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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 724DC0023 

ALAN  DiĢ Protez 

DAL/MESLEK DiĢ Protez Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  DiĢ Dizimi 

MODÜLÜN TANIMI  

Bu modül; klasik bölümlü protezlerde planlama ve diĢ 

dizimine ait tanım ve kavram bilgileri ile teknik iĢlem ve 

becerileri, gerekli araç, gereçleri içeren öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖNKOġUL  

YETERLĠK Klasik bölümlü protezlerde diĢ dizimi yapmak. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
 

DiĢ protez labaratuvarlarında ve okul labaratuvarında, 

gerekli araç gereçler sağlandığında tekniğe uygun klasik 

bölümlü protezlerde diĢ dizimi yapabileceksiniz. 

 

Amaçlar  

1. Klasik bölümlü protezlerde planlama yapabileceksiniz. 

2. Klasik bölümlü protezlerde diĢ dizimi yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Spatül çeĢitleri (ateĢ ve modelaj spatülü), bek, 

modelaj mumu, kalem, takım diĢ, mikro motor, canavar 

frez, ısırma kâğıdı, kroĢe bükmek için tel, walzaks pensi. 

 

Ortam: DiĢ protez labaratuvarı ve okul uygulama 

laboratuarı. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen 

ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi 

kendinizi değerlendireceksiniz. 

 

Öğretmen, modülün sonunda, sizi ölçme aracı (test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlıĢ, v.b) kullanarak modül uygulamaları 

ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Klasik bölümlü protezlerde diĢ dizimi deyince, aklımıza, planlama ve planlanmıĢ alan 

üzerinde diĢleri kurallarına uygun bir Ģekilde yerleĢtirme gelir. 

 

Bilindiği gibi, yapay diĢlerin bir kaide üzerine konumlandırılması iĢlemi, diĢ dizimi 

olarak isimlendirilir. Bu iĢlemin amacı; kaybolan çiğneme etkinliğini, konuĢma 

fonksiyonunu ve hastanın görünümünü tekrar kazandırmak veya daha da iyileĢtirmek olup 

protetik tedavinin amacıyla eĢ anlamlıdır. 

 

Bu fonksiyonlar yerine getirilirken ağızla ilgili kasların engellenmemesi veya protez 

kaidesinin tutuculuğunun kullanım sırasında etkilenmemesi istenir. 

 

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

sağlandığında; tekniğine uygun klasik bölümlü protezlerde planlama ve diĢ dizimi 

yapabilecek, kazandığınız yeterlikler sayesinde alanınızda iĢ imkânına sahip olacaksınız. 

 

 

 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda uygun laboratuvar ortamı ve 

donanım sağlandığında, klasik bölümlü protezlerde planlama yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Klasik bölümlü protezlerde planlama nasıl yapılır, araĢtırınız. 

 Klasik bölümlü protezin avantaj ve dezavantajları hakkında bildiklerinizi 

yazınız. 

 Klasik bölümlü protez yapımında kullanılan tutucular (kroĢe) nelerdir, araĢtırıp 

sınıf ortamında arkadaĢlarınızla bilgilerinizi paylaĢınız. 

 Protezlerde kullanılan kroĢe telleri ve pensleri hakkında bilgi toplayınız. 

 Destek diĢlerin tespitinde nelere dikkat edilmelidir belirtiniz. 

 

1. KLASĠK BÖLÜMLÜ PROTEZLERDE 

PLANLAMA 
 

Bölümlü protez planlamalarında ana düĢünce; kayba uğrayan diĢlerin kaybedilmeden 

önceki fonksiyonları olan çiğneme, fonasyon ve estetik gibi bütün iĢlevleri yerine iade etmek 

ve bu amacı sağlarken ağızda var olan diĢlere herhangi bir zarar vermemektir. 

 

1.1. Tanımı 
 

Metal iskelet üzerine yapılmayıp akril plak ve ona tutturulan kroĢeler, tırnaklar ve 

yapay diĢlerden oluĢan proteze klasik bölümlü protez denir. Diğer bir tanımla kaide kısmının 

metal değil tamamen akril olduğu bölümlü protezdir. 

 

Geçici amaçlarla kullanılması uygun olan akril kaideli (klasik) protezler, daha ucuz 

olmaları daha kolay ve çabuk yapılmaları nedeniyle bazen metal iskeletli protezlere tercih 

edilmektedir.  

 

1.1.1. Klasik Bölümlü Protezin Avantajları 
 

 Daha çok geçici amaçlarla kullanılması uygun olan klasik bölümlü protezle 

daha ucuz olmaları ve daha kolay yapılmaları, 

 Kırıldığı zaman kolaylıkla tamir edilebilmesi veya eksilen bir doğal diĢin yerine 

yapayının eklenebilmesi, 

 Ağız içinde çalıĢmanın daha kısa süreli ve kolay olmasıdır. 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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1.1.2. Klasik Bölümlü Protezin Dezavantajları 
 

 Klasik bölümlü protezlerin en önemli dezavantajı, akrilin metal kadar rijit 

olmaması ve bu nedenle metal plaktan çok daha kalın yapılması 

zorunluluğudur. Metal plak kalınlığı 0,2- 25 mm kadar olabildiği halde, akril 

plak 1,5-2 mm’ dir. Akril plağın bu kalınlıkta olması ise dilin hareketlerini 

kısıtlama, konuĢmayı etkileme gibi problemlere neden olur. 

 Klasik bölümlü protezlerin tutuculuk, stabilizasyon, desteklik ve rahatlık gibi 

baĢta gelen gereksinimleri metal iskeletli protezlere göre daha iyi karĢıladıkları 

unutulmamalıdır; ancak akril plağın kalınlığından dolayı hastanın alıĢma 

güçlüğü gibi sorunlar görülür. 

