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AÇIKLAMALAR 
KOD 724DC0067 

ALAN  DiĢ Protez 

DAL/MESLEK DiĢ Protez Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Konjenital Defekt Protezleri 

MODÜLÜN TANIMI  

Bu modül, konjenital defekt protezlerinin yapımı ile ilgili 

iĢlem ve beceri basamaklarını gösteren öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/8 

ÖNKOġUL  

YETERLĠK Konjenital defekt protezleri yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç: 

Bu modül ile diĢ protez laboratuvarlarında gerekli araç, 

gereç ve donanım sağlandığında konjenital defekt protezleri 

yapabileceksiniz. 
 

Amaçlar:  

1. YumuĢak damağı içeren damak yarığı protezi 

yapabileceksiniz. 

2. Sert damağı içeren damak yarığı protezi 

yapabileceksiniz. 
 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Elektrikli spatul ve çeĢitleri, mum çeĢitleri, 

manĢet kılıfı, alkollü sprey, revetman tozu ve likiti, 

vakumlu karıĢtırıcı, vibratör, döküm fırını, indüksiyonlu 

döküm cihazı, uzun saplı maĢa (manĢet maĢası), metal 

alaĢım, çekiç, kumlama cihazı, mikromotor, frez çeĢitleri, 

separe, artikülasyon kâğıdı, basınçlı buhar makinesi, polisaj 

araç ve gereçleri, tesviye araç ve gereçler 

 

Ortam: DiĢ protez çalıĢma 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, 

 

Konjenital defektler, doğuĢtan olan bozukluklardır. Bu bozukluklar çiğneme, yutma ve 

konuĢmayı olumsuz yönde etkilemektedir. Doğumsal anomaliler, bebeklerde emme 

fonksiyonunu olumsuz etkiler. Fonksiyonun bozulması aynı zamanda estetik görünümü ve 

insan psikolojisini de olumsuz yönde etkiler.  

Dudak-damak yarıkları gerek büyüme ve geliĢim ile ilgili bozukluklara yol açması 

açısından gerekse hasta ve hasta yakınlarının psikososyal problemlerinin hafifletilmesi 

açısından etkili olarak tedavi edilmesi gereken olgulardır. 

 

Sizler bu modülü tamamladığınızda sert damağı ve yumuĢak damağı içeren dudak- 

damak yarıkları protezlerini tekniğine uygun olarak yapabilecek, mesleki bilgi ve 

becerilerinizi artırarak sağlık sektöründe aranan diĢ protez teknisyeni olacaksınız. 

 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgiler doğrultusunda uygun laboratuvar ortamı ve 

donanım sağlandığında yumuĢak damağı içeren damak yarığı protezi yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 YumuĢak damağı içeren protezlerin yapımlarında kullanılan donanımları ve 

özelliklerini araĢtırınız. 

 Konjenital defekt protezlerinin nedenlerini, çeĢitlerini ve görülme sıklığını 

araĢtırınız. AraĢtırma sonuçlarınızı sınıf ortamında sununuz. 

 YumuĢak damağı içeren protezlerin yapımında kullanılan laboratuvar 

donanımlarını ve özelliklerini araĢtırınız. 

 DiĢ protez laboratuvarına giderek yumuĢak damağı içeren protezlerin yapımını 

gözlemleyiniz. Gözlem sonuçlarınızı sınıfta arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 

1. KONJENĠTAL DEFEKTLER VE 

YUMUġAK DAMAĞI ĠÇEREN DAMAK 

YARIĞI PROTEZĠ 
 

Konjenital defektler doğuĢtan olan defektlerdir. Yarık (cleft), üst dudak, alveol ve 

damaktaki konjenital boĢluk olarak tanımlanır Dünya genelinde sekiz yüz doğumda bir 

görülen dudak ve damak yarığı doğumsal(konjenital) anomalidir. Gebeliğin ilk aylarında 

bebeğin geliĢimi sırasında, yüz bölgesindeki yapıların tam olarak oluĢmamasından oluĢur. 

