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KOD
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ALAN

DiĢ Protez

DAL/MESLEK

DiĢ Protez Teknisyenliği

MODÜLÜN ADI

Anterior DiĢ Dizimi

MODÜLÜN TANIMI

Üst ve alt anterior diĢlere ait tanım ve kavram bilgileri ile,
üst ve alt anterior diĢlerin dizimlerinde kullanılan teknik
iĢlem ve becerileri, gerekli araç gereçleri içeren öğrenme
materyalidir.

SÜRE

40/24

ÖNKOġUL
YETERLĠK

Anteior diĢ dizimi yapmak
Genel Amaç
Bu modül ile diĢ protez ve okul laboratuvarında gerekli araç
gereçler sağlandığında diĢ protez ve okul laboratuvarında
gerekli araç gereçler sağlandığında modele uygun uygun
anterior diĢlerin dizimini yapabileceksiniz.
Amaçlar

MODÜLÜN AMACI

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

1. DiĢ protez ve okul laboratuvarında gerekli araç gereçler
sağlandığında diĢ protez ve okul laboratuvarında gerekli
araç gereçler sağlandığında modele uygun üst anterior
diĢ dizimi yapabileceksiniz.
2. DiĢ protez ve okul laboratuvarında gerekli araç gereçler
sağlandığında diĢ protez ve okul laboratuvarında gerekli
araç gereçler sağlandığında modele uygun alt anterior
diĢ dizimi yapabileceksiniz.
Donanım: Bek, mum, spatül, hazır diĢ takımı
Ortam: DiĢ protez
laboratuvarları

ii

laboratuvarları,

okul

uygulama

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen
ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi
kendinizi değerlendireceksiniz.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı (test, çoktan
seçmeli, doğru-yanlıĢ, vb.) kullanarak modül uygulamaları
ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi
değerlendirecektir.

iii

GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Doğal diĢlere sahip bireylerde çiğneme hareketleri, santral sinir sistemi tarafından
yönlendirilen kasların, temporomandibular eklemlerin ve diĢlerin iĢbirliği içerisinde
çalıĢmaları ile gerçekleĢtirilir. DiĢlerin kaybedilmesi ile çiğneme sisteminin bu iĢleyiĢi
bozulur. Ancak tam diĢsizlik durumunda bile kasların, çiğneme hareketleri üzerindeki
yönlendirici etkisi devam ettiği için kaybedilen diĢlerin restore edilmesi ile doğal diĢlerdeki
çiğneme mekanizması yeniden çalıĢmaya baĢlar. Çiğneme, baĢlangıçta bir karıĢıklık
sergilese de, kısa süre içerisinde eski etkinliğini kazanır. Bundan dolayı, tam protezlerde diĢ
diziminin önemi çok büyüktür.
DiĢ diziminde estetik, fonksiyon ve protezlerin stabilitesi göz önünde bulundurulması
gereken en önemli konulardır. Kötü dizilmiĢ diĢler, diĢ seçimi ne kadar baĢarılı ve protezin
diğer teknik evreleri ne kadar iyi olursa olsun, insanı çirkin yapar ve protezlerin kullanımını
güçleĢtirir.
Sizler, bu modüldeki bilgi içeriği ve uygulama faaliyetleri ile uygun ortam ve donanım
Ģartlarında tekniğine uygun üst ve alt anterior diĢlerin dizimini yapabilecek, kazandığınız
yeterlikler sayesinde alanınızla ilgili resmî ve özel iĢletmelerde iĢ bulma imkânına sahip
olacaksınız.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda, uygun laboratuvar ortamı ve
donanım sağlandığında, tekniğine uygun üst anterior diĢleri dizebileceksiniz.

ARAġTIRMA





DiĢ morfolojisi bilgileri doğrultusunda, üst anterior diĢlerin birbirlerine olan
konumlarını gözden geçiriniz.
Hazır diĢ takımında, üst anterior diĢlerin yönlere göre duruĢlarını inceleyiniz.
DiĢ diziminde kullanılan araç gereçleri listeleyiniz.
DiĢ protez laboratuvarında üst anterior diĢlerin dizim iĢlemlerini gözlemleyerek
sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

1. ÜST ANTERĠOR DĠġLER
Sağda ve solda birer tane olmak üzere üst birinci kesici diĢ (santral diĢ-orta kesici diĢ),
üst ikinci kesici diĢ (lateral diĢ-yan kesici diĢ) ve üst kanin diĢ, üst anterior diĢleri
oluĢtururlar.

1.1. Üst Birinci Kesici DiĢler (Üst Santral DiĢler- Üst Orta Kesici
DiĢler)
Üst santral diĢler (üst birinci kesici diĢler) en çok görünen, simetri sağlayan,
dudakların orta kesimine destek olan ve her açıdan (renk, Ģekil, büyüklük) estetiğe en çok
katkıda bulunan diĢlerdir.
Bu diĢlerin dizimi, dudaklara destek olacak ve hasta istirahat hâlinde durduğu zaman
birkaç milimetre görünecek Ģekilde yapılmalıdır.
Üst santral diĢlerin ( üst birinci kesici diĢlerin ) tam orta çizgide olması çok önemlidir.
Çünkü bu diĢler simetrinin en önemli diĢleridir. Orta çizginin kaybedilmesi, protezde büyük
bir estetik kusur oluĢturur. Orta çizginin ve bununla ilgili olarak üst santral diĢlerin yerleri
kesinlikle değiĢtirilmemelidir. DiĢlerin sağ ve sol parçası hiçbir zaman birbirinden ayrı iki
parçaymıĢ izlenimini vermemelidir.
Üst santral diĢlerin kret’te alacağı konum önemlidir. DiĢler, kret üzerinde hastanın
orijinal doğal diĢlerdekine mümkün olduğunca benzer ve mutlaka dilin ve çiğneme
basınçlarının dengede olduğu noktada olmalıdır.
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Üst ön grup diĢ diziminde en büyük rehberlerden biri kesici papilladır. Boucher ve
arkadaĢlarına göre, üst santral diĢin labial yüzeyi, insiziv (kesici) papilladan 8-10 mm önde
olmalıdır.

Resim 1.1: Ġnsiziv papilla ve kesici diĢlerin vestibül yüzü

Üst santral diĢler ile kret arasındaki iliĢki belirlendikten sonra üst santral diĢ, orta çizgi
ile 5 derecelik açı yapacak Ģekilde yerleĢtirilir. Santral diĢin labio-lingual eğimi; yüzün profil
çizgisine paralel, mesio-distal yöndeki eğimi; dikey rotasyonu ark eğrisine paralel, insizal
kenar yüzeyi; mesial köĢesi orta hatta değer Ģekilde olmalıdır.
Ackermann’a göre labio-lingual yönde ön diĢlerin alveol kavislerine göre bir eğimi
mevcuttur. Üst santral diĢlerin labial yüzü ile yumuĢak dokudan geçen teğet arasında bir
iliĢki söz konusudur. DiĢlerin labial yüzleri ve kesici kenarları bu teğetin daha önündedir.
Zira diĢ köklerinin labial yüzleri ile diĢin klinik kronunun labial yüzü arasında her zaman
geniĢ bir açı vardır.

Resim 1.2: Üst santral diĢlerin labial yüzlerinden geçen çizgiyle kret eğiminden geçen çizgi
arasındaki iliĢki

Her ne kadar kret rezorpsiyonu ilerledikçe bu rehberliğin kesinliği azalırsa da, bu
rehber durum diĢ diziminde daima göz önüne alınmalıdır.
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1.2. Üst Ġkinci Kesici DiĢler (Üst Lateral DiĢler- Üst Yan Kesici
DiĢler)
Üst lateral diĢlerin ( üst ikinci kesici diĢlerin) konumları kavis Ģekline uymalı ve
dudaklara destek olmalıdır. Lateral diĢin serviko-insizal aksı orta çizgi ile 10 derecelik bir
açı yapacak Ģekilde yerleĢtirilmelidir.
YerleĢtirirken üst lateral diĢ oklüzal düzleme göre; orta kesici diĢten 1 mm daha
yukarıda, labio-lingual yönde; diĢin kolesi lingualde, mesio-distal yönde; diĢin distal yarısı
palatinale dönük Ģekilde olmalıdır.
Dizimde gerekirse her iki lateral diĢin santral diĢlere temas ettirilmesi veya ufak bir
diestema (boĢluk) verilmesi mümkündür. Ya da daha doğal gözükmesi için tek taraflı bir
diestema da verilebilir.
Genellikle kesici kenar seviyeleri, üst santral diĢlere oranla daha yüksektedir. Yani
santral ve lateral diĢler aynı düzlem üzerinde değildir.

Resim 1.3: Üst santral ve lateral diĢler

ġekil 1.1: Orta oksal düzlem üzerinde üst santral lateral, ve kaninlerin konumları
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Üst lateral diĢler, üst santral diĢlerin çok az gerisinde ise santral diĢler daha önde, daha
belirgin ve daha göze batar bir durum kazanır. Bu durumda santral diĢin her iki köĢesi
yuvarlatılabilir veya mesial köĢe biraz daha dik açı gibi bırakılabilir.
DiĢ diziminde, özellikle bayan hastaların diĢlerinde, dikkatin bu diĢlere toplanması
için üst lateral diĢlerin, üst santral diĢlerin üzerine hafifçe bindirilmesi, bunun tek veya çift
taraflı yapılması mümkündür.

1.3. Üst Kanin DiĢler (Üst Köpek DiĢleri)
Kaninler, ağzın köĢe diĢleridir ve konumları çok önemlidir. Ġnsiziv papilladan frontal
düzleme paralel olarak çizilen doğru, üst kanin diĢlerin tepe noktalarından geçmelidir.

Resim 1.4: Santral- lateral ve kanin diĢlerin frontal düzlemde eğimleri a:Oklüzal (yatay) düzlem
b: Orta hat

Sagittal düzlemde ise üst kanin diĢin kolesi, en az orta keser (santral) kadar veya biraz
daha vestibülde yer almalıdır.

Resim 1.5: Kanin ve kesici diĢlerin sagittal düzlem eğimleri
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Üst kanin diĢler, kesici kenarları üst santral diĢ ile aynı seviyede olacak Ģekilde ve orta
çizgi ile 5 derece açı oluĢturarak yerleĢtirilir. YerleĢtirirken labio-lingual eğimi; kolesi yüzün
profil çizgisinden dıĢarıda, mesio-distal eğimi; kolesi distalde, rotasyonel olarak distal yarısı
posterior ark yönüne dönük, tepe noktası; oklüzal düzlemde olmalıdır.
Üst kanin diĢler, mesial yanları ön segmentteki diĢlerle distal yanları ise azı diĢlerinin
devamlılıkları ile uyum gösterecek Ģekilde dizilmelidir. Bunun için distale doğru hafif
rotasyon yapılarak yerleĢtirilir.
Burun kanatlarından inen dikler kaninlerin tam ortasından geçer. Fakat ön diĢlerin bazı
nedenlerle biraz büyük seçilmiĢ olması veya kaninlerin ikinci kesiciler üzerine hafifçe
bindirilmesi gibi nedenlerle bu kural biraz değiĢiklik gösterebilir. Bu küçük sapma pratikte
pek önemli değildir.
Kaninlerin dıĢ yüzleri dudağa destek olma açısından çok önemlidir. AĢırı vestibüle
dizilecek olurlarsa dudaklarda kabarıklık olacağı için bu duruma dikkat edilmelidir.
Kaninlerin insizal (kesici) kenarları, santral diĢlerle aynı hizada, lateral diĢler de en üst
seviyededir. ĠĢte kanin ve santral diĢlerin aynı düzlem üzerinde, lateral diĢlerin yukarıda
olmasına Galvin tasarımı adı verilir ve bu kesici kenar seviyeleri genel kurallardandır.
Üst altı (6) diĢin dizimi sonrası, kesici kenarların oluĢturduğu çizgi, istirahat
konumunda ve dudaklar biraz aralık olduğu zaman, alt dudak çizgisine paralel olmalıdır.

Resim 1.6: Üst santral, lateral ve kanin diĢler
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamakları ile üst anterior diĢlerin dizimini yapabileceksiniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Spatülü ısıtınız.
 ĠĢ önlüğünüzü giyiniz.
 ÇalıĢma
alanınızda,
iĢleminizi
olumsuz
etkileyecek
faktörleri
uzaklaĢtırınız.
 ÇalıĢma esnasında dikkatli olunuz.
 Aceleci
davranmayınız,
sabırlı
olunuz.
 Spatülün ısınan bölgesine çıplak elle
dokunmayınız.
Resim 1.7: Bek üzerinde spatülün ısıtılması

 Üst sağ santral diĢin yerini oluĢturunuz.

 Isıtılan spatülle mumu eriterek, üst
sağ santral diĢin yerini oluĢturunuz.
 Mum üzerinde yerleĢtirileceğiniz
diĢin alanını eritiniz.
 Hazır diĢ takımını kontrol ediniz.

Resim 1.9: Üst anterior hazır diĢ takımı

Resim 1.8: Mumun eritilmesi
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 Üst sağ santral diĢi yerleĢtiriniz.
 Maksillar orta hatta üst sağ santral
diĢi yerleĢtiriniz.
 DiĢi yerleĢtirmeden önce orta hat
çizgisini belirginleĢtiriniz.
 Santral diĢlerin labial yüzlerini,
kesici papillanın orta noktasından 810 mm önde yerleĢtiriniz.
 KapanıĢa göre gerekli ise tüm üst
anterior diĢlerin alt yüzeyini krete
uyumunu sağlamak için frezeyle
yontunuz.
Resim 1.10: Üst sağ santral diĢin yerleĢimi

 Spatülü ısıtınız.

 DiĢi yerleĢtirdikten sonra sabitleme
için
spatülü
tekrar
ısıtmayı
unutmayınız.

Resim 1.11: Spatülün ısıtılması

 Üst sağ santral diĢi sabitleyiniz.

 Isıtılan spatülle üst sağ santral diĢi
sabitleyiniz.
 Sabitleme iĢlemini dikkatli yapınız.
 Sıcak
spatülü
plastik
diĢe
değdirmeyiniz.

Resim 1.12: Üst sağ santral diĢin sabitlenmesi
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 Üst sağ santral diĢi artikülatörde kontrol
ediniz.

 Santral diĢleri kret üzerinde, kesici
papillayı rehber alarak doğal diĢ
konumlarına
yakın pozisyonda
dizmeye dikkat ediniz.
 Artikülatörü kapanıĢa alarak sağ
santral diĢin kontrolünü yapınız.

Resim 1.13: Üst sağ santral diĢin artikülatör
kontrolü

 Üst sol santral diĢin yerini oluĢturunuz.

 Isıtılan spatülle mumu eriterek, üst
sol santral diĢin yerini oluĢturunuz.
 Mum üzerinde diĢ alanı kadar yeri
eritiniz.

Resim 1.14: Mumun eritilmesi

 Üst sol santral diĢi yerleĢtiriniz.

 Maksilla orta hatta üst sol santral
diĢi yerleĢtiriniz.
 Santral diĢlerin uzun eksenini hemen
hemen
dik
olacak
Ģekilde
yerleĢtiriniz.
 Santral diĢleri orta çizgi ile 5
derecelik açı yapacak Ģekilde
yerleĢtiriniz.

Resim 1.15: Üst sol santral diĢin yerleĢimi
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 Üst sol santral diĢi sabitleyiniz.

 Isıtılan spatülle üst sol santral diĢi
sabitleyiniz.
 Sıcak spatülü diĢlere değdirmeyiniz.
 Sıcak spatülü elinize değdirmeyiniz.

Resim 1.16: Üst sol santral diĢin sabitlenmesi

 Üst sol santral diĢi artikülatörde kontrol
ediniz.

 DiĢin kret üzerindeki konumunu
kontrol ediniz.
 DiĢlerin orta hatta göre simetrik
olmasına dikkat ediniz.

Resim 1.17: Üst sol santral diĢin artikülatör
kontrolü

 Üst sağ lateral diĢin yerini oluĢturunuz.

 Isıtılan spatülle mumu eriterek, üst
sağ lateral diĢin yerini oluĢturunuz.

 Spatülü uzun süre tutarak mumu
akacak seviyeye getirmeyiniz.

Resim 1.18: Mumun eritilmesi
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 Üst sağ lateral diĢi, üst sağ santral diĢin
distaline yerleĢtiriniz.

 Üst lateral diĢleri, orta çizgi ile 10
derecelik açı yapacak Ģekilde
yerleĢtirmeye dikkat ediniz.
 Lateral diĢlerin uzun eksenlerini az
miktarda distale eğimli olarak
yerleĢtiriniz.

Resim 1.19: Üst sağ lateral diĢin yerleĢimi

 Üst sağ lateral diĢi sabitleyiniz.

 DiĢi sabitlerken diğer
yerinden oynatmayınız.

diĢleri

Resim 1.20: Üst sağ lateral diĢin sabitlenmesi

 Üst sağ lateral diĢi artikülatörde kontrol
ediniz.

 Lateral diĢlerin kret üzerinde, kavis
Ģekline uygun ve dudaklara destek
olacak konumda olmalarına dikkat
ediniz.

Resim 1.21: Üst sağ lateral diĢin artikülatör
kontrolü
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 Üst sol lateral diĢin yerini oluĢturunuz.

 Isıtılan spatülle mumu eriterek, üst
sol lateral diĢin yerini oluĢturunuz.
 Mum üzerinde diĢ büyüklüğü kadar
alanı eritiniz.

Resim 1.22: Mumun eritilmesi

 Üst sol lateral diĢi, üst sol santral diĢin
distaline yerleĢtiriniz.

 Lateral diĢleri santral diĢlerden biraz
daha palatinale doğru ve kole kısmı
biraz daha içeride olacak Ģekilde
yerleĢtiriniz.

Resim 1.23: Üst sol lateral diĢin yerleĢimi

 Üst sol lateral diĢi sabitleyiniz.

 Isıtılan spatülle üst sol lateral diĢi
sabitleyiniz.
 Sıcak
spatülü
parmaklarınıza
değdirmemeye dikkat ediniz.
 Sabitleme esnasında diĢleri yerinden
oynatmayınız.

Resim 1.24: Üst sol lateral diĢin sabitlenmesi
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 Üst sol lateral diĢi artikülatörde kontrol
ediniz.

 Oklüzal düzleme göre lateral diĢlerin
kesici kenarlarının, santral diĢlerin
kesici kenarlarından daha yukarıda
(1 mm) olmasına dikkat ediniz.
 DiĢlerin simetrisine dikkat ediniz.

Resim 1.25: Üst sol lateral diĢin artikülatör
kontrolü

 Üst sağ kanin diĢin yerini oluĢturunuz.

 Isıtılan spatülle mumu eriterek, üst
sağ kanin diĢin yerini oluĢturunuz.
 Sıcak spatülü mum üzerinde uzun
süre tutmayınız.

Resim1.26: Mumun eritilmesi

 Üst sağ kanin diĢi, üst sağ lateral diĢin
distaline yerleĢtiriniz.

 Üst kanin diĢleri orta çizgi ile 5
derecelik açı oluĢturacak Ģekilde
yerleĢtirmeye dikkat ediniz.

Resim 1.27: Üst sağ kanin diĢin yerleĢimi
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 Üst sağ kanin diĢi sabitleyiniz.

 Isıtılan spatülle üst sağ kanin diĢi
sabitleyiniz.
 Kanin diĢleri dudaklarda kabarıklık
yapma ihtimallerinden dolayı aĢırı
vestibüle dizmeyiniz.

Resim 1.28: Üst sağ kanin diĢin sabitlenmesi

 Üst sağ kanin diĢi artikülatörde kontrol
ediniz.

 Kanin diĢlerin kesici kenarlarının
santral diĢlerin kesici kenarlarıyla
aynı seviyede olmasına dikkat
ediniz.

Resim 1.29: Üst sağ kanin diĢin artikülatör
kontrolü

 Üst sol kanin diĢin yerini oluĢturunuz.

 Isıtılan spatülle mumu eriterek, üst
sol kanin diĢin yerini oluĢturunuz.
 Sıcak spatülü diĢlere değdirmeyiniz.

Resim 1.30: Mumun eritilmesi
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 Üst sol kanin diĢi, üst sol lateral diĢin
distaline yerleĢtiriniz.

 Kanin diĢleri diğer anterior diĢlerden
daha belirgin yerleĢtirmeye dikkat
ediniz.
 Kanin diĢlerin kole kısmını labiale
doğru yerleĢtiriniz.

Resim 1.31: Üst sol kanin diĢin yerleĢimi

 Üst sol kanin diĢi sabitleyiniz.

 Isıtılan spatülle üst sol kanin diĢi
sabitleyiniz.
 Kanin diĢleri, posterior (azı) diĢlerin
devamlılıkları ile uyum göstermesi
için distale doğru hafif rotasyon
yaptırarak diziniz.

Resim 1.32: Üst sol kanin diĢin sabitlenmesi

birbirleriyle
 Üst sol kanin diĢi artikülatörde kontrol  DiĢlerin
konumlarını kontrol ediniz.
ediniz.

Resim 1.33: Üst sol kanin diĢin artikülatör
kontrolü
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olan

Resim 1.34: Dizimi bitmiĢ üst anterior
diĢler

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdaki diĢlerden hangisi en çok görünen ve estetiğe en çok katkıda bulunan diĢtir?
A) Lateral diĢler
B) Kanin diĢler
C) Santral diĢler
D) I.Premolar diĢler
E) II.Molar diĢler

2.

Santral diĢler orta çizgi ile kaç derecelik açı ile yerleĢtirilmelidir?
A) 10 derece
B) 5 derece
C) 15 derece
D) 8 derece
E) 20 derece

3.

AĢağıdaki diĢlerden hangisinin kesici kenar seviyeleri oklüzal düzleme göre santral
diĢlerden daha yukarıdadır?
A) Lateral diĢler
B) II.Premolar diĢler
C) I.Molar diĢler
D) Kanin diĢler
E) I.Premolar diĢler

4.

AĢağıdaki diĢlerden hangisi ağzın köĢe diĢleri olarak tanımlanır?
A) Santral dişler
B) Lateral dişler
C) Molar dişler
D) Kanin dişler
E) Premolar dişler

5.

AĢırı vestibüle dizildiğinde dudaklarda kabarıklık yapan diĢ hangisidir?
A) Kanin diĢler
B) I.Premolar diĢler
C) I.Molar diĢler
D) II.Molar diĢler
E) Lateral diĢler

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyetinde verilen teorik ve teknik bilgiler doğrultusunda, uygun
laboratuvar ortamı ve donanım sağlandığında, tekniğe uygun alt anterior diĢleri
dizebileceksiniz.

ARAġTIRMA





Alt anterior diĢlerin alt çenede birbirlerine olan konumlarını gözden geçirip
bilgilerinizi tazeleyiniz.
Gerekli araç gereçleri listeleyiniz.
Hazır diĢ takımında, alt anterior diĢlerin sağ ve sol yön duruĢlarını inceleyiniz.
DiĢ protez laboratuvarında alt anterior diĢlerin dizim iĢlemlerini gözlemleyerek
sınıfta arkadaĢlarınızın gözlemleri ile karĢılaĢtırınız.

2. ALT ANTERĠOR DĠġLER
Üst anterior diĢlerde olduğu gibi sağda ve solda birer tane olmak üzere alt santral diĢ
(alt birinci kesici diĢ, alt orta kesici diĢ), alt lateral diĢ (alt ikinci kesici diĢ, alt yan kesici diĢ)
ve alt kanin diĢ (alt köpek diĢi) alt anterior diĢleri oluĢtururlar.
Alt anterior diĢlerin diziminde, öncelikle üst anteriorlarda olduğu gibi diĢlerin krette
alacağı yer önemlidir. Alt anterior diĢlerin yeri için Ģöyle genel bir kural vardır; vakaya göre
alt anterior diĢler kret’in tam tepesinden geçen düzlem ile labial sulcus’un tam ortasından
geçen düzlemin arasında bir yere dizilebilirler. Fakat diĢlerin labial yüzeylerinin, labial
sulcus’un tam ortasından geçen hattın daha önünde bulunmaması gerekir.
Alt anterior diĢleri dizerken genellikle bunların kesici kenarlarını üst anterior diĢlerin
1/3 palatinal kesimine temas ettirmek eğilimi vardır. Bu durum hem diĢlerin daha labial
tarafa konulmasına hem de ön pozitif oklüzyona sebep olur.
Bunun yanında alt anterior diĢleri, biraz da lingual yöne doğru eğerek dizmek sık
rastlanan dizim Ģeklidir. Bu durum koleleri dıĢarıda, kendileri dil tarafına doğru yatmıĢ bir
dizi diĢ görünümü verir. Böylece dilin ucunun hareketleri kısıtlanmıĢ olur.
Alt anterior diĢlerin kesici kenarları aynı hizada olmalıdır. Ancak bazı vakalarda ve
ihtiyar insanlarda, alt santral diĢler alt lateral diĢlere nazaran biraz daha alçak seviyede
olabilir. Alt lateraller de kaninlerden biraz daha alçaktadır. Yani dizim ortaya doğru eğimli
bir manzara gösterir.
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Resim 2.1: Alt anterior diĢlerin kesici kenar hizaları

ġekil 2.1: Ġhtiyar insanlarda sağ alt anteriorların kesici kenarlarının vestibülden ve
proksimalden görünüĢü, ortaya doğru eğim

Alt anterior diĢlerin dizimlerinde de çeĢitli modifikasyonlar yapılabilir; fakat bu
modifikasyonlar üst diĢlere göre daha kısıtlıdır. Çünkü bu diĢler genellikle çok fazla
görülmez ve estetik açıdan değerleri üst anterior diĢlere göre çok daha azdır.
Alt anterior diĢlerin çapraĢık dizimi söz konusu ise genelde lateral diĢlere rotasyon
yaptırılır, santral diĢlere vertikal konur. Bunun yanında gerekirse santral diĢlere de dudağa
doğru rotasyon yaptırılır. Lateral diĢlerin distal yüzeyleri de dil tarafına döndürülerek tüm
diĢlere hareket verilmiĢ olur.

2.1. Alt Santral DiĢler (Alt Orta Kesici, Alt Birinci Kesici DiĢler )
Alt santral diĢ orta çizgiye paralel, mesio-distal olarak; diĢin kolesi ve insizali aynı
hizada, labio-lingual olarak; kolesi çok az lingualde, oklüzo-lingual olarak; kret tepesinde,
rotasyonu ark eğrisine paralel olacak Ģekilde yerleĢtirilmelidir.

2.2. Alt Lateral DiĢler (Alt Yan Kesici, Alt Ġkinci Kesici DiĢler )
Alt lateral diĢler mesio-distal olarak; kolesi biraz distalde, oklüzal düzlemde; insizal
kenarları santral diĢlerle aynı düzlemde, labio-lingual yönde; dik, kolesi santral diĢ ile aynı
hizada ve kret tepesinde, rotayonel olarak; distal kısmı hafif lingualde yerleĢtirilir.
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2.3. Alt Kanin DiĢler ( Alt Köpek DiĢler )
Alt kanin diĢler orta çizgiye hafif bir açı yapacak Ģekilde, genel olarak santral ve
laterallere göre biraz daha labialde olacak Ģekilde yerleĢtirilir. Alt kaninin yeri, posterior kret
tepesinin ark eğrisini terk ettiği yerdedir. Ağızdaki diĢler arasında kolesi distale en yatık olan
diĢtir.
Tüberkül (cusp ) tepesi; santral ve lateralin insizal kenarları ile aynı seviyede, labio
lingual olarak; kolesi labialde, rotasyonel olarak; labial yüzün distal yarısı, posterior diĢler
yönündedir.

Resim 2.2: DizilmiĢ alt ve üst anterior diĢler

2.4. DiĢ Dizim Kuralları
Oklüzyonda dengeyi sağlamak ve stabil bir protez yapabilmek için üst ve alt anterior
ve diğer diĢlerin dizimleri esnasında bazı kurallara uyulmalıdır. Bunlar;




DiĢler orta hatta göre simetrik dizilmelidir.
Uygun tüberkül açılı diĢler kullanılmalıdır.
DiĢler diĢ kavisleri üzerinde, doğal diĢ konumlarına yakın bir pozisyonda
dizilmelidir. Bunun temini için artikülatöre tespit edilmiĢ modeller üst çenede
önde kaninler, arkada tüberler, alt çenede önde kaninler, arkada retromolar
sahada iĢaretlenmelidir. Bu noktaları birleĢtiren doğrular diĢlerin diziminde yol
gösterici olacaktır.
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ġekil 2.2: Üst ve alt çenede diĢ kavislerinin iĢaretlenmesi



ÜST
ÇENE
ALT
ÇENE

DiĢlerin karĢılıklı olarak yerleri, bilinmesi gereken en önemli kurallardan
birisidir. DiĢ dizimi, üst çenedeki her iki diĢin aralığına alt çeneden bir diĢ
gelecek Ģekilde yapılır. Bunun istisnası alt santral diĢ ve üst üçüncü molar diĢtir.
Protezde üçüncü molar konmadığı için sadece alt santral diĢ küçüklüğünden
dolayı üst santral diĢ ile temas eder.
1

1-2

2-3

3-4

4-5

5-6

6-7

1

2

3

4

5

6

7

Tablo 2.1: Üst ve alt çenede diĢlerin karĢılıklı yerleri





Genel görünüm olarak üst çenede diĢler yuvarlak bir kavis çizerken alt çenede
kavis yuvarlaklığı, kaninlerde köĢe yapacak Ģekildedir. DiĢ diziminde bu
görünüm verilmelidir.
Kaninler karĢılıklı temas hâline getirildiğinde diğer tüm diĢlerde temas
sağlanmalıdır.
Normal Ģartlarda üst ve alt diĢlerin karĢılıklı iliĢkisi; alt diĢ kavsinin üst diĢ
kavsinin içinde olduğu durumdur. DiĢ diziminde bu karĢılıklı iliĢki
sağlanmalıdır.

ġekil 2.3: Normal duruĢta üst ve alt diĢlerin karĢılıklı iliĢkisi
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Resim 2.3: Normal duruĢta alt ve üst diĢlerin görüntüsü

Ancak bazı özel durumlarda hastanın üst ve alt çene yapısının birbirine göre önde
veya arkada oluĢu (prognati-retrognati), diĢ diziminin üst ve alt anterior diĢlerde ileri itimli,
örtülü kapanıĢlı veya baĢa baĢ yapılmasına neden olabilir.
( Over-jet’in 1 mm’den fazla olması)

( Over-bite’in 1 mm’den fazla olması)

( Over-jet ve over-bite’ın 1’er mm olması)

( ↔ Over-jet, ↕ Over-bite’ı gösteren iĢaretlerdir)
ġekil 2.4: Anterior diĢlerde, diĢ dizimi değiĢiklikleri




Üst ve alt anterior diĢ grubundaki bu diĢ dizimi değiĢiklikleri, kesici yolu eğimi
denilen ve protezlerin fonksiyonel dengesinde önemli bir rol oynayan faktörün
değiĢtirilmesi ile gerçekleĢtirilir. Normal Ģartlarda bu eğimin sıfır (0) değerine
eĢit veya yakın olması istenir.
Tam protezlerde kesici yolu eğimi sıfır (0) dereceden fazla olursa öne
hareketlerde diĢler birbirine çarpar ve protez yerinden oynar. Bu durumda
overjet azaltılıp overbite artırılarak protezin sabitliği sağlanmaya çalıĢılır.

22

2.5. DiĢ Dizim Yöntemleri
DiĢ diziminde ekol farkı nedeniyle değiĢik yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler
Ģunlardır:


Önce tek taraflı (sağ veya sol), üst santral, lateral ve kanin diĢler, sonra üst
diĢlere uyumlu olacak Ģekilde, alt santral, lateral ve kanin diĢler dizilir. KarĢı
çenedeki üst ve alt diĢlerde aynı sırayla dizilerek ön diĢlerin dizimi
tamamlanmıĢ olur.



Dizime, sağ ve sol olmak üzere tüm üst anterior diĢleri dizerek baĢlanır, sonra
sağ ve sol tüm alt anterior diĢleri dizerek devam edilir. Böylelikle üst ve alt
anterior diĢlerin dizimi tamamlanır.



Önce tek taraflı (sağ ya da sol), alt anterior diĢler (alt santral, lateral, kanin)
sırasıyla dizilir, sonra kapanıĢ durumu göz önüne alınarak alt anteriorlara
uyumlu olacak Ģekilde üst anterior diĢler (üst santral, lateral, kanin) tek taraflı
sırasıyla dizilir. Aynı iĢlem karĢı alt ve üst çene için de uygulanarak anterior
diĢlerin dizimi tamamlanır.



Önce üst (sağ ve sol) santral diĢler, sonra alt (sağ ve sol) santral diĢler dizilir.
Dizime üst (sağ ve sol) lateral diĢleri ve alt (sağ ve sol) lateral diĢleri dizerek
devam edilir. Sonra da üst (sağ ve sol) kanin diĢler ve alt ( sağ ve sol) kanin
diĢler uyumlu olacak Ģekilde dizilerek iĢlem bitirilir.



Modülümüzde uyguladığımız yöntemle ilk olarak üst, sağ santral ve sol santral
(1-1), sağ lateral ve sol lateral (2-2), sağ kanin ve sol kanin (3-3) diĢler dizilir.
Sonra aynı Ģekilde alt, sağ santral ve sol santral, sağ lateral ve sol lateral, sağ
kanin ve sol kanin diĢler dizilerek anterior diĢ dizimi tamamlanır.

2.6. Dental Terminoloji
DiĢ diziminde en çok kullanılan terimler aĢağıda verilmiĢtir.


Prognati: Alt ve üst çene yapısının birbirine göre önde oluĢudur.



Retrognati: Alt ve üst çene yapısının birbirine göre arkada oluĢudur.



Kesici Yolu Eğimi: Üst diĢin kesici kenarı ile alt diĢin kesici kenarı arasındaki
eğimdir. Eğim 0 dereceye yakın olmalıdır.



Over-jet: Üst anterior diĢlerin alt anterior diĢlerden önde oluĢudur. Normali
1mm’dir. Over-jet’in 1 mm’nin üzerinde olması üst ileri itim denilen anomaliyi
ortaya çıkar.



Over-bite: Üst anterior diĢlerin alt anterior diĢleri örtme oranıdır. Normali 1
mm’dir. Overbite’in 1 mm’nin üzerinde olması örtülü kapanıĢ denilen
anomaliyi ortaya çıkartır.



Rezorpsiyon: DiĢlerin fonksiyona ve zamana bağlı olarak aĢınmasıdır.



Diestema: DiĢler arasında çeĢitli nedenlerle oluĢan boĢluktur.
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2.7. Ekipman Düzen ve Temizliği
ÇalıĢma bitiminde kullanılan bek kapatılmalı, spatül üzerinde yapıĢan mum artıkları
temizlenip kurulanmalıdır. Arta kalan mum parçaları ve diğer malzemeler sonraki iĢlemlerde
kullanılmak üzere yerlerine konulmalıdır. ÇalıĢma sonunda ortaya çıkan atık maddeler varsa
güvenli bir Ģekilde ortamdan uzaklaĢtırılmalıdır. Ortam havalandırılmalı, temiz ve düzenli
bir Ģekilde bırakılmalıdır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıdaki iĢlem basamakları ile alt anterior diĢ dizimini yapabileceksiniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Spatülü ısıtınız.

 ĠĢ önlüğünüzü giyiniz.
 ÇalıĢmanıza olumsuz etkileyecek
çevresel ve diğer faktörleri ortamdan
uzaklaĢtırınız.
 ÇalıĢma esnasında dikkatli olunuz.
 Acele etmeyiniz, sabırlı olunuz.

Resim 2.4: Spatülün ısıtılması

 Alt sağ santral diĢin yerini oluĢturunuz.

 Isıtılan spatülle mumu eriterek, alt
sağ santral diĢin yerini oluĢturunuz.
 Mum üzerinde yerleĢtireceğiniz diĢ
alanını eritiniz.
 Hazır diĢ takımını kontrol ediniz.

Resim 2.6: Alt anterior hazır diĢ takımı

Resim 2.5: Mumun eritilmesi

 Alt sağ santral diĢi yerleĢtiriniz.

 Alt sağ santral diĢi orta çizgiye
(Mandibula orta hat) paralel olacak
Ģekilde yerleĢtiriniz.

Resim 2.7: Alt sağ santral diĢin yerleĢimi
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 Spatülü ısıtınız.

 Spatülün uç kısmından tutunuz, sıcak
bölümüne çıplak elle dokunmayınız.

Resim 2.8: Spatülün ısıtılması

 Alt sağ santral diĢi sabitleyiniz.

 Isıtılan spatülle mumu eriterek alt
sağ santral diĢi sabitleyiniz.
 Sıcak spatülü plastik diĢlere
değdirmeyiniz.

Resim 2.9: Alt sağ santral diĢin sabitlenmesi

 Alt sağ santral diĢi artikülatörde kontrol
ediniz.

 Alt sağ santral diĢin, üst çene ile
iliĢkisine bakarak kret üzerindeki
konumunu kontrol ediniz.
 KapanıĢta, alt diĢ kavsinin üst diĢ
kavsinin içinde olup olmadığını
kontrol ediniz.
 DiĢleri, doğal diĢlere mümkün olan
en yakın pozisyonda yerleĢtiriniz.
Resim 2.10: Alt sağ santral diĢin artikülatör
kontrolü
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 Alt sol santral diĢin yerini oluĢturunuz.

 Isıtılan spatülle mumu eriterek, alt
sol santral diĢin yerini oluĢturunuz.
 Sıcak spatülü mumun üzerinde uzun
süre tutmayınız.

Resim 2.11: Mumun eritilmesi

 Alt sol santral diĢi yerleĢtiriniz.

 Mandibula orta hatta alt sol santral
diĢi yerleĢtiriniz.
 Santral diĢlerin uzun eksenlerini
hemen hemen dik olacak Ģekilde
yerleĢtiriniz.

Resim 2.12: Alt sol santral diĢin yerleĢimi

 Alt sol santral diĢi sabitleyiniz.

 Isıtılan spatülle alt sol santral diĢi
sabitleyiniz.
 Santral diĢlerin kesici kenarlarının
oklüzal düzlemde olmasına dikkat
ediniz.

Resim 2.13: Alt sol santral diĢin sabitlenmesi
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 Alt sol santral diĢi artikülatörde kontrol
ediniz.

 DiĢlerin alt-üst, sağ-sol konumlarını
kontrol ediniz.

Resim 2.14: Alt sol santral diĢin artikülatör
kontrolü

 Alt sağ lateral diĢin yerini oluĢturunuz.

 Isıtılan spatülle mumu eriterek, alt
sağ lateral diĢin yerini oluĢturunuz.
 Mumu diĢin yerleĢeceği alan kadar
eritiniz.

Resim 2.15: Mumun eritilmesi

 Alt sağ lateral diĢi alt sağ
distaline yerleĢtiriniz.

santral diĢin

 Alt sağ lateral diĢi, alt sağ santral
diĢin distaline yerleĢtiriniz.
 Alt sağ lateral diĢi, orta çizgiye
paralel yerleĢtiriniz.

Resim 2.16: Alt sağ lateral diĢin yerleĢimi
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 Alt sağ lateral diĢi sabitleyiniz.

 Isıtılan spatülle alt sağ lateral diĢi
sabitleyiniz.
 Sabitleme esnasında diğer diĢleri
yerinden oynatmayınız.

Resim 2.17: Alt sağ lateral diĢin sabitlenmesi

 Alt sağ lateral diĢi artikülatörde kontrol
ediniz.

 Lateral diĢlerin kesici kenarlarının
oklüzal düzlemde olmasına dikkat
ediniz.

Resim 2.18: Alt sağ lateral diĢin artikülatör
kontrolü

 Alt sol lateral diĢin yerini oluĢturunuz.

 Sıcak spatülü mum üzerinde uzun
süre tutmayınız.

Resim 2.19: Mumun eritilmesi
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 Alt sol lateral diĢi, alt sol santral diĢin
distaline yerleĢtiriniz.

 Lateral diĢlerin uzun eksenlerini,
koleden bir miktar distale doğru
eğimli yerleĢtiriniz.

Resim 2.20: Alt sol lateral diĢin yerleĢimi

 Alt sol lateral diĢi sabitleyiniz.

 Isıtılan spatülle alt sol lateral diĢi
sabitleyiniz.
 Sabitleme sonrası diĢin kole
bölgesinde kalan mum fazlalıklarını
temizleyiniz.

Resim 2.21: Alt sol lateral diĢin sabitlenmesi

 Alt sol lateral diĢi artikülatörde kontrol
ediniz.

 Anterior diĢlere hareketlilik verilmek
istenirse, alt laterallerin distaline dil
tarafına doğru hafif bir rotasyon
yaptırınız.
 DiĢlerin simetrisini kontrol ediniz.

Resim 2.22: Alt sol lateral diĢin artikülatör
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kontrolü

 Alt sağ kanin diĢin yerini oluĢturunuz.

 Isıtılan spatülle mumu eriterek, alt
sağ kanin diĢin yerini oluĢturunuz.
 Sıcak spatülü diĢlere değdirmeyiniz.

Resim 2.23: Mumun eritilmesi

 Alt sağ kanin diĢi, alt sağ lateral diĢin
distaline yerleĢtiriniz.

 Alt kanin diĢleri orta çizgiye hafif bir
açı yapacak Ģekilde yerleĢtiriniz.

Resim 2.24: Alt sağ kanin diĢin yerleĢimi

 Alt sağ kanin diĢi sabitleyiniz.

 Kanin diĢlerin uzun eksenlerini kole
bölgesinde daha belirgin olarak,
distale eğimlendiriniz.

Resim 2.25: Alt sağ kanin diĢin sabitlenmesi
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 Alt sağ kanin diĢi artikülatörde kontrol
ediniz.

 Kanin diĢlerin kretteki konumunu
kontrol ediniz.
 DiĢlerin kapanıĢta birbirleriyle olan
konumlarını kontrol ediniz.

Resim 2.26: Alt sağ kanin diĢin artikülatör
kontrolü

 Alt sol kanin diĢin yerini oluĢturunuz.

 Mumun üzerinde diĢin alanı kadar
yeri eritiniz.

Rsim 2.27: Mumun eritilmesi

 Alt sol kanin diĢi, alt sol lateral diĢin
distaline yerleĢtiriniz.

 Alt kanin diĢleri, santral ve lateral
diĢlere göre biraz daha labial tarafa
yerleĢtiriniz.

32

Resim 2.28: Alt sol kanin diĢin yerleĢimi

 Alt sol kanin diĢi sabitleyiniz.

 Alt kanin diĢlerin kesici kenarlarının
oklüzal düzlemde olmasına dikkat
ediniz.
 Sabitleme sonrası diĢin kole
bölgesindeki mum fazlalıklarını
temizleyiniz.

Resim 2.29: Alt sol kanin diĢin sabitlenmesi

 Alt sol kanin diĢi artikülatörde kontrol
ediniz.

Resim 2.30: Alt sol kanin diĢin artikülatör
kontrolü
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 DiĢlerin simetrik olmasına dikkat
ediniz.
 Sentrik kapanıĢta, alt ve üst anterior
diĢlerin birbirine temas etmemesine,
alt diĢ kavsinin üst diĢ kavsinin
içinde olmasına dikkat ediniz.

Resim 2.31: Dizimi bitmiĢ alt ve üst
anterior diĢler

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerin hangisinde, alt anterior diĢlerin kesici kenarları ile ilgili bilgiler doğru
verilmiĢtir?
A) Santrallerin kesici kenarları, laterallerden uzundur.
B) Kaninlerin kesici kenarları, santral ve laterallerden kısadır.
C) Santral, lateral ve kaninlerin kesici kenarları aynı seviyededir.
D) Laterallerin kesici kenarları, santral ve kaninlerden uzundur.
E) Santrallerin kesici kenarları laterallerden kısadır.

2.

AĢağıdakilerin hangisinde normal Ģartlarda, üst ve alt diĢlerin karĢılıklı iliĢkisi doğru
verilmiĢtir?
A) Alt diĢ kavsi, üst diĢ kavsinin içindedir.
B) Üst diĢ kavsi, alt diĢ kavsinin içindedir.
C) Alt ve üst diĢ kavsi birbirine değer durumdadır.
D) Üst ve alt diĢler örtülü kapanıĢlıdır.
E) Üst ve alt diĢler ileri itimlidir.

3.

AĢağıdaki tanımlardan hangisi kesici yolu eğimini tanımlamaktadır?
A) Üst diĢlerin alt diĢlerden 1 mm önde olmasını sağlayan eğridir.
B) Üst diĢleri alt diĢlere 1 mm örtüĢünü sağlayan eğridir.
C) Alt ve üst çene yapısının birbirine göre önde olmasını sağlayan eğridir.
D) Alt ve üst çene yapısının birbirine göre arkada olmasını sağlayan eğridir.
E) Üst diĢin kesici kenarı ile alt diĢ kesici kenarı arasındaki eğridir.

4.

DiĢ yerleĢiminde kolesi distale en yatık olan diĢ, aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Santral diş
B) Lateral diş
C) I. Premolar diş
D) Kanin diş
E) I. Molar diş

5.

Üst diĢlerin alt diĢlerden önde oluĢu tanımı, aĢağıda verilen terimlerin hangisine aittir?
A) Diestema
B) Over-jet
C) Over-bite
D) Rezorpsiyon
E) Progeni

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.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( ) Üst birinci kesici diĢlerin labial yüzeyi, kesici papilladan 8-10 mm önde
olmalıdır.

2.

( ) Üst lateral diĢler orta çizgi ile 10 derecelik açı yapacak Ģekilde yerleĢtirilmelidir.

3.

( ) Üst kanin diĢlerin kesici kenarları, birinci kesicilere oranla daha yukarıdadır.

4.

( ) Normal kapanıĢta üst diĢ kavsi, alt diĢ kavsinin içinde olmalıdır.

5.

( ) Kesici yolu eğiminin değeri 5 derecedir.

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
6.

Üst diĢlerin alt diĢlerden önde oluĢuna ………………….. denir.

7.

Alt

kanin

diĢler,

santral

ve

lateral

diĢlere

göre

biraz

daha

………………….yerleĢtirilir.
8.

Alt anterior diĢlerin kesici kenarları, oklüzal düzlemde …………………… olmalıdır.

9.

Alt çenede kavis yuvarlaklığı …………….diĢlerde köĢe yapacak Ģekildedir.

10.

Alt ve üst çene yapısının birbirine göre arkada olmasına …………….. denir.

11.

Okul laboratuvarında hazır diĢ takımı ve gerekli diğer araç gereçleri hazırlayarak üst
anterior diĢ dizimi yapınız.

12.

Okul laboratuvarında hazır diĢ takımı ve diğer araç gereçleri hazırlayarak alt anterior
diĢ dizimi yapınız.

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
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

C
B
A
D
A

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

C
A
E
D
B

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Doğru
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
YanlıĢ
over-jet
labiale
aynı hizada
kanin
retrognati
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ÖNERĠLEN KAYNAKLAR
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Ankara, 2004.
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Sivas, 2002.
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