 

1.2. Ana Model Üzerinde Planlama 
 

Protez için planlanacak bir diĢ arkı asimetrik, farklı guruplar halinde diĢler, farklı 

diĢsiz bölgeler, çeĢitli geniĢlik, yükseklik ve biçimlerde alveoler kretler taĢır. DiĢlerin uzun 

eksenleri de genellikle birbirleriyle paralel değildir. Planlayıcı; bu koĢullardaki bir ağza 

rahatlıkla girecek ve girdikten sonra iĢlevi rahat yapacak, oynamayacak, oklüzal kuvvetleri 

uygun olarak iletip dokulara zarar vermeyecek bir protez planlamalıdır. Bu yüzden protezi 

planlayan kiĢi, Ģunlara dikkat eder: 

 

 Destek diĢlerde tutuculuk için kullanılacak olan retantif bölgeler ve kroĢe tipleri 

belirler. 

 Rehber düzlem yüzeyleri seçer. 

 YumuĢak doku ve diĢlerdeki kaçınılan, istenmeyen retantif bölgeleri belirler. 

 Oklüzal tırnaklar, indirekt tutucular, diĢlerde öngörülen biçim değiĢiklikleri ile 

yenileme gereksinimlerini saptar. 

 Protezin bu ilk analizde karar verilen protez öncesi iĢlemleri ve destek diĢteki 

hazırlıklar gerçekleĢtirdikten sonra alınan ölçü ile ana modeli elde eder. 

 Ana modelde destek diĢlerin ekvatorlarını çizer. KroĢelerin kollarını ve ekvator 

altı derinliklerini belirler. 

 Gerekli bölgeleri uygun mumlarla doldurur. (blockout) 

 

1.2.1. Oklüzyon Analizi 
 

Oklüzyonla ilgili bütün iĢlemlerde en bilimsel yol, tanı modellerini ayarlanabilen bir 

artikülatöre bağlamak ve bu alet yardımıyla oklüzal analiz yapmaktır. 

 

Gerek çene iliĢkileri gerekse oklüzal iliĢkiler kiĢiye özgüdür. Bir hastaya uygulanacak 

protezin baĢarılı olabilmesi, bu özgün iliĢkilerin laboratuvarda, aletler üzerinde 

tekrarlanmasıyla sağlanır. O halde hastanın temporamandibular eklemini, çenesini, çene 

iliĢkilerini ve hareketlerini taklit eden aletlere gerek vardır ki,  bunlar, artikülatörlerdir. 
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1.3. Klasik Bölümlü Protezlerin Yapım Amaçları  
 

 Çiğneme yeteneğinin arttırılması: DiĢler çiğneme fonksiyonunda önemlidir. 

Çok sayıda diĢin kaybedildiği durumlarda (özellikle arka diĢler) çiğneme etkin 

bir Ģekilde yapılamaz. Bu tür vakalarda mutlaka protez yapımı gereklidir 

 Estetik görünüĢü düzeltmek: Daha çok ön diĢ eksikliğinin olduğu örneğin 

Kennedy IV olgularında daha çok görülür 

 KonuĢmanın düzeltilmesi: KonuĢma özellikle ön diĢ eksikliğinde etkilenir. 

Bazen protez sonrası hastanın konuĢması daha da bozulabilir. Buna neden 

olmamak için diĢli prova aĢamasında hastanın konuĢması kontrol edilmelidir 

 Geride kalan diĢlerin, dokuların sağlık ve devamlılıklarının korunması: 

DiĢler, destek dokular, TME (temporomandibular eklem) bütün bir sistem 

içindedir. DiĢlerin bir kısmının kaybedilmesi sonucu zamanla hastada atipik 

çiğneme alıĢkanlıkları oluĢur. Bir tarafta diĢ eksikliği olduğu için hasta sürekli 

aynı tarafla çiğner, zamanla eksantrik çene iliĢkileri doğabilir. Sonuçta TME’de 

sorunlar ortaya çıkabilir 

 Üst çenede azı diĢlerin kaybedildiği durumlar: Tüberler aĢağı doğru sarkma 

eğilimine girer. Daha sonra hasta protez yaptırmak istese de bu mümkün 

olmayabilir. Zamanında protez yapımı bu durumu engeller 

 Alveoler kretlerde aĢırı kret rezorbsiyon: Bu durum diĢler çekilip protez 

yapılmayınca fonksiyonun kakması ve fonksiyonsuzluk atrofisi sonucu 

oluĢabilir. 

 Ön bölge diĢlerinin var olup arka bölge diĢlerinin olmadığı durumla: 
Hastanın çene iliĢkileri zamanla değiĢir. Kemiksel olmamasına rağmen yalancı 

prognati geliĢir. Alt çenesi ileri doğru kayar. Ön diĢlere aĢırı yük biner, dikey 

boyut azalır. Destek yapılar ve TME zarar görür. Protez yapımı bu durumu 

engeller. 

 

1.4. Klasik Protezlerde Kullanılan KroĢe Tipleri 
 

KroĢeler; destek diĢlere doğrudan doğruya uygulanan ve protezin dokulardan 

ayrılmasını, hareket etmesini önleyen tutuculardır. Bu elemanlar, destek diĢ kronunun 

çevresinde veya bünyesi içerisinde fonksiyon görerek tutuculuğu sağlar 

 

KroĢeler; destek diĢi kavrayan ve bu suretle bölümlü protezin üzerine lokalize olmuĢ 

çiğneme basıncının bir kısmını destek diĢ aracılığı ile diĢin periodonsiyumuna, oradan da 

çene kemiğine iletecek Ģekilde çalıĢarak protezi taĢıyan, stabilizasyonunu sağlayan ve tespit 

eden fonksiyonel unsurdur. 

 

Klasik bölümlü protezlerde genellikle aĢağıda verilen bükme kroĢe tipleri kullanılır; 

 

 Tek kollu kroĢe: Genel olarak yarım yuvarlak tellerle hazırlanır. Küçük ile 

büyük azı diĢlerinde uygulanır. KroĢe telinin dıĢ yüzeyi, diĢin vestibül yüzeyine 

temas etmelidir. 
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 Ġki kollu kroĢe: Destek diĢin iki yüzünde de kroĢe kolu büküldüğünden bu 

kroĢeye iki kollu kroĢe ismi verilir. Destek diĢin damak yüzündeki kroĢe, 

vestibül yüzdekinden farklı olarak diĢin sadece ekvator hattı üstünde seyreder. 

 DiĢeti kroĢesi: Bu kroĢe, Kennedy I, II, III, olgularında, özellikle dudakları 

kalın olan ve güldüğünde diĢeti gözükmeyen hastalarda kanin ve küçük azı 

diĢlerinde estetik amaçla, ayrıca eğilmiĢ olan diĢlerde de kolayca esnediği için 

tercih edilerek kullanılır. Bu kroĢenin bükümü içinde yarım yuvarlak kroĢe teli 

kullanılır 

 Geri dönen kroĢe: Klinik kuronu kısa olan, bir baĢka deyiĢle ekvator altı 

bölgesi dar olan destek diĢlerde geri dönen kroĢe ile gerekli esneklik 

sağlanabilir.  Yuvarlak tel ile hazırlanan bu kroĢe, küçük ve büyük azı diĢlerinde 

uygulanır. 

 Jackson kroĢesi: Modifikasyonu olmayan Kennedy II, III, IV, sınıflarda 

kullanılabilen bu kroĢe, yuvarlak kroĢe telinden hazırlanır. Bu kroĢe daha çok 

destek diĢin vestibül, oklüzal ve dil veya damak yüzeylerinde seyreder. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek, klasik bölümlü protezlerde planlama 

yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Modeli artikülatöre alınız. 

 

 

 Modeli artikülatöre tam ortalayarak 

yerleĢtiriniz. 

 Beyaz alçı hazırlayınız. 

 Alçı ile sabitleyiniz. 

 Alçının yüzeyini düzgünleĢtiriniz. 

 Modelin artikülatör kontrolünü yapınız. 

 

 

 Modelin artikülatörde tam ortalanarak, 

eĢit ve düzgün bir Ģekilde yerleĢip 

yerleĢmediğine bakınız. 

 Modelin arka ve yan taraflarına da 

bakınız. 

 Modelin kapanıĢ mesafesine bakınız. 

 Sağ alt I. premolar diĢ için kroĢe yeri 

belirleyiniz. 

 

 

 

 Sıcak spatülle kroĢeye kaide üzerinde 

yer açınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Sağ alt I. premolar diĢin kroĢe kolunu 

belirleyiniz. 

 

 

 KroĢe kolunu tutucu noktaya kadar 

uzatınız. 

 Sol 3 numaralı kanin diĢin kroĢe yerini 

belirleyiniz. 

 

 

 Destek diĢe bükülen kroĢenin tam 

uyumunu sağlayınız. 

 Sol 3 numaralı kanin diĢin kroĢe kolunu 

belirleyiniz.  

 

 

 KroĢe kolunun tam alveol kreti üzerine 

olmasına dikkat ediniz. 

 Sol 6 numaralı I. molar diĢin kroĢe 

yerini belirleyiniz. 

 

 Destek diĢe göre bükülen kroĢelerin tam 

yerinde olup olmadığını kontrol ediniz. 
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 Sol I. molar (6 numaralı) diĢin kroĢe 

kolunu belirleyiniz. 

 

 

 KroĢe kolunun tam alveol kreti üzerine 

olmasına dikkat ediniz. 

 Kaide plağı yerini planlayınız. 

 

 

 Kaide plağını planlamasını yaptığınız 

yere tam olarak yerleĢtiriniz. 

 Kaide plağı üzerinde gerekli 

düzenlemeleri yapınız. 

 KapanıĢı kontrol ediniz. 

 

 

 Kaide plağının kroĢelerle uyum içinde 

olmasına dikkat ediniz. 

 Ağızda var olan diĢlerin oklüzyonuna 

dikkat ediniz. 

 KroĢe adaptasyonu için kapanıĢ 

sırasında yeterli mesafeyi koyunuz. 

 Kaide plağı kontrolü yapınız. 

 

 

 Kaide plağının diĢli prova aĢamasının 

sorunsuz bitimi için yeterli kalınlıkta 

olması gerektiğini biliniz. 

 Kaide plağı üzerindeki fazlalıkları 

gideriniz. 

 Kaide plağının kroĢeleri etkilememesine 

dikkat ediniz. 
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 Kaide plağını yerleĢtiriniz. 

 

 

 Kaide plağının tam yerleĢip 

yerleĢmediğine bakınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. ( ) Klasik bölümlü protezler, kaide kısmının metal değil tamamen akril olduğu 

bölümlü protezdir. 

2. ( ) Özellikle dudakları kalın olan ve güldüğünde diĢeti gözükmeyen hastalarda iki 

kollu kroĢe kullanılır. 

3. ( ) Klasik bölümlü protezlerin diĢ seçiminde, ön ve arka taraftaki diĢleri ayrı ayrı 

düĢünmek gerekir. 

4. ( ) Kaide plağının diĢli prova sırasında sorunsuz bitimi için yeterli kalınlıkta olması 

gerekir. 

5. ( ) Klasik bölümlü protezin en önemli dezavantajı, metal iskeletli protezlere göre 

daha ince yapılmasıdır. 

6. ( ) Destek diĢteki hazırlıklar gerçekleĢtirildikten sonra alınan ölçü ile protezin ana 

modeli elde edilir.  

7. ( ) Ana model üzerinde planlama yaparken her zaman oklüzyon analizi yapmak 

gerekmez. 

8. ( ) Bölümlü protez planlamalarında ana düĢünce; kayba uğrayan diĢlerin 

kaybedilmeden önceki fonksiyonları olan çiğneme, fonasyon ve estetik gibi bütün 

iĢlevleri yeniden aktif hale getirmektir.  

9. ( ) Gerek çene iliĢkileri gerekse oklüzal iliĢkiler herkes için aynıdır. 

10. ( ) KroĢeler; destek diĢlere doğrudan doğruya uygulanan ve protezin dokulardan 

ayrılmasını, hareket etmesini önleyen tutuculardır. 

 

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 labaratuvar ortamı ve 

donanım sağlandığında, akrilik kaideli bölümlü protezlerde diĢ dizebileceksiniz 

 

 

 

 

 DiĢ protez yapımında kullanılan tutucular (kroĢe) nelerdir, araĢtırıp sınıf 

ortamında arkadaĢlarınızla bilgilerinizi paylaĢınız. 

 Protezlerde kullanılan kroĢe telleri ve pensleri hakkında bilgi toplayınız. 

 Destek diĢlerin tespitinde nelere dikkat edilmelidir belirtiniz. 

 

2. DĠġ DĠZĠMĠ 
 

Bölümlü protezlerde diĢ dizimi; tam protezlere göre bazı değiĢiklikler gösterir. 

Hastanın kendi diĢlerinin belli rengi, formu, büyüklüğü, aĢınma durumu vardır. Özellikle ön 

diĢlerde hastanın diĢinin formuna, büyüklüğüne ve rengine uygun diĢ bulmak gerekir. Arka 

gurup diĢlerde ise yapay olanlar tabii diĢlere göre küçük yapıldığı için tüberkül Ģekillerine 

dikkat edilmelidir.  

 

2.1. Bölümlü Protezlerde DiĢ Dizim Sorunları  
 

Estetiğin sağlanması için yapay diĢler,doğal diĢlerin konumları ile uyum içinde 

olmalıdır. DiĢ diziminde, dudaklar, yanaklar ve dil ile diĢ konumları arasındaki iliĢki, 

fizyolojik uyum sağlamalıdır. Ön diĢlerin dudakları, arka diĢler yanakları desteklemeli ve 

dile de yeterli boĢluk bırakılmalıdır. Bu gereksinimler doğru biçimde karĢılanmaz ise 

hastanın dudakları ve yanakları normal konturlarını, gerginliğini kaybeder, dil hareketleri 

kısıtlanır.  

 

2.1.1. Yapay DiĢin Uyum Sorunu 
 

Özellikle ön diĢlerde hastanın diĢinin formuna, büyüklüğüne ve rengine uygun diĢ 

bulmak güçtür. . Arka gurup diĢlerde ise yapay olanlar tabii diĢlere göre küçük yapıldığı için 

tüberkül Ģeklinde uyumsuzluklar görülür. Ayrıca karĢı çenedeki tabii diĢlerin tüberkülleri 

çeĢitli derecelerde aĢınmıĢ olduğu için yapay diĢin diğer özellikleri uysa bile aĢınma durumu 

nedeni ile de yapay diĢ kapanıĢa gelmeyebilir. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.1.2. DiĢi Kretlerin Üzerine Dizememek 
 

Genelde diĢler çekildikten sonra alt ve üst çene farklı Ģekilde aĢınır. Alt çene daha 

geniĢ bir kavis Ģeklinde olduğu halde üst çene daha küçük bir haldedir. Kretin tepe noktası 

çekilmiĢ bulunan tabii diĢlerin fissürlerinin bulunduğu yerden daha farklı yerde bulunur. 

Tam protezlerde diĢleri kret üzerinde dizme zorunluluğu nedeni ile yapay diĢler tabii diĢlerin 

eskiden bulunduğu yerden farklı yere dizilir. Bölümlü protezlerde ise yapay diĢlerin kret 

üzerine dizilme olanağı Ģu nedenlerden dolayı olmaz. Dizilecek yapay diĢler, boĢluk 

bölgesinin mesialinde ve distalindeki tabii diĢlerden daha vestibüle ve daha linguale 

dizilemez. Bundan baĢka karĢı çenedeki diĢlere uymak zorunda da olduğumuz için yapay 

diĢleri bunların karĢılarına dizmek zorunluluğu doğar. Sonuçta tam kret üzerine dizilemediği 

için yeterli kret desteği olmayan yapay diĢler çiğneme sırasında mesialindeki ve distalindeki 

tırnakları birleĢtiren destek ekseni etrafında vestibüle devrilirken protezin çenenin diğer 

tarafındaki parçası mukozadan kurtularak kalkar.  

 

2.1.3. KarĢı DiĢlerin Sarkması 
 

KarĢı çenedeki diĢler, diĢsiz boĢluğa sarkmıĢ olabilir. Ġleri durumlarda diĢ sarkarak 

karĢı çene mukozasına kadar dayanır. Bu durumu düzeltebilmek için çeĢitli yöntemler 

düĢünülebilirse de en basiti, sarkan diĢi biraz aĢındırmak veya kuronlamaktır. KarĢı diĢlerin 

sarkması dizilecek diĢlerin boĢluğunu iyice daraltır. DiĢ dizimi güçleĢir. Bu durum önemli 

iki sakınca daha yaratır. Dizdiğimiz yapay diĢler, yanındaki destek diĢlerden daha aĢağıda 

kalır. Bu da hem estetik hem de çiğneme ve çene hareketleri yönünden sakıncalıdır.  

 

Bazı durumlarda kret ile karĢı diĢler arasında darlıktan dolayı diĢ yerleĢtirmek 

mümkün olmaz. Bazen de karĢı diĢlerin oklüzal yüzü yapay diĢlerin iyi bir Ģekilde 

uydurulmasını imkânsız veya güç hale getirir. Benzer durumlarda buraya yumuĢak pembe 

mum konulup oklüzör kapatılarak karĢı diĢlerin izleri elde edilir. Mum soğuyunca spatülle 

diĢ Ģekli verilir. Pembe mumdan modele edilen diĢin mufladaki boĢluğuna uygun renkte 

beyaz akril tepilir. Beyaz akrili, toz likit veya hamur halinde koyabiliriz. Akrilin tam kole 

hizasına kadar konması gerekir.  

 

2.1.4. Destek DiĢlerin Çekilen KomĢu DiĢlerin BoĢluğuna Devrilmesi  
 

Bir diĢ çekildiğinde komĢu diĢler bu boĢluğa devrilme eğilimindedir. DiĢlerin 

devrilmesi, hasta ağzında bir dizi problemler meydana getirir.  

 

Destek diĢlerin komĢu boĢluğa devrilmesi, bölümlü protez yapımında öncelikle giriĢ 

yolu seçimi ve kroĢe planlaması yönünden zorluk çıkartır. DiĢ diziminde estetik açıdan ve 

yemek artıklarının birikmesi yönünden sakınca doğurur. DiĢlerin devrilmesi ile yeni ekvator 

altları oluĢur. Yapay diĢleri ekvator altına sokmamamız gerektiği için buraları boĢ kalır ve 

özellikle ön bölgelerde buraları ilk bakıĢta gözü rahatsız eder ve estetik olumsuzluk yaratır. 

Bu boĢluklara yemek artıkları da girer.  

 



 

 14 

DiĢlerin devrilmesi, boĢluğun daralmasına ve dizilecek diĢlerin buraya sığmamasına 

neden olur. Ġki azı diĢinin çekildiği boĢluk, komĢu diĢlerin devrilmesi nedeni ile daralınca 

buraya iki yapay diĢ sığmaz. Bir diĢ ise boĢluğu doldurmaz buraya bir azı diĢi ve yarım bir 

azı diĢi veya bir azı bir küçük azı diĢi dizilerek durum düzeltilmeye çalıĢılır.  

 

2.1.5. Yapay DiĢin Çiğneyici Yüzünün KarĢı DiĢe Uydurulması 
 

Çiğneyici yüzden almamız gerekirse suni diĢ mumla biraz yüksek olarak yerine 

tutturulur. Artikülâsyon kağıdı ısırtılarak boyanan yerler azar azar alınır  

 

2.1.6. DiĢlerin Yontulması 
 

DiĢleri, kaide plağı üzerindeki alveol kretlere uygun yerleĢmesi için yontmak gerebilir. 

DiĢleri yontarken keskin bir canavar frez ile bastırmadan yontmalıyız. 

 

Tam protezlerden farklı olarak bölümlü protezlerde mevcut doğal diĢler çiğneme 

fonksiyonunu gerçekleĢtirirken yapay diĢler de bu fonksiyona katılır. DiĢ diziminde, yapay 

diĢlerin, çiğneme fonksiyonuna yardımcı olacak Ģekilde alveol kavisleri üzerinde yer 

almaları gerekir. ÇeĢitli sebeplerle alveol kavsi üzerinde yerlerini değiĢtirmiĢ, mesialize, 

distalize olmuĢ, ya da dil veya damak tarafına doğru eğilmiĢ olan doğal diĢlere uymak için 

yapay diĢlerin diziminde gereken değiĢiklikler yapılır. Örneğin geniĢ olan alveol 

boĢluklarında bu boĢluğu dolduracak Ģekilde diĢler arasında diestemalar düzenlenir; ancak 

estetik yönden bu diestemalar, boĢluğun distal tarafına doğru kaydırılmalıdır. DiĢsiz alveol 

boĢluğu daralmıĢ ise azı diĢleri, mesial veya distal yüzlerinden aĢındırılarak bu boĢluğa 

yerleĢtirilir.  

 

Bazı hastalarda ön diĢler gurubunda doğuĢtan mevcut olan diestemaların da diĢ 

diziminde yansıtılması gerekir.  

 

2.2. Farklı DiĢ Dizim Yöntemleri 
 

Ġki çenenin birbirine olan uyumsuzlukları, diĢ teknisyenini bazen farklı diĢ dizimlerine 

yöneltir. Bilinen üst çene diĢlerinin alt çene diĢlerini vestibülden sarma kuralı böyle 

durumlarda iĢlemez. Bu yüzden laboratuarlarda farklı yöntemlerle çalıĢılır.  

 

2.2.1. Çapraz DiĢ Dizimi 
 

Alt çenede serbest sonlu bir vakada, üst çenede diĢ var ise alt çeneye diĢ dizerken ona 

uygun olarak bir miktar kret dıĢına çıkılabilir; ancak çok fazla çıkılmamalıdır. Gerekirse 

çapraz kapanıĢ olarak dizilebilir; aksi halde yanak ısırması olabilir. Dilin hareket sahasına da 

girilmemelidir. Serbest sonlu vakalarda, özellikle alt diĢler tam kret üzerine dizilmeli, yarı 

anatomik diĢ formu seçilmelidir. 
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2.2.2. Ajusteli DiĢ Dizimi 
 

Üst ön diĢlere uygulanır. Ajusteli dizimde diĢler doğrudan doğruya alçı krete oturtulur. 

Bas plak kretin tam tepesinde sona erer. KarĢıdan baktığımızda, yapay diĢin alçı modele 

oturması gerekir, diĢin tüm tabanının alçı üzerine oturması Ģart değildir. Sadece ön kısmının 

alçıya oturması yeterlidir. DiĢin vestibül tarafında baz plak olmaz ve mum görünmemelidir. 

En çok Ģu hallerde yapılır; 

 

 Hastanın vestibülünde derin bir girinti varsa protez girintiye uzanırsa hasta 

protezini takıp çıkartamaz. Bu durumda ajusteli dizim yapmak gerekir. 

 Kretler ön bölgede çok ĢiĢkinse akril plakla dudağı daha fazla ĢiĢirmemek için 

ajusteli dizim yapılabilir. 

 Bölümlü protez yaparken ön diĢlerin bazıları var bazıları yoksa ajusteli dizim 

yapılabilir. Ajusteli dizim yapılmazsa vestibüle uzanan plak görünüĢü bozar. 

Kret rezorbe değilse ajusteli dizim yapılır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek klasik bölümlü protezlerde diĢ dizimi 

yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Eksik diĢ için suni diĢ seçiniz. 

 

 

 Hekim tarafından seçilmiĢ diĢlerin renk, 

büyüklük ve boyutta uygun diĢ 

kullanmaya dikkat ediniz. 

 Seçtiğiniz diĢin, diğer diĢlerle olan 

uyumuna bakınız. 

 Model üzerindeki eksik diĢleri 

belirleyiniz. 

 

 

 Modelde sağ 5 numara II. premolar, sağ 

6 numara I. molar, sağ 7 numara II. 

molar diĢ ile sol 4 numara I. premolar ile 

sol 5 numara II. premolar diĢ eksik 

diĢtir. 

 Eksik diĢleri yerine koyarken diĢlerin 

renk ve büyüklüğüne dikkat ediniz 

 Mum duvar (Ģablon) yapınız. 

 

 

 
 

 

 Mumu, bekte ısıttığınız spatülle 

yumuĢatınız. 

 Mum spatülü kullanınız. 

 Mum spatülünü bekte ısıtınız. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Mum duvarı biçimlendiriniz. 

 
 

 

 Sağ alt II. premolar diĢi yerleĢtiriniz. 

 

 

 Spatülle diĢ alanı kadar yer açınız. 

 Açtığınız bu yere diĢi yerleĢtiriniz. 

 Sağ alt II. premolar diĢi sabitleyiniz.  

 
 

 DiĢi spatülle sabitleyiniz. 

 Sağ alt II. premolar diĢin yükseklik 

kontrolünü yapınız.  

 
 

 Mum üzerinde diĢ büyüklüğü kadar 

alanı eritiniz. 

 Sıcak spatülü diĢlere değdirmeyiniz. 

 Sıcak spatülü elinize değdirmeyiniz. 
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 Sağ alt II. premolar diĢin oklüzör 

uyumuna bakınız. 

 

 

 Tüberkül temasını kontrol ediniz. 

 Spatülü ısıtınız.  

 
 

 Spatülü bekte ısıtınız. 

 Sağ alt I molar diĢi yerleĢtiriniz. 

 

 

 Diğer diĢe zarar vermeyiniz. 

 Sağ alt I. molar diĢi sabitleyiniz. 

 

 

 Sıcak spatülle sabitleyiniz. 

 Pembe mumla sabitleyiniz. 

 Sıcak spatülü diĢlere değdirmeyiniz. 

 Sıcak spatülü elinize değdirmeyiniz. 
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 Sağ alt I. molar diĢin yükseklik 

kontrolünü yapınız. 

 

 

 Isırtma kâğıdı (artikülasyon kağıdı) ile 

yükseklik kontrolünü yapınız. 

 Sağ alt I. molar diĢin oklüzyon uyumuna 

bakınız. 

 

 

 Tüberkül uyumunu sağlayınız. 

 Yükseklikleri varsa gideriniz. 

 Sağ alt II. molar diĢ için spatülü ısıtınız. 

 

 

 Spatülü, bekte ısıtınız. 

 Sağ alt II.molar diĢi sabitleyiniz. 

 

 

 Pembe mumla sabitleyiniz. 

 Diğer diĢe zarar vermeden sabitleyiniz. 
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 Sağ alt II. molar diĢin yükseklik 

kontrolünü yapınız. 

 

 

 Sıcak spatülü diĢlere değdirmeyiniz. 

 Sıcak spatülü elinize değdirmeyiniz.  

 Sağ alt II. molar diĢin oklüzyon 

uyumuna bakınız. 

 

 

 KapanıĢı kontrol ediniz. 

 DiĢlerin birbirleriyle olan konumlarını 

kontrol ediniz. 

 Alt sol taraf mum duvarı ( Ģablonu) 

yerleĢtiriniz. 

 

 

 Mumu bek alevinde yumuĢatınız. 

 Modelaj mumu kullanınız 

 Alt sol mum Ģablonu düzeltiniz.  

 

 

 

 Sıcak spatülle düzeltiniz. 

 Sıcak spatülü diĢlere değdirmeyiniz. 

 Sıcak spatülü elinize değdirmeyiniz. 



 

 21 

 Alt sol I. premolar (4 numaralı) diĢi 

yerleĢtirmek için spatülü ısıtınız. 

 

 

 Spatülü, bekte ısıtınız. 

 Alt sol I. premolar (4 numaralı) diĢi 

yerleĢtiriniz. 

 

 

 DiĢin yerleĢip yerleĢmediğini kontrol 

ediniz. 

 Tüberkül uyumsuzluğu ve yükseklik 

varsa bakınız. 

 Alt sol I. premolar (4 numaralı) diĢi 

sabitleyiniz. 

 

 

 Sıcak spatülle sabitleyiniz. 

 DiĢi sabitlerken diğer diĢleri yerinden 

oynatmayınız. 

 Alt sol I. premolar diĢin yükseklik 

kontrolünü yapınız.  

 

 

 Isırtma kağıdı kullanınız 

 Tüberkül uyumsuzluğu ve yükseklik 

varsa bakınız 



 

 22 

 Alt sol I. premolar diĢin kapanıĢ 

kontrolünü yapınız 

 

 

 KapanıĢı kontrol ediniz. 

 DiĢlerin birbirleriyle olan konumlarını 

kontrol ediniz. 

 Alt sol II. premolar diĢi yerleĢtirmek için 

spatülü ısıtınız. 

 

 

 Spatülü, bekte ısıtınız 

 Alt sol II. premolar diĢi yerleĢtiriniz. 

 

 

 DiĢleri sabitlerken yerlerinden 

oynatmayınız.  

 Alt sol II. premolar diĢi sabitleyiniz. 

 

 Sıcak spatülle sabitleyiniz 

 DiĢi sabitlerken diğer diĢleri yerinden 

oynatmayınız. 
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 Alt sol II. premolar diĢin yükseklik 

kontrolünü yapınız.  

 

 

 Isırtma kâğıdı kullanınız. 

 Tüberkül uyumsuzluğu ve yükseklik 

varsa bakınız. 

 Alt sol II. premolar diĢin kapanıĢ 

kontrolünü yapınız.  

 

 

 Tüberkül uyumsuzluğu ve yükseklik 

varsa bakınız. 

 Modelde sağ tarafın kontrolünü yapınız. 

 

 

 DizilmiĢ sağ 3 diĢin kontrolünü yapınız. 

 Modelde sol tarafın kontrolünü yapınız. 

 

 DizilmiĢ sol iki diĢin kontrolünü 

yapınız. 
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 DiĢ diziminden sonraki genel kontrolü 

yapınız. 

 

 

 Ġçten ve dıĢtan kontrolünüzü yapınız. 

 

 

 DiĢ dizimi tamamlanan modelin sağ 

bukkal yüzüne mum atımı yapınız. 

 

 

 Yapay diĢlerin olduğu bölgeye mum 

atınız. 

 Mumları düzeltiniz. 

 

 

 DiĢin oklüzal yüzeyine mum 

gelmeyecek Ģekilde çalıĢınız. 

 Mumları spatülle düzeltiniz. 

 Sağ alt lingual yüze mum yığımı 

yapınız. 

 

 

 Pembe mum kullanınız. 

 Spatülle düzeltiniz. 
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 Sol alt lingual tarafa mum yığınız. 

 

 AteĢ spatülü kullanınız. 

 Spatülü, bekte ısıtınız. 

 Spatülü, mumun yumuĢamasını 

sağlayacak kadar ısıtınız. 

 

 

 Mumları düzeltiniz. 

 

 

 Modelaj spatülü ile düzeltiniz. 

 Modelin sol alt lingual tarafına mum 

yığınız. 

 

 

 Pembe mum yığınız. 

 Modelin sol alt lingual tarafındaki 

mumları düzeltiniz.  

 

 Sıcak spatül kullanınız. 
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 DiĢlerin kole bölümündeki mumları 

kazıyınız. 

 

 

 Modeli mumların donması için bir süre 

bekletiniz. 

 Kole hizasına kadar mumlarından 

temizleyiniz. 

 

 

 Bukkal yüzdeki fazlalık mumları 

kazıyınız. 

 

 

 Bu iĢ için en uygun modelaj spatülünü 

seçiniz. 

 DiĢlere zarar vermeyiniz. 

 

 

 DiĢlerin lingual tarafındaki fazlalık 

mumları alınız. 

 

 

 Mumları dıĢbükey kazıyınız. 

 

 

 Sulcusları temizleyiniz. 

 

 Temizlemeyi modelaj spatülü ile 

yapınız. 
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 Model üzerindeki fazla mumları 

kazıyınız. 

 

 

 Spatülle kazıyınız. 

 DiĢlere zarar vermeyiniz. 

 DiĢ üzerindeki fazla mumları alınız. 

 

 

 Spatülle kazıyınız. 

 DiĢlere zarar vermeyiniz. 

 Sol taraftaki diĢlerin lingual kısmında 

diĢeti kole kısımlarını açınız. 

 

 

 Dikkatli çalıĢınız. 

 Modeli flâmdan geçiriniz. 

 

 

 Modeli alevden geçiriniz. 

 Fazla tutmadan dairevi bir hareketle 

alevden geçiriniz. 
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 Modeli temizleyiniz. 

 

 

 Pamuk veya gazlı bez yardımıyla 

temizleyiniz. 

 Modelin üzerindeki mum fazlalıklarını 

siliniz. 

 Protezi kontrol ediniz. 

 

 

 DiĢ dizimi ve modelajı bitmiĢ protezi 

kontrol ediniz. 

 DiĢlerin birbirleriyle olan konumlarını 

kontrol ediniz. 

 Kaidenin modelden çıkıp çıkmadığını 

kontrol ediniz. 

 

 

 Protez kaidesinin modelden rahatça 

çıkmasını sağlayınız. 

 Fazla mumları alınız. 

 

 

 Kaidenin modele oturmasını engelleyen 

fazlalık mumları alınız. 
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 Kaidenin proteze oturup oturmadığını 

kontrol ediniz. 

 

 

 Fazlalık mumları alınmıĢ protez 

kaidesinin modele tam yerleĢmesini 

sağlayınız. 

 Protez kaidesini modele yerleĢtiriniz. 

 

 

 Protez kaidesinin tam yerleĢtiğinden 

emin olunuz. 

 KapanıĢa bakınız. 

 

 

 Tüm diĢlerin oklüzyonda olmasına 

dikkat ediniz. 

 DiĢ dizimi ve modelajı bitmiĢ protezi, 

diĢli prova için hekime gönderiniz.  

 

 

 Hekimin protezi hasta ağzında 

deneyeceğini bilerek dikkatli ve titiz 

çalıĢtığınızdan emin olunuz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi, bölümlü protezlerdeki diĢ dizim sorunlarından değildir? 

A) DiĢ seçimi. 

B) DiĢi kretlerin üzerine dizememek. 

C) KarĢı diĢlerin sarkması. 

D) Destek diĢlerin çekilen komĢu diĢlerin boĢluğuna devrilmesi. 

E) Yapay diĢin uyum sorunu. 
 

2. Ajusteli diĢ dizimi, hangi durumlarda yapılır? 

A) Hastanın vestibülünde derin bir girinti varsa. 

B) Kretler ön bölgede çok ĢiĢkinse. 

C) Bölümlü protez yaparken ön diĢlerin bazıları var bazıları yok ise. 

D) Kret rezorbe değilse. 

E) Hepsi. 
 

3. Bölümlü protez yapımında kret ile karĢı diĢler arasında darlıktan dolayı diĢ 

yerleĢtirmek, aĢağıdaki hangi durumlarda mümkün olmaz? 

A) Yapay diĢin çiğneyici yüzünün karĢı diĢe uymaması. 

B) KarĢı diĢlerin sarkması. 

C) DiĢlerin kaide plağı üzerindeki alveol kretlere uygun yerleĢmemesi. 

D) Destek diĢlerin çekilen komĢu diĢlerin boĢluğuna devrilmesi. 

E) Hepsi 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi, mum modelaj yaparken ilk dikkat edilmesi gereken iĢlem 

basamağı olmalıdır? 

A) Kole hizasına kadar mumları kazımak. 

B) Modeli, mumların donması için bekletmek. 

C) Bukkal yüzdeki fazlalık mumları almak. 

D) Dişlerin, lingual tarafındaki fazlalık mumları almak. 

E) Sulcusları temizlemek. 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi, eksik diĢi sabitlerken dikkat edilecek noktalardan değildir? 

A) Sıcak spatülle sabitlemek. 

B) DiĢi sabitlerken diğer diĢleri yerinden oynatmamak. 

C) Spatülü diĢe değdirmemek. 

D) Tüberkül uyumsuzluğu ve yükseklik kontrolü yapmak. 

E) Spatülü, ele değdirmemek. 
 

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 
 

Klasik bölümlü protezlerde diĢ dizimi modülü sonunda kazandığınız yeterliği, 

aĢağıdaki soruları cevaplandırarak değerlendiriniz. 
 

1. Klasik bölümlü protez nedir? 

2. Klasik bölümlü protezin en önemli dezavantajı nedir? 

3. Tek kollu kroĢeler hangi diĢlerde uygulanır? 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

4. ( ) Ġki kollu kroĢe destek diĢin iki yüzünde de bükülen kroĢedir.  

5. ( ) Çapraz diĢ dizimi üst ön diĢlere uygulanır. Bu dizimde diĢler doğrudan doğruya 

alçı krete oturtulur. 

6. ( ) DiĢlerin lingual tarafındaki fazlalık mumları dıĢbükey olarak kazınır. 
 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
 

7. GeniĢ olan alveol boĢluklarında, bu boĢluğu dolduracak Ģekilde diĢler arasında 

……………düzenlenir. 

8. …………………. kağıdı ile modelin yükseklik kontrolü yapılır. 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

9. AĢağıdakilerden hangisi klasik bölümlü protezlerde kullanılan bükme kroĢelerden 

değildir? 

A) Tek kollu kroĢe 

B) Geri dönen kroĢe 

C) DiĢeti kroĢesi 

D) Jackson kroĢe 

E) Cr-cobalt kroĢe 
 

10. Ġyi bir diĢ diziminde hangi sonuca varılır? 

A) DiĢlerin birbirleriyle olan konumları iyidir. 

B) Protez kaidesi tam yerleĢir. 

C) Tüm diĢler oklüzyondadır. 

D) Kaidenin modele oturmasını engelleyen fazlalık mumları alınmıĢtır. 

E) Hepsi 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 D 

5 Y 

6 D 

7 Y 

8 D 

9 D 

10 Y 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 E 

3 B 

4 B 

5 D 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 

 

1 

Metal iskelet üzerine yapılmayıp akril 

plak ve ona tutturulan kroĢeler, tırnaklar 

ve yapay diĢlerden oluĢan proteze klasik 

bölümlü protez denir. 

2 

Klasik bölümlü protezlerin en önemli 

dezavantajı akrilin metal kadar rijid 

olmaması, bu nedenle metal plaktan çok 

daha kalın yapılması zorunluluğudur 

3 Küçük ile büyük azı diĢlerinde uygulanır. 

4 D 

5 Y 

6 D 

7 diestema 

8 artikülasyon(ısırtma) kağıdı 

9 E 

10 E 

CEVAP ANAHTARLARI 
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