Damak ve dudak yarığı tek baĢına oluĢabileceği gibi tek taraflı, çift taraflı dudak ve damak 

yarıkları birlikte de oluĢabilir. 

 

Dudak damak yarıkları ülkemizde 1/1000 sıklığında görülür. Batı Avrupa ülkelerinde 

1.3-1.9/1000, Kuzey Avrupa’da 2.1/1000, ABD’nde 1/600-1000 ve Japonya’da 19/1000 

seviyesine çıkabilmektedir. Yarıklar ırklara göre değiĢik oranlarda görülür. Zencilerde nadir 

görülürlerken doğulu sarı ırkta çok daha sık görülür. Erkekler 2/3 oranında daha fazla 

etkilenir. Dudak yarığı erkeklerde, damak yarığı ise kızlarda daha sık görülür. 

 

Yarıklar, dudak, alveol, sert ve yumuĢak damağı tutar. Yarıkların 3/4’ü unilateraldir 

ve sol taraf daha çok etkilenmektedir. 

 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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Cleft lip (CL yarık dudak), Cleft Alveolus (CA) ve Cleft Palate (CP izole damak 

yarığı) sadece bölgedeki yumuĢak ve sert dokuların devamlılığını bozar. OluĢmuĢ olan 

asimetri sonucunda orta yüz bölgesinin büyüme ve geliĢim bozukluğu ile sonuçlanacak 

fonksiyonel düzensizliklere de neden olur. 

 

Yarıklar tam (complete) ya da tam olmayabilir (ıncomplete). Tam olmayan yarık 

tanımından yarığın dudaktan yumuĢak damağa kadar uzanmadığı anlamı ortaya çıkmaktadır. 

Dudak yarığı damak yarığı olmadan da tek olarak ortaya çıkabildiği gibi bunun tam tersi de 

görülebilir.  

 

Dudak damak yarıklarını primer ve sekonder olarak ikiye ayırabilir. Primer damak 

“Foramen Ġncisivum”un önündeki dudak ve alveol gibi yapıları içine alır. Sekonder damak, 

damak arkasındaki sert ve yumuĢak damaktaki yapıları içine alır. 

 

Resim 1.1:Yarık damak 

 

Yarıklar “Vermillion Hattı”ndaki küçük bir çentikten, nazal kaviteye kadar uzanabilir. 

YumuĢak damakta uvulada kapatılması olanaksız ve submüköz yarıklar görülebilir. Bu 

olgular tamamen normal bir görünümdedir. Hastalar “ah” dedikleri zaman yumuĢak damak 

hareketlerindeki bozukluklar anlaĢılır. 

 

1.1. BaĢ Kemikleri 
 

Ġnsan vücudunun, beyin ve duyu organlarını üzerinde bulunduran bölümüne baĢ 

(caput-kaput) denir. BaĢ iskeletinin tümüne ise cranium-kranyum denir. BaĢ iskeletinin 

bütününü meydana getiren kemiklere de ossa cranii-ossa krani denir. Kranyum, kulak 

kemikcikleri (altı adet) ve dil kemiği (bir adet) 29 kemikten oluĢur. 

 

Kafatası kemiklerinin beyni içine alan, kafa boĢluğunu çevreleyen bölümüne 

neurocranium-nörokranyum adı verilir. Yüz iskeletini oluĢturan kafatası bölümüne ise 

viscerocranium-visserokranyum veya splanchnocranium-splanokranyum denir. 
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1.1.1. Kafa Kemikleri (Neurocranium Kemikleri) 
 

Kafa kemikleri toplam sekiz adettir:  
 

 Alın kemiği (os frontale- frontal kemik) 

 Duvar kemik (os parietale- paryetal kemik) 

 Art kafa kemiği (os occipitale- oksipital kemik ) 

 ġakak kemiği (os temporale- temporal kemik)  

 Temel kemik (os sphenoidale -sfenoid kemik) 

 Kalbur kemik (os ethmoidale-etmoid kemik) 

 

Resim 1.2: Kafa kemikleri, yandan ve tabandan görünüĢü 
 

 Os Frontale (Alın kemiği) 
 

Kafatasının ön üst duvarını, alın bölgesini oluĢturan tek kemiktir. Yaprak Ģeklinde 

olan geniĢ dikey bölümü, üst yanlarda duvar kemiği ile eklem yapar. Göz çukurunun (orbita) 

tavanını yapan yatay parçası, kalbur kemik ve temel kemik ile eklemleĢir. Ayrıca, yüz 

kemiklerinden burun kemikleri, üst çene kemiği ve elmacık kemiği ile eklemleĢir. Frontal 

kemiğin içinde kaĢ çıkıntılarının arkasında sağlı sollu iki adet içi hava dolu boĢluk vardır. 

 

Bunlara, sinüs frontalis denir. 
 

Frontal kemik, doğumdan sonra iki parça hâlindedir. 5-6 yaĢlarında kaynaĢarak tek 

kemik hâlini alır. 
 

 Os Parietale (Duvar kemik) 
 

Kafatasının üst yan duvarını oluĢturan çift kemiktir. Kafatası kubbesinin (calvaria-

kalvarya) büyük bir bölümünü oluĢturur. Dört kenarlı, dört köĢeli yassı bir kemiktir. Ġç yüzü 

konkav (iç bükey), dıĢ yüzü konveks (dıĢ bükey, tümsek) tir. Ġç yüzünde beyni ve beyin 

zarını besleyen damarların geçtiği oluklar vardır. Paryetal kemik, önde frontal kemik, arkada 

oksipital kemik, (art kafa kemiği) yanlarda temporal kemik (ġakak kemiği) ile üstte ise iki 

paryetal kemik birbiriyle eklemleĢir. 
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 Os Occipitale (Art kafa kemiği) 

 

Kafatasının arka alt bölümünü oluĢturan tek kemiktir. Oksipital kemiğin bir bölümü, 

kafatası kubbesinin bir kısmı da kafatası tabanının oluĢumuna katılır. Kafatası tabanında, 

kafatası boĢluğu ve omurga boĢluğunu birleĢtiren büyük deliği (foramen magnum) çevreler. 

 

Kafatası tabanında temel kemik ile üst geniĢ parçası duvar kemik ile yanlarda Ģakak 

kemiği ile eklemleĢir. Oksipital kemik birinci boyun omuru (atlas) ile de eklemleĢerek baĢın 

gövde ile bağlantısını sağlar. 

 

 Os Temporale (ġakak kemiği) 

 

Os temporale, kafatası tabanının ve yan alt duvarının yapısına katılan çift kemiktir. 

Temporal kemik, üzerinde bazı önemli anatomik oluĢumları taĢıması nedeniyle ayrı bir 

öneme sahiptir. Ġç kulağın iĢitme ve denge ile ilgili yapıları temporal kemik içerisinde yer 

alır. Beyne giren ve çıkan önemli damarlar içinden geçer. Temporal kemiğin dıĢ kulak 

yolunun arkasında koniye benzeyen mememsi çıkıntısına mastoid çıkıntı (processus 

mastoideus) denir. Bu bölüm içerisinde, mastoid havalı hücreleri (cellulae mastoidea) 

denen boĢluklar vardır. Temporal kemik, kafa kemiklerinden temel kemik, alın kemiği ve 

duvar kemiği ile eklemleĢir. Yüz kemiklerinden ise elmacık kemiği ve alt çene kemiği ile 

eklemleĢir. Alt çene kemiği ile yaptığı eklem baĢın tek oynar eklemidir. 

 

Resim 1.3: Sfenoid kemiğin yapısı 

 

 Os Sphenoidale (Temel kemik) 

 

Os Sphenoidale, kafatası tabanının ortasında, frontal ve etmoid kemiğin arkasında, 

oksipital kemiğin önünde tek kemiktir. Neurocranium kemiklerinin hepsiyle eklemleĢir. 

 

ġekil olarak kanatlarını açmıĢ, bir yarasaya benzemektedir. Kemiğin ortasındaki içi boĢ, 

kübik bir kutuya benzeyen bölüme, corpus sphenoidalis (korpus sfenoid) denir. “Korpus” 

denilen kemik gövdesi içindeki boĢluğa, sinüs sphenoidalis denir. Temel kemik korpusunun 

üst yüzündeki eyere benzeyen çukura, sella turcica (Türk eyeri) denir. Bu çukurda iç salgı 

bezlerinden hipofiz bezi bulunur. 
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 Os Ethmoidale (Kalbur kemik) 

 

Os ethmoidale, kafa iskeletinin tek kemiklerindendir. Kafatası tabanının ön 

bölümünde, sfenoid kemiğin önünde, frontal kemiğin altındaki çentiğe yerleĢmiĢtir. Bu 

kemik, burun boĢluğunun tavanı, dıĢ yan duvarları, burun bölmesinin üst kısmı ve her iki göz 

çukurunun iç yan duvarını yapar. Yatay ve dikey iki laminadan oluĢur: 
 

 Yatay bölümü üzerindeki deliklerden koku siniri geçer. Yatay bölümün 

her iki yanındaki kıvrımlı bölümlerin içinde, içi hava dolu sinüs 

ethmoidalis (cellulae ethmoidales) denen boĢluklar bulunur. Burunun 

dıĢ yan duvarındaki üst ve orta kemik çıkıntılar (konkalar) etmoid kemiğe 

aittir. 

 Dikey bölümü burun bölmesinin oluĢumuna katılır. Buranın devamı 

Ģeklindeki üst yüzün ortasından uzanan çıkıntıya, crista galli (krista 

gali-horoz ibiği) denir. 

 

Resim 1.4: Etmoid ve frontal kemik 

 

1.1.2. Yüz Kemikleri (Viscerocranium Kemikleri- Ossa Faciei) 
 

Yüz iskeleti baĢın ön bölümünde, kafanın da yarı ön ve altında bulunur. Yüzün üst 

çene ve alt çene olmak üzere iki bölümü vardır. Üst çene; göz çukuru, burun boĢluğu ve ağız 

boĢluğunu çevreleyen kemiklerden oluĢur. Üst çenede 13, alt çenede ise bir kemik toplam 14 

kemik vardır.  

 

Bu kemiklerden en büyüğü, üst çene kemiğidir. Diğer kemikler, damak kemikleri, 

tırnaksı kemikler, alt boynuzcuk kemikleri, burun kemikleri ve elmacık kemikleridir. 


 Üst çene kemikleri Ģunlardır: 
 

 Üst çene kemiği (maxilla- maksilla) 

 Elmacık kemiği (os zygomaticum- zigomatik kemik ) 

 Burun kemiği (os nasale- nazal kemik ) 

 GözyaĢı kemiği (os lacrimale -lakrimal kemik) 

 Damak kemiği (os palatinum- palatin kemik) 

 Alt boynuzcuk kemiği (concha nasalis inferior- konka nazalis inferior) 

 Sapan kemiği (vomer- vomer) 
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 Alt çene kemikleri Ģunlardır: 
 

 Alt çene kemiği (mandibulae -mandibula) 

 Dil kemiği (os hyoideum -hyoid kemik) 

 

Resim 1.5: Yüz kemikleri ve bazı kafa kemikleri 

 

 Maxilla (Üst çene kemiği) 
 

Üst çene kemiği, ağız boĢluğunun üstünde, göz çukurunun altında, burun boĢluklarının 

yanlarında, bulunan bir kemiktir. Maxilla, ağız boĢluğunun tavanı, göz çukurunun tabanı, 

burun boĢluğunun tabanı ve dıĢ yan duvarını yapar. Ayrıca maksilla sert damağın 2/3 ön 

bölümünü oluĢturan çift kemiktir. Her bir maksilla diğer maksilla ile mandibula (alt çene 

kemiği) hariç diğer tüm yüz kemikleriyle eklemleĢir. Kafa kemiklerinden frontal kemik ile 

eklem yapar. Maksillanın gövdesi (corpus maxillae)) içinde sinüs maxillaris denen hava dolu 

boĢluklar bulunur. Corpus maxillae altındaki uzantıda, üst diĢ kemeri yer alır. Burada, 

alveoli dentales denen diĢ çukurları bulunur. 
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Bu kemik karĢı eĢ kemikle birleĢerek bu boĢlukların oluĢmasına yardım eder. 

Düzensiz bir dörtgen Ģeklinde ve içinde üstçene sinusu adı alan bir boĢluk bulunan bu 

kemiğin iki yüzü ve dört kenarı vardır. DıĢ yan yüzde dört çıkıntı göze çarpar. Ortada, tepesi 

kesik bir piramid Ģeklinde olan, elmacık çıkıntısı (processus zygomaticus); onun ön ve 

üstünde processus frontalis; altında bir sıra üzerinde üst çene diĢlerinin içine gömüldüğü, 

'processus alveolaris ve  arkada bir tümsek hâlinde bulunan tuber maxillae bulunur. Üst yüz, 

göz çukurunun meydana gelmesine yardım eder. Ortasında, önden arkaya görülen oluk 

(sulcus infraorbitalis), önde bir kanalla (canalis infraorbitalis) uzanır. Ön yüz, piyeste yanak 

derisi ile komĢu olan bu yüz üzerindeki foramen infraorbitale, “canalis infraorbitalis”in ön 

ucu bulunur. Arka yüz, tuber maxiillae ile uzanır. Elmacık çıkıntısının kesik tepesi, elmacık 

ön alt kenarı ile birleĢir. Elmacık çıkıntısının ön ve üstünde bulunan processus frontalisin dıĢ 

yan yüzünün arka bölümünde ve onun arka kenarına paralel olarak “processus 

zygomaticus”un üst kenarı ile uzanan ibik, crista lacrimalis anterior adı alır. Üst çene 

kemiğinin dıĢ yan yüzünde, elmacık çıkıntısının ön ve altında, processus alveolaris üzerinde 

görülen kabartılar, juga alveolaria adı alır. Bu kabartılarla elmacık çıkıntısının ön yüzü 

arasındaki çukurluğa, fossa canina denir. DıĢ yan yüzün elmacık çıkıntısı arkasında kalan ve 

tuber maxillae adı alan tümsek üzerinde iki, üç ve daha çok olmak üzere görülen delikler, 

foramina alveolaria posteriora adı alır ki üst azı diĢleri alveollerinde sonlanan aynı addaki 

kanalcıkların baĢlangıcıdır. Ġç yan yüz, bu yüzün 3/4 üst ve 1/4 alt kısmı üzerinde görülen 

yatay çıkıntı, damak çıkıntısı adı alır.  

 

Üst çene kemiğinin iç yan yüzünün, damak çıkıntısı altında kalan bölümü pürtüklü 

olup sert damağın yan bölümlerini yapar. Üst çene kemiğin iç yan yüzünde, gözyaĢı 

oluğunun da önünde bulunan “processus frontalis”in iç yan yüzü üzerinde önden arkaya 

doğru üstte ve altta birbirine paralel iki pürtüklü iz vardır. Üstteki crista ethmoideus, alttaki, 

crista conchalis adı alır. Üst çene kemiğinin alt kenar, açıklığı içe bakan konkav bir çıkıntı 

Ģeklinde olup üzerinde üst diĢlerin köklerinin yerleĢtiği alveoller bulunmaktadır. Bu diĢ 

çukurları ve diĢler karĢı kemiğin eĢ kenarı ile birleĢerek diĢ kemerini yapar. Arka kenar, 

kalın olup alt bölümünde tuber maxillae hizasında bu kalınlık daha fazlalaĢır. Bu kenarın üst 

ve alt bölümleri pürtüklüdür. Üstteki processus orbitalis ossis palatini ile alttaki ise processus 

pyramidalis ossis palatini ile birleĢir. Arka kenarın alt bölümünde, üst çene kemiğinin iç yan 

yüzüne aĢan bir oluk vardır. 

 

Resim 1.6: Maxillae ve Os palatinum 
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 Os Zygomaticum (Elmacık kemiği) 

 

Os Zygomaticum, göz çukurunun alt dıĢ bölümünde bulunan çift kemiktir. Yanak 

çıkıntