingual yüzün 

ortasına oluĢturunuz. 

 Lingual geliĢim oluğunun mesio-lingual 

ve disto-lingual tüberkülleri birbirinden 

ayırdığını unutmayınız. 

 Mesio-lingual kenarı, disto-lingual 

kenardan daha uzun oluĢturunuz. 

 Her iki kenara da düzgün bir dıĢbükeylik 

görünümü veriniz. 

 Lingual yüz üzerindeki tüberkülleri 

Ģekillendiriniz. 

 

 
 

 Lingual yüz üzerinde iki tüberkül 

oluĢtuğunu unutmayınız. 

 Mesio-lingual tüberkülü, disto-lingual 

tüberkülden daha uzun ve büyük 

Ģekillendiriniz. 

 Mesial yüz modelajı yapınız. 

 

 
 

 Servikalden oklüzale, mesialden distale 

doğru daralan bir yamuk görünümü 

veriniz. 

 Mesial yüzü tümü ile dıĢbükey bir 

yapıda Ģekillendiriniz. 

 Mesial yüzdeki servikal çizgiyi 

kurvatürü oklüzale olacak biçimde 

Ģekillendiriniz.  

 Distal yüz modelajı yapınız. 

 

 

 Distal yüzü mesial yüzden daha küçük 

olacak Ģekilde modele ediniz. 

 Distal yüzü tümü ile dıĢbükey bir yapıda 

Ģekillendiriniz. 

 Distal yüzdeki servikal çizgiyi düz 

olarak Ģekillendiriniz. 
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 Oklüzal yüz kenar modelajı yapınız. 

 

 
 

 Mesialden distale, bukkalden linguale 

doğru daralan bir yamuk görünümü 

veriniz. 

 Oklüzal yüzü sınırlayan kenarların 

büyüklük sırasına göre bukko-oklüzal, 

lingual-oklüzal, mesio-oklüzal ve disto-

oklüzal Ģeklinde olduğunu hatırlayarak 

modele ediniz. 

 Oklüzal yüz üzerindeki olukları 

Ģekillendiriniz. 

 

 
 

 Oklüzal yüzün tam ortasına santral 

oluğu (mesialden distale) modele ediniz. 

 Santral oluktan bukkal yüze ayrılan iki 

geliĢim oluğu (mesio-bukkal ve disto-

bukkal geliĢim oluğu), lingual yüze 

ayrılan bir geliĢim oluğu (lingual 

geliĢim oluğu) olduğunu hatırlayarak bu 

olukları Ģekillendiriniz. 

 Oklüzal yüz üzerindeki fossaları 

oluĢturunuz. 

 

 
 

 Mesialde mesial triangular fossayı, 

distalde ise distal triangular fossayı 

modele ediniz. 

 Oklüzal yüz üzerindeki tüberkülleri 

modele ediniz. 

 

 
 

 Tüberkülleri büyüklüklerine göre 

modele ediniz. 

 Tüberkülleri büyüklük sırasına göre 

mesio-lingual, disto-lingual, mesio-

bukkal, disto bukkal (orta) ve distal 

tüberkül olacak biçimde Ģekillendiriniz. 

 Tüberkülleri üzerine sırtları oluĢturmayı 

unutmayınız. 
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 Modele ettiğiniz diĢin polisajını yapınız. 
 

 
 

 Parlatma için peçete, naylon çorap, 

tülbent, yumuĢak bez ve alkol 

kullanabilirsiniz. 

 Parlatma iĢlemini flamdan geçirme 

Ģeklinde de yapabilirsiniz. 

 Tüm yüzlerin parlatmasını yapınız. 

 Modelin son kontrolünü yapınız. 
 

  
 

 

  
 

 

 
 

 Morfoloji bilgilerinizi kullanarak mum 

modelin sol alt birinci molar diĢ 

morfolik özelliklerine uygunluğunu 

kontrol ediniz. 

 Eksiklerinizi tesbit ederek hatalarınızı 

düzeltiniz. 

 
 

 



 

 15 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi alt birinci büyük azı diĢinin yüzlerinden değildir? 

A) Palatinal yüz 

B) Lingual yüz 

C) Oklüzal yüz 

D) Mesial yüz 

E) Distal yüz 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi alt birinci büyük azı diĢinde oklüzal yüzü sınırlayan 

kenarlardan değildir? 

A) Bukko-oklüzal kenar 

B) Lingual-oklüzal kenar 

C) Disto-bukkal kenar 

D) Disto-oklüzal kenar 

E) Mesio-oklüzal kenar 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi birinci büyük azı diĢinin kök sayısını verir? 

A) 2 

B) 5 

C) 4 

D) 1 

E) 3 
 

4. Hangisi sağ ve sol alt birinci molar diĢlerinin ayırımında yer alan kurallardan değildir? 

A) DiĢ tümü ile bukkalden linguale, mesialden distale doğru daralan yapıdadır.  

B) Oklüzal yüzde yer alan beĢ tüberkülden üç tanesi bukkalde, iki tanesi lingualde yer 

alır. 

C) Büyük ve kalın kök mesial köktür. 

D) Mesio-oklüzal kenar, bukko-oklüzal kenardan daha geniĢtir. 

E) Mesial kök, distal kökten daha küçük ve kısa yapıdadır. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda uygun laboratuvar ortamı ve 

donanım sağlandığında tekniğine uygun alt ikinci molar diĢ modeli yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Alt II. molar diĢin morfolojik özelliklerini araĢtırıp rapor hâlinde yazınız. 

 DiĢ protez laboratuarlarına giderek alt ikinci molar diĢ modelasyon aĢamalarını 

izleyiniz, gözlem sonuçlarınızı sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 DiĢ modelasyonunda kullanılan araç gereç isimlerini rapor hâlinde yazınız. 

 

2. ALT ĠKĠNCĠ MOLAR DĠġLER 
 

Mandibular ikinci molar diĢi orta çizgiden itibaren yedinci diĢtir. Mandibulada süren 

ikinci kalıcı diĢ, ikinci molar diĢtir. Sürme yaĢından dolayı oniki yaĢ diĢleri olarak 

adlandırılır. Maksiller birinci molar ve ikinci molar diĢleri ile oklüzyona gelir. 
 

 
 

Resim 2.1: Kalıcı mandibular alt ikinci molar diĢ 

2.1. Yeri 
 

Alt ikinci büyük azı diĢi, alt birinci molar diĢ ile alt üçüncü molar diĢ arasında, 

mandibular arkta sağ ve solda birer adetten iki adettir. 

 

2.2. Boyutları 
 

Total uzunluk 20 mm 

Kuron boyu 7 mm 

Kök boyu 13 mm 

Kuron geniĢliği 10.5 mm (Kolede 8 mm) 

Kuron kalınlığı 10 mm (Kolede 9 mm) 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.3. Özellikleri 
 

Alt ikinci molar iĢlevde alt birinci molara yardımcıdır. Bütün boyutları, alt birinci  

molara göre daha küçüktür. Bu diĢin hemen hemen birbirine eĢit geliĢim gösteren iki 

bukkal ve iki lingual tüberkülü vardır. Birinci alt molardaki gibi beĢinci tüberkül bu diĢte 

yoktur. Disto-bukkal tüberkül daha büyüktür.  

 

Oklüzalden bakıldığında mandibular ikinci moların mesio-bukkal kısmının kabarık ve 

belirgin oluĢu, mandibular molar diĢlere özgüdür. 

 

Distal aproksimal temas yüzeyi, hem bukko-lingual mesafenin hem de oklüzo-servikal 

mesafenin ortalarında yer alır. Bu özelliği diğer dört diĢle paylaĢır (maksiler lateral kesici, 

maksiler kanin, maksiler birinci molar ve maksiler ikinci molar). 

 

Ġyi geliĢmiĢ mesial ve distal iki kökü vardır. Bu kökler alt birinci molardaki gibi 

olmasa da bukko-lingual olarak geniĢtir ve yine alt birinci molardaki kadar ayrık değildir. 

Molar diĢlerde biri çiğneyici yüz olmak üzere beĢ yüzey bulunur. 

 

2.3.1. Bukkal Yüz 
 

Bukkal yüz görünümü dörtgen Ģeklindedir. Bu yüzün orta kısmında uzanan bukkal 

oluk, bukkal yüzün ortasında çatal Ģeklinde ayrılarak sonlanır. Bu oluğun Ģekillendirdiği 

tüberküllerden mesialdekine, mesio-bukkal tüberkül, distaldekine, disto-bukkal tüberkül adı 

verilir. Mesio-bukkal tüberkül, disto-bukkal tüberkülden daha büyüktür. Disto-bukkal 

tüberkül ise daha sivri ĢekillenmiĢtir. Mesio-bukkal ve disto-bukkal kenarlar dıĢbükey 

Ģekilde oluĢmuĢlardır. Bukkal yüzün tümü diĢin ekvatorunda artan bir dıĢbükeylik gösterir. 

Bukkal yüzde servikal çizgi, oklüzal yüze doğru köklerin üzerinde dıĢbükey bifurkasyon 

bölgesi üzerinde ise içbükey olarak ĢekillenmiĢtir. 

 

  

ġekil 2.1: Sağ alt II. molar bukkal yüz ġekil 2.2: Sol alt II. molar bukkal yüz 
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2.3.2. Lingual Yüz 
 

Dörtgen görünümündedir. Lingual oluk bu yüzde mesio-lingual ve disto-lingual 

tüberkülleri ayırır. Mesio-lingual tüberkül, disto-lingual tüberkülden daha büyüktür. Mesio-

lingual ve disto-lingual kenarlar düzgün dıĢbükey yapıdadır. Lingual yüzden bakıldığında 

Mesio-lingual ve disto-lingual tüberküller ile birlikte disto-bukkal tüberkülün bir bölümü de 

izlenebilir. Servikal çizgi, köklerin üzerinde dıĢbükey, bifurkasyon bölgesi üzerinde oklüzale 

doğru içbükey Ģekilde uzanır. Lingual yüzün dıĢbükeyliği oklüzal yüzden daha azdır. 

  

ġekil 2.3: Sağ alt II. molar lingual yüz ġekil 2.4: Sol alt II. molar lingual yüz 

 

2.3.3. Mesial Yüz 
 

Lingualden bukkale doğru daralan bir yamuk Ģeklindedir. Mesial yüzden bakıldığında 

mesio-bukkal ve mesio-lingual tüberküllerin yanı sıra disto-bukkal tüberkülün bir kısmı da 

izlenebilir. Mesio-lingual tüberkül, mesio-bukkal tüberkülden daha uzundur ve tepe noktası 

oklüzal yüzün ortasından daha uzaktır. Mesio-bukkal tüberkülün tepe noktası oklüzal yüzün 

ortasına daha yakın olduğundan mesio-bukkal kenar, mesio-lingual kenardan daha dıĢbükey 

yapı gösterir. Servikal çizgi mesial yüzde 1 mm lik eğim gösterir.  

  

ġekil 2.5: Sağ alt II. molar mesial yüz ġekil 2.6: Sol alt II. molar mesial yüz 
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2.3.4. Distal Yüz 
 

Mesial yüze benzer ancak disto-oklüzal kenarın servikal çizgiye olan uzaklığı, mesio-

oklüzal kenarın servikal çizgiye olan uzaklığından daha fazladır, bu yüzden distal yüzden 

bakıldığında mesialdeki tüberküller görülmez. Disto-bukkal ve disto-lingual tüberküllerin 

distal yüz üzerinde bir fissür ile ayrıldıkları görülür. Disto-lingual tüberkül, disto-bukkal 

tüberkülden daha küçük fakat daha sivri yapıdadır. Disto-bukkal tüberkülün tepe noktası 

oklüzal yüzün ortasına daha yakın olduğundan, disto-bukkal kenar, disto-lingual kenardan 

daha dıĢbükey görünümdedir. Servikal çizgi distal yüzde düz olarak uzanır. 

 

  

ġekil 2.7: Sağ alt II. molar distal yüz ġekil 2.8: Sol alt II. molar distal yüz 

 

2.3.5. Oklüzal Yüz 
 

Bukkalden, linguale, mesialden distale doğru hafifçe daralan bir yamuk Ģeklindedir. 

santral çukur oklüzal yüzün tam ortasında yer alır. Santral çukurdan bukkal yöne uzanan 

oluğa bukkal geliĢim oluğu adı verilir, bu oluk mesio-bukkal ve disto-bukkal tüberkülleri 

ayırır. Lingual yönde uzanan oluk ise lingual geliĢim oluğu adını alır ve mesio-lingual ve 

disto-lingual tüberkülleri ayırır. Santral oluğun mesial ve distaldeki uzantıları ise bukkal ve 

lingual yönde iki dala ayrılarak mesial ve distal iki küçük üçgen çukur oluĢturur. Santral 

oluğun mesial uzantısı mesio-bukkal ve mesio-lingual tüberkülleri, distal uzantısı disto-

bukkal ve disto-lingual tüberkülleri ayırır. 

 

Santral oluktan ayrılan tüm olukların uzantıları boyunca küçük yan olukçuklar 

görülür, bunlar oklüzal yüz üzerinde kısa boyutlarla sonlanır. Oklüzal yüz üzerinde 

Ģekillenen dört adet tüberkül büyüklük sırasına göre Ģöyle sıralanabilir: 

 

 Mesio-bukkal tüberkül 

 Mesio-lingual tüberkül 

 Disto-bukkal tüberkül 

 Disto-lingual tüberkül 
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Bukkal tüberküllerin tepe noktaları, lingual tüberküllere oranla oklüzal yüzün ortasına 

daha yakın konumdadır. Bundan dolayı oklüzal yüzden bakıldığında bukkal yüzün ekvatora 

kadar olan kısmı görülebilir. 

 

 
 

ġekil 2.9: Sağ alt II. molar oklüzal yüz ġekil 2.10: Sağ alt II. molar oklüzal yüz 

 

 

ġekil 2.9: Sol alt II. molar oklüzal yüz ġekil 2.10: Sol alt II. molar oklüzal yüz 

M-Mesial, D-Distal, B-Bukkal, L-Lingual, O-Oklüzal, sf-Santral Fossa, so-Santral Oluk mtf- 

Mesial Triangular Fossa, dtf-Distal Triangular Fossa, mbgo- Mesiobukkal GeliĢim Oluğu, 

bgo-Bukkal geliĢim Oluğu, dbgo-Distobukkal GeliĢim Oluğu, lgo-Lingual GeliĢim Oluğu, 

dlgo-Distolingual GeliĢim Oluğu, mlgo-Mesiolingual GeliĢim Oluğu 

 

 

2.4. Kökler 
 

Alt ikinci molar diĢin biri mesialde diğeri distalde yer alan iki kökü vardır. Mesial kök 

distal köke oranla daha büyüktür. Her iki kök de distale eğimlidir. 

 

2.5.Alt ikinci Molar DiĢlerin Sağ ve Sol Ayırım Özellikleri 
 

Sağ ve sol alt ikinci büyük azı diĢlerinin ayırımında aĢağıdaki ölçütlerden yararlanılır: 

 

 Mesio-bukkal tüberkül en büyük tüberküldür. 

 Lingual tüberküller, bukkal tüberküllere oranla daha yüksek ve daha sivri 

oluĢmuĢlardır. 

 Büyük olan kök mesialde, küçük olan kök distalde yer almıĢtır, her iki kökün uç 

kısımları distale dönüktür. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Morfolojik özelliklerine uygun (büyütülmüĢ ebatlarda) mum materyalden sağ alt 

ikinci molar diĢ modeli yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Mum bloğu dikdörtgenler prizması 

Ģekline getiriniz. 

 

 
 

 
 

 
 

 ĠĢ önlüğü giyiniz. 

 Maske takınız. 

 ÇalıĢtığınız ortamın ıĢığını ayarlayınız. 

 Yontu iĢlemi esnasında kullandığınız 

masanın boyunuza uygun olmasına 

dikkat ediniz. 

 Kollarınızla masadan destek alınız. 

 Amaç, alt ikinci molar diĢlerin kron 

morfolojisindeki yüzey, kenar ve köĢe 

görünümlerini kavramak olduğundan 

normal diĢ boyutlarından daha büyük 

ebatlarda (rahat çalıĢabileceğiniz 

büyüklükte) mum blok hazırlayınız. 

 Aldığınız modelaj materyalini 

dikdörtgenler prizması Ģekline getiriniz. 

 Modelaj materyali olarak mum 

kullanıyorsanız dikdörtgenler prizması 

oluĢturmak için kıl testere, spatül, bıçak 

vb. materyal kullanabilirsiniz. 

 AteĢ spatülü ve bek alevinden 

faydalanarak mum yüzeylerini 

düzgünleĢtiririnizi.  

 

 

 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

 22 

 Kron sınırını belirleyiniz. 
 

 
 

 Dikdörtgen blok üzerinde geniĢ ve dar 

yüzlerde modelaj bloğun uzun ekseninde 

kron sınırını çepeçevre belirleyiniz. 

 

 Normal diĢ boyutlarına orantılı 

artırdığınız ebatlara uygun olarak kuron 

kök sınırını (servikal bölgeyi) 

belirleyiniz. 

 DiĢin tüm yüzeylerini belirleyiniz. 
 

 
 

 DiĢin tüm yüzlerini  morfolojik yapısına 

uygun belirleyiniz. 

 

 Tüberkül sınırlarını belirleyiniz. 
 

 
 

 
 

 Tüm yüzeylerdeki tüberkül sınırlarını 

belirleyiniz. 
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 Bukkal yüz modelajı yapınız. 

 
 

 Bukkal yüz görünümünü dörtgen Ģeklinde 

modele ediniz. 

 Bukkal yüzün orta kısmına 

Ģekillendireceğiniz bukkal oluğu çatal 

Ģeklinde sonlandırınız. 

 Mesio-bukkal ve disto-bukkal kenarları 

dıĢbükey Ģekillendiriniz. 

 Servikal çizgiyi morfolojik özelliğine 

uygun Ģekillendiriniz. 

 Bukkal yüz üzerindeki tüberkülleri 

Ģekillendiriniz. 

 

 Mesio-bukkal tüberkülü, disto-bukkal 

tüberkülden daha büyük, disto-bukkal 

tüberkülü daha sivri Ģekillendiriniz. 
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 Lingual yüz modelajı yapınız. 

 

 
 

 Lingual yüzü dörtgen Ģeklinde 

biçimlendiriniz. 

 Mesio-lingual ve disto-lingual kenarları 

dıĢbükey Ģekillendiriniz. 

 Lingual yüzün dıĢbükeyliğinin bukkal 

yüzden daha belirgin olduğunu 

unutmayınız. 

 Servikal çizgiyi morfolojik özelliğine 

uygun Ģekillendiriniz. 

 Lingual yüz üzerindeki tüberkülleri 

Ģekillendiriniz. 

 

 
 

 Mesio-lingual tüberkülü, disto-bukkal 

tüberkülden daha büyük olacak Ģekilde 

modele ediniz. 

 Mesial yüz modelajı yapınız. 

 

 
 

 Mesial yüzü lingualden bukkale doğru 

daralan bir yamuk Ģeklinde modele 

ediniz. 

 Mesio-bukkal kenarın mesio-lingual 

kenardan daha dıĢbükey olacak Ģekilde 

modele ediniz. 

 Servikal çizgiyi morfolojik özelliğine 

uygun Ģekillendiriniz. 

 Distal yüz modelajı yapınız. 

 

 
 

 Distal yüzü, distal yüzden bakıldığında 

mesialdeki tüberküller görülmeyecek 

Ģekilde biçimlendiriniz. 

 Disto-lingual kenarı, disto-bukkal 

kenardan daha dıĢbükey Ģekillendiriniz. 

 Servikal çizginin bu yüzde düz uzandığını 

unutmayınız. 
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 Oklüzal yüz kenar modelajı yapınız. 
 

 
 

 Bukkalden linguale, mesialden distale 

doğru hafifçe daralan bir yamuk 

görünümü veriniz. 

 Oklüzal yüz üzerindeki olukları 

Ģekillendiriniz. 
 

 
 

 Santral oluğu oklüzal yüzün tam ortasına 

(mesialden distale) modele ediniz. 

 Santral oluktan bukkal yöne uzanan 

bukkal geliĢim oluğu ve lingual yöne 

uzanan lingual geliĢim oluğunu modele 

ediniz. 

 Oklüzal yüz üzerindeki tüberkülleri 

modele ediniz. 
 

 
 

 Tüberkülleri büyüklük sırasına göre 

mesio-bukkal tüberkül, mesio-lingual 

tüberkül, disto-bukkal tüberkül, disto-

lingual tüberkül olacak biçimde modele 

ediniz. 

 Modele ettiğiniz diĢin polisajını 

yapınız. 
 

 
 

 Parlatma için peçete, naylon çorap, 

tülbent vb. yumuĢak bez ve alkol 

kullanabilirsiniz. 

 Parlatma iĢlemini flamdan geçirme 

Ģeklinde de yapabilirsiniz. 

 Tüm yüzlerin parlatmasını yapınız. 
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 Bukkal görünümü kontrol ediniz. 

 

 
 

 Morfoloji bilgilerinizi kullanarak mum 

modelin sol alt birinci molar diĢ bukkal 

yüz özelliğine uygunluğunu kontrol 

ediniz. 

 Lingual görünümü kontrol ediniz. 

 

 

 Morfoloji bilgilerinizi kullanarak mum 

modelin sol alt birinci molar diĢ lingual 

yüz özelliğine uygunluğunu kontrol 

ediniz. 

 Mesial görünümü kontrol ediniz. 

 

 

 Morfoloji bilgilerinizi kullanarak mum 

modelin sol alt birinci molar diĢ mesial 

yüz özelliğine uygunluğunu kontrol 

ediniz. 

 Distal görünümü kontrol ediniz. 

 

 

 Morfoloji bilgilerinizi kullanarak mum 

modelin sol alt birinci molar diĢ distal 

yüz özelliğine uygunluğunu kontrol 

ediniz. 

 Oklüzal görünümü kontrol ediniz. 

 

 
 

 Morfoloji bilgilerinizi kullanarak mum 

modelin sol alt birinci molar diĢ oklüzal 

yüz özelliğine uygunluğunu kontrol 

ediniz. 

 Eksiklerinizi tespit ederek hatalarınızı 

düzeltiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi alt ikinci molar diĢ özellikleri arasında yer almaz? 

A) ĠĢlevde alt birinci molara yardımcıdır. 

B) Bütün boyutları alt birinci molara göre daha küçüktür. 

C) Sürme yaĢı yirmidir. 

D) BeĢinci tüberkül bu diĢte yoktur. 

E) Alt ikinci molar diĢte disto-bukkal tüberkül daha büyüktür. 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi alt ikinci molar bukkal yüz özelliklerinden değildir? 

A) Bukkal yüz görünümü yamuk Ģeklindedir. 

B) Bukkal oluk, bukkal yüzün tam ortasında ĢekillenmiĢtir. 

C) Mesio-bukkal tüberkül, disto-bukkal tüberkülden daha büyüktür. 

D) Bukkal yüzün tümü diĢin ekvatorunda artan bir dıĢbükeylik gösterir. 

E) Bukkal yüz üzerindeki tüberküllerden mesialdekine, mesio-bukkal tüberkül, 

distaldekine, disto-bukkal tüberkül adı verilir. 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi, alt ikinci molar lingual yüz özelliklerinden değildir? 

A) Dörtgen görünümündedir. 

B) Lingual oluk bu yüzde; mesio-lingual ve disto-lingual tüberkülleri ayırır. 

C) Mesio-lingual tüberkül, disto-lingual tüberkülden daha büyüktür. 

D) Lingual yüzün dıĢbükeyliği oklüzal yüzden daha azdır. 

E) Mesio-lingual ve disto-lingual kenarlar düzgün içbükey yapıdadır. 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi alt ikinci molar diĢ oküzal yüz üzerinde oluĢan tüberküllerden 

değildir? 

A) Mesio-bukkal tüberkül 

B) Mesio-lingual tüberkül 

C) Disto-oklüzal tüberkül 

D) Disto-bukkal tüberkül 

E) Disto-lingual tüberkül 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi alt ikinci molar diĢ sağ sol ayırım kriterlerinden değildir? 

A) Mesio-bukkal tüberkül en büyük tüberküldür. 

B) Lingual tüberküller, bukkal tüberküllere oranla daha yüksek ve daha sivri 
oluĢmuĢlardır. 

C) Büyük olan kök mesialde, küçük olan kök distalde yer almıĢtır. 

D) Her iki kökün uç kısımları distale dönüktür. 

E) Disto-bukkal tüberkül en küçük tüberküldür. 
 

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 alt üçüncü molar diĢ modeli yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Alt üçüncü molar diĢin morfolojik özelliklerini araĢtırıp rapor hâlinde yazınız. 

 DiĢ protez laboratuarlarına giderek alt üçüncü molar diĢ modelasyon 

aĢamalarını izleyiniz, gözlem sonuçlarınızı sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 DiĢ modelasyonunda kullanılan araç gereç isimlerini rapor hâlinde yazınız. 

 

3. ALT ÜÇÜNCÜ MOLAR DĠġLER 
 

Mandibular üçüncü molar diĢi orta çizgiden itibaren sekizinci diĢtir. Hem sürme sırası 

hem de pozisyonu açısından mandibular arktaki son diĢtir. Maksiller ikinci molar ve üçüncü 

molar diĢleri ile oklüzyona gelir. Akıl diĢi, yirmi yaĢ diĢi olarak bilinir ve sürme zamanları 

tam olarak söylenememektedir. Maksiller üçüncü molar diĢi ile birlikte diğer bütün diĢlere 

göre boyut ve Ģekil olarak en fazla çeĢitlilik gösteren diĢtir. 

 

Resim 3.1: Kalıcı mandibular üçüncü molar diĢ 

 

3.1. Yeri 
 

Alt üçüncü büyük azı diĢi, alt ikinci molar diĢin distalinde, mandibular arkda her iki 

yarıda birer taneden iki adet yer alır. Üst üçüncü büyük azı diĢi gibi değiĢik morfolojik yapı 

gösterebilir. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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3.2. Boyutları 
 

Total uzunluk 18 mm 

Kuron boyu 7 mm 

Kök boyu 11 mm 

Kuron geniĢliği 10 mm (Kolede 7.5 mm) 

Kuron kalınlığı 9.5 mm (Kolede 9 mm) 

 

3.3. Özellikleri 
 

Alt üçüncü molar kiĢiden kiĢiye farklılıklar gösterebileceği gibi, biçim ve konumunda 

da anomaliler olabilir. Normal geliĢim gösterdiğinde alt molarların genel Ģekline sahiptir. 

Tüberkül sayısı ve oklüzal morfoloji açısından daha çok alt ikinci molara benzer. Nadiren 

ikinci molar ile karĢılaĢtırılabilecek kadar iyi bir form gösterir. 
 

Normal form ve konumda olduklarında iĢlev sırasında alt ikinci molarlara yardımcıdır.  
 

BeĢ veya daha çok tüberkül içerebilir ve ikinci molardan daha büyük bir kurona sahip 

olabilir. Böyle büyük diĢlerin genellikle karĢıt diĢlerle oklüzyonu bozuktur, çünkü alveoler 

proseste normal konumda sürecek yer bulamaz. 

 

Bazı alt üçüncü molarlar normalden küçük geliĢim gösterebilir. Ancak bu diĢlerin 

çoğunda, özellikle kuron bölümleri normalden büyük geliĢim gösterir. Kökler genellikle az 

geliĢmiĢ ve kısadır. 

 

Alt üçüncü molarlar genellikle sürmek için yeterli yer bulamadıklarından çoğunlukla 

kısmen ya da tamamen gömülü kalır. 
 

Bukkalden bakıldığında kuronun dıĢ sınırları genellikle alt molarlara benzer. 
 

Bukkal tüberküller kısa ve yuvarlaktır. Mesial ve distal kontur kretleri, servikal çizgi 

tüberkül tepesi arasındaki uzaklığın ortasının çok az oklüzal’indedir.  
 

Alt ikinci molarlara göre kökler genellikle daha kısadır ve daha az geliĢmiĢtir. 

Köklerin oklüzal düzleme göre distale eğimleri daha fazladır. 
 

Kökler birbirlerinden iyi ayrılmıĢ olabilir, ancak sıklıkla kökün bir kısmında veya tüm 

kök boyunca birleĢme gözlenir. Lingualden bakıldığında iyi geliĢmiĢ bir alt üçüncü molar, 

boyut ve kök (sıklıkla daha küçük ve birleĢik) geliĢimi dıĢında ikinci molara benzer. 
 

Mesial ve distalden bakıldığında sıklıkla daha küçük olmasının dıĢında ikinci molara 

benzer. Mesial kök servikalden apekse doğru daha fazla incelir ve apeksi genellikle daha 

sivridir. 
 

Oklüzalden bakıldığında dıĢ sınırları daha yuvarlaktır ve distaldeki bukko-lingual 

boyutu daha küçüktür. 
 

Oklüzal yüzeyde çok sayıda suplemental oluk, yüzeye karmaĢık görünüm verir. 
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3.3.1. Bukkal Yüz 
 

Kare biçimindedir. Bukkal yüzün ortasına kadar uzanan bukkal geliĢim oluğu mesio-

bukkal ve disto-bukkal tüberkülleri ayırır. Mesio-bukkal tüberkül disto-bukkal tüberkülden 

daha büyüktür. Mesio-bukkal ve disto-bukkal kenarlar eĢ değer dıĢbükeylik gösterir. Tüm 

bukkal yüz lingual yüze oranla daha dıĢbükey yapıdadır. Servikal çizgi, bukkal yüzde düz ya 

da oklüzal yüze doğru hafif dıĢbükey biçimde oluĢmuĢtur. 
 

 

 

ġekil 3.1: Sağ alt III. molar bukkal yüz ġekil 3.2: Sol alt III. molar bukkal yüz 

 

3.3.2. Lingual Yüz 
 

Lingual yüzün ortasında Ģekillenen lingual oluk bu yüzün 1/3 oklüzaline kadar uzanır 

ve mesio-lingual ve distolingual tüberkülleri Ģekillendirir. Mesio-lingual ve distolingual 

kenarlar eĢdeğer Ģekilde dıĢbükeylik gösterir. Servikal kurvatür oklüzal yüze eğim 

gösterebilir. Lingual yüzden bakıldığında her iki lingual tüberkül ile birlikte disto-bukkal 

tüberkülün oklüzal yüzünün bir kısmıda izlenebilir. 

    

          ġekil 3.3: Sağ alt III. molar lingual yüz ġekil 3.4: Sol alt III. molar lingual yüz 
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3.3.3. Mesial Yüz 
 

Mesial yüz tümü ile dıĢbükey görünümdedir. Bu yüzden mesio-bukkal ve mesio-

lingual tüberküller izlenir. Mesio-bukkal kenar, mesio-lingual kenardan daha uzun ve daha 

dıĢbükey yapıdadır, mesio-bukkal tüberkül, mesio-lingual tüberkülden daha büyük fakat 

daha kısadır. Mesio-lingual tüberkül uzun ve sivri olarak ĢekillenmiĢtir. Mesial yüzde 

servikal çizgi 1 mm’lik bir eğim gösterir. 
 

  

ġekil 3.5: Sağ alt III. molar mesial yüz ġekil 3.6: Sol alt III. molar mesial yüz 

 

3.3.4. Distal Yüz 
 

Mesial yüze oranla mesio-distal yönde daha dar fakat oklüzo-servikal yönde daha 

uzundur. Bu yüzden bakıldığında disto-lingual ve disto-bukkal tüberküllerin yanı sıra, 

mesio-lingual ve mesio-bukkal tüberküllerin de bir kısmı izlenebilir. Disto-bukkal kenar, 

disto-lingual kenara oranla daha dıĢbükey yapıdadır. Disto-bukkal tüberkül, disto-lingual 

tüberkülden belirli Ģekilde büyük görünümdedir. Servikal çizgi distal yüzde düz olarak 

uzanır. 

  

ġekil 3.7: Sağ alt III. molar distal yüz ġekil 3.8: Sol alt III. molar distal yüz 
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3.3.5. Oklüzal Yüz 
 

Uzun kenarları bukkal ve lingualde bulunan dikdörtgen Ģeklindedir. Oklüzal yüz, tam 

ortasındaki “Santral Fossa”dan baĢlayarak mesial, distal, lingual ve bukkale uzanan dört ana 

oluk ile hemen hemen eĢit biçimde bölünmüĢtür. Santral oluğun mesial ve distal 

uzantılarının sonunda çatallanması ile oluĢturduğu mesial ve distal üçgen çukurlardan 

(Mesial Triangular Fossa) distaldekinden (Distal Triangular Fossa) daha büyük ve daha 

derindir. Santral oluk, mesio-distal yönde uzanarak mesio-bukkal ve distobukkal tüberküller 

ile mesio-lingual ve mesio-bukkal tüberkülleri birbirinden ayırır. “Santral Fossa”dan bukkal 

yönde ayrılan oluğa bukkal-geliĢim oluğu adı verilir, bu oluk mesio-bukkal ve disto-bukkal 

tüberkülleri ayırır. “Santral Fossa”dan linguale uzanan lingual geliĢim oluğu ise mesio-

lingual ve disto-lingual tüberkülleri Ģekillendirir. Santral oluk üzerinde bukkal ve lingual 

yönde ayrılan pek çok küçük geliĢim olukları izlenir. 
 

Mesio-bukkal ve disto-bukkal tüberküllerin oklüzal yüz üzerindeki tepe noktaları, 

mesio-lingual ve disto-lingual tüberküllerin tepe noktalarına oranla santral oluğa daha yakın 

konumlanmıĢtır, bundan dolayı oklüzal yüzden bakıldığında bukkal yüz daha fazla görülür. 
 

  

ġekil 3.9: Sağ alt III. molar oklüzal yüz ġekil 3.10: Sol alt III. molar oklüzal yüz 

 

 

 

 

ġekil 3.11: Sağ alt III. molar oklüzal yüz ġekil 3.12: Sol alt III. molar oklüzal yüz 

M-Mesial, D-Distal, B-Bukkal, L-Lingual, O-Oklüzal, sf-Santral Fossa, so-Santral Oluk, bgo-

Bukkal GeliĢim Oluğu,lgo-Lingual GeliĢim Oluğu, mmgo-Mesiomarginal geliĢim Oluğu, mtf- 

Mesial Triangular Fossa, dtf-Distal Triangular Fossa 
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3.4. Kökler 
 

Alt üçüncü büyük azı diĢi genellikle iki köklüdür ancak kök yapısı ve pozisyonu 

yönünden çok değiĢiklikler gösterebilir. Mesial ve distalde, mesialdeki daha büyük olarak 

ĢekillenmiĢ iki köke sahiptir. Her iki kök de orta kısımlarından kök ucuna doğru birden 

daralan bir yapı gösterir. Kökler birbirine yakın oluĢmuĢtur ve kök uçları hafif distale 

eğimlidir. 

 

3.5. Alt Üçüncü Molar DiĢlerin Sağ ve Sol Ayırım Özellikleri 
 

Sağ ve sol üçüncü büyük azı diĢlerin ayırımında aĢağıdaki ölçütlerden yararlanılır: 

 

 Mesio-bukkal tüberkül en geniĢ tüberküldür. 

 Lingual tüberküller bukkal tüberküllere oranla daha uzun ve sivri ĢekillenmiĢtir. 

 Ġki kökten büyük olanı mesialdedir ve kök uçları distale eğimlidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Morfolojik özelliklerine uygun (büyütülmüĢ ebatlarda) mum materyalden sağ alt 

üçüncü molar diĢ modeli yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Elinize almıĢ olduğunuz mum bloğu 

dikdörtgenler prizması Ģekline 

getiriniz.  

 Kıl testere ile mumu kesiniz. 

 

 
 

 
 

 Mum blok yüzeylerini düzgünleĢtiriniz. 

 
 

 ĠĢ önlüğü giyiniz. 

 Maske takınız. 

 ÇalıĢtığınız ortamın ıĢığını ayarlayınız. 

 Yontu iĢlemi esnasında kullandığınız 

masanın boyunuza uygun olmasına dikkat 

ediniz. 

 Kollarınızla masadan destek alınız. 

 Amaç, alt üçüncü molar diĢlerin kron 

morfolojisindeki yüzey, kenar ve köĢe 

görünümlerini kavramak olduğundan 

normal diĢ boyutlarından daha büyük 

ebatlarda (rahat çalıĢabileceğiniz 

büyüklükte) mum blok hazırlayınız. 

 AlmıĢ olduğunuz modelaj materyalini 

dikdörtgenler prizması Ģekline getiriniz. 

 Modelaj materyali olarak mum 

kullanıyorsanız dikdörtgenler prizması 

oluĢturmak için kıl testere, spatül, bıçak 

vb. materyal kullanabilirsiniz. 

 Mum yüzeylerini düzgünleĢiniz. 

 Mum yüzeylerini düzgünleĢtirmek için 

geniĢ yüzeyli ateĢ spatülü ve bek 

alevinden faydalanınız. 

 

 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Dikdörtgen blok üzerinde (geniĢ ve dar 

yüzlerde modelaj bloğun uzun 

ekseninde) kron sınırını çepeçevre 

belirleyiniz. 
 

 
 

 Normal diĢ boyutlarına orantılı 

artırdığınız ebatlara uygun olarak kuron 

kök sınırını (servikal bölgeyi) 

belirleyiniz. 

 DiĢin tüm yüzeylerini kabaca 

Ģekillendiriniz. 
 

 
 

 Bukkal yüzü kabaca Ģekillendiriniz. 
 

 
 

 Lingual yüzü kabaca Ģekillendiriniz. 
 

 
 

 Tüm yüzeylerdeki tüberkül sınırlarını 

belirleyiniz. 

 Bukkal yüzü kabaca Ģekillendiriniz. 

 Lingual yüzü kabaca Ģekillendiriniz. 

 Distal yüzü kabaca Ģekillendiriniz. 

 Mesial yüzü kabaca Ģekillendiriniz. 

 Oklüzal yüzü kabaca Ģekillendiriniz. 
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 Mesial yüzü kabaca Ģekillendiriniz. 

 

 
 

 Distal yüzü kabaca Ģekillendiriniz. 

 

 
 

 Oklüzal yüzü kabaca Ģekillendiriniz. 

 

 
 

 Bukkal yüz modelajı yapınız. 

 

 
 

 

 Bukkal yüz görünümünü kare Ģeklinde 

modele ediniz. 

 Bukkal yüzün orta kısmına bukkal 

geliĢim oluğunu oluĢturunuz. 

 Mesio-bukkal ve disto-bukkal kenarları 

dıĢbükey Ģekillendiriniz. 

 Servikal çizgiyi morfolojik özelliğine 

uygun Ģekillendiriniz. 
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 Bukkal yüz üzerindeki tüberkülleri 

Ģekillendiriniz. 

 

 
 

 Mesio-bukkal tüberkülü, disto-bukkal 

tüberkülden daha büyük Ģekillendiriniz. 

 Lingual yüz modelajı yapınız. 

 

 
 

 Lingual yüzün ortasındaki lingual oluğu 

oklüzalin 1/3 kısmına kadar uzatarak 

modele ediniz. 

 Mesio-lingual ve disto-lingual kenarları 

dıĢbükey Ģekillendiriniz. 

 Servikal kurvatürü morfolojik özelliğine 

uygun Ģekillendiriniz. 

 Lingual yüz üzerindeki tüberkülleri 

Ģekillendiriniz. 

 

 
 

 Mesio-lingual tüberkülü, disto-bukkal 

tüberkülden daha büyük olacak Ģekilde 

modele ediniz. 

 Mesial yüz modelajı yapınız. 

 

 
 

 Msial yüzü tümüyle dıĢbükey olarak 

modele ediniz. 

 Mesio-bukkal kenarın mesio-lingual 

kenardan daha uzun ve daha dıĢbükey 

olacak Ģekilde modele ediniz. 

 Mesio-bukkal tüberkülün mesio-lingual 

tüberkülden daha büyük fakat daha kısa 

olduğunu unutmayınız. 

 Servikal çizgiyi morfolojik özelliğine 

uygun Ģekillendiriniz. 
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 Distal yüz modelajı yapınız. 

 

 
 

 Disto-lingual kenarı disto-bukkal 

kenardan daha dıĢbükey Ģekillendiriniz. 

 Disto-bukkal tüberkülün disto-lingual 

tüberkülden daha büyük olduğunu 

unutmayınız. 

 Servikal çizginin bu yüzde düz uzandığını 

unutmayınız. 

 Oklüzal yüz kenar modelajı yapınız. 

 

 
 

 Uzun kenarları bukkal ve lingualde 

bulunan dikdörtgen Ģeklinde modele 

ediniz. 

 Oklüzal yüz üzerindeki olukları 

Ģekillendiriniz. 

 

 
 

 Santral oluğu oklüzal yüzün tam ortasına 

modele ediniz. 

 Santral oluktan bukkal, lingual, mesial ve 

distale eĢit biçimde (oklüzali dört eĢit 

parçaya böler gibi) uzanan dört ana oluğu 

modele ediniz. 

 Oklüzal yüz üzerindeki fossaları 

oluĢturunuz. 

 

 

 Mesialde mesial triangular fossayı, 

distalde ise distal triangular fossayı 

modele ediniz. 

 Mesialdeki fossanın daha büyük ve daha 

derin olduğunu unutmayınız. 
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 Oklüzal yüz üzerindeki tüberkülleri 

modele ediniz. 

 
 

 Tüberkülleri geniĢlik, büyüklük ve 

sivriliklerine dikkat ederek modele 

ediniz. 

 Modele ettiğiniz diĢin polisajını 

yapınız. 

 

 Parlatma için peçete, naylon çorap, 

tülbent vb. yumuĢak bez ve alkol 

kullanabilirsiniz. 

 Parlatma iĢlemini flamdan geçirme 

Ģeklinde de yapabilirsiniz. 

 Tüm yüzlerin parlatmasını yapınız. 

 Modelin son kontrolünü yapınız. 

Bukkal görünümü inceleyiniz. 

 
 

 Lingual görünümü inceleyiniz. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Morfoloji bilgilerinizi kullanarak mum 

modelin sağ alt üçüncü molar diĢ 

morfolik özelliklerine uygunluğunu 

kontrol ediniz. 

 Eksiklerinizi tesbit ederek hatalarınızı 

düzeltiniz.  

 Distal görünümü inceleyiniz. 
 

 
 

 Oklüzal görünümü inceleyiniz. 



 

 40 

 

 Mesial görünümü inceleyiniz. 

 

 

 



 

 41 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi alt üçüncü molar diĢ özelliklerinden değildir? 

A) Normal form ve konumda olduklarında iĢlev sırasında alt ikinci molarlara 

yardımcıdır.  

B) Sürmek için yeterli yer bulamadıklarından çoğunlukla, kısmen ya da tamamen 

gömülü kalır. 

C) Bukkalden bakıldığında kuronun dıĢ sınırları genellikle alt molarlara benzer. 

D) Alt ikinci molarlara göre kökler genellikle daha kısadır ve daha az geliĢmiĢtir. 

E) Kökler genellikle çok geliĢmiĢ ve uzundur. 
 

2. AĢağıda verilenlerden hangisi alt üçüncü molarlarda santral fossa uzantılarından 

değildir? 

A) Mesial oluk 

B) Distal oluk 

C) Oklüzal oluk 

D) Lingual oluk 

E) Bukkale oluk  
 

3. AĢağıdakilerden hangisi alt üçüncü molar diĢ sağ sol ayırım ölçütleri arasında değildir? 

A) Mesio-bukkal tüberkül en geniĢ tüberküldür. 

B) Lingual tüberküller bukkal tüberküllere oranla daha uzun ĢekillenmiĢtir. 

C) Lingual tüberküller bukkal tüberküllere oranla daha sivri ĢekillenmiĢtir. 

D) Ġki kökten büyük olanı mesaildedir ve kök uçları distale eğimlidir. 

E) Üçüncü molar diĢlerin biri bukkal diğeri mesialde olmak üzere iki kökü vardır. 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi alt üçüncü molar diĢ oklüzal yüzde oluĢan triangular 

fossalardandır? 

A) Disto-bukkal triangular fossa 

B) Mesio-lingual triangular fossa 

C) Lingual triangular fossa 

D) Mesial triangular fossa 

E) Bukkal triangular fossa 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi alt üçüncü molar diĢlingual yüz özelliklerinden değildir? 

A) Lingual yüzün ortasında Ģekillenen lingual oluk bulunur. 

B) Lingual oluk, mesio-lingual ve disto-lingual tüberkülleri Ģekillendirir. 

C) Mesio-lingual ve distolingual kenarlar eĢdeğer Ģekilde içbükeylik gösterir. 

D) Servikal kurvatür oklüzal yüze eğim gösterebilir. 

E) Lingual yüzden bakıldığında disto-bukkal tüberkülün oklüzal yüzünün bir kısmı da 

izlenebilir. 
 

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 cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. ( ) Alt ikinci büyük azı diĢinin kök boyu 10 m’dir.  

2. ( ) Alt ikinci büyük azı diĢi, alt birinci büyük azı diĢinden daha büyüktür.  

3. ( ) Alt ikinci büyük azının diĢinin mesio-bukkal tüberkülü diĢin en büyük 

tüberkülüdür.  

4. ( ) Alt ikinci büyük azı diĢinin bukkal yüzünden bakıldığında diĢin tüm tüberkülleri 

görülür.  

5. ( ) Alt ikinci büyük azı diĢinin birisi mesialde diğeri distalde yer alan iki kökü vardır.  

6. ( ) Alt ikinci büyük azının diĢinin total diĢ boyu 20 mm’dir.  

7. ( ) Alt ikinci büyük azı diĢinin mesial yüzü distal yüzünden daha geniĢtir.  

8. ( ) Alt ikinci büyük azı diĢinde büyük ve kalın kök mesial köktür.  

9. ( ) Alt ikinci büyük azı diĢinin mesial yüzü servikalden oklüzale, lingualden bukkale 

doğru geniĢleyen dörtgen görünümündedir.  

10. ( ) Alt ikinci büyük azı diĢinin servikal çizgi mesial yüzde 1mm’lik eğim gösterir.  

 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

11. Alt üçüncü büyük azı diĢi sürme zamanına bağlı olarak ……………………..olarak da 

isimlendirilir. 

12. Alt üçüncü büyük azı diĢi …………..biçimindedir. 

13. Alt 3. büyük azı diĢinin lingual yüzündeki …………….mesio-lingual ve disto-lingual 

tüberkülleri Ģekillendirir. 

14. Alt üçüncü büyük azı diĢinin en kısa oklüzal kenarı,………………………….kenardır. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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15. Alt üçüncü büyük azı diĢinde lingual tüberküller, bukkal tüberküllere oranla 

daha……..ve ……..ĢekillenmiĢlerdir. 

16. Alt üçüncü büyük azı diĢi kuron geniĢliği …….mm’dir.  

17. Alt üçüncü büyük azı diĢi oklüzal yüz geliĢim olukları………..ve …………geliĢim 

oluklarıdır. 

18. Alt üçüncü büyük azı diĢi disto-bukkal kenarı, disto-oklüzal kenara oranla daha …….. 

yapıdadır. 

19. Alt birinci molar diĢ sürme yaĢına bağlı olarak ………………………diĢi olarak da 

adlandırılır? 

20. Alt birinci molar diĢ ikinci ve üçüncü alt molar diĢten farklı olarak ……….tüberküle 

sahiptir. 

 

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 A 

2 C 

3 A 

4 E 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 A 

3 E 

4 C 

5 E 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 C 

3 E 

4 D 

5 C 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 Y 

2 Y 

3 D 

4 Y 

5 D 

6 D 

7 D 

8 D 

9 Y 

10 D 

11 20 YAġ 

12 KARE 

13 LĠNGUAL OLUK 

14 DĠSTO-OKLÜZAL 

15 UZUN, SĠVRĠ 

16 10 

17 LĠNGUAL VE 

BUKKAL 

18 DIġBÜKEY 

19 6 YAġ 

20 5 

CEVAP ANAHTARLARI 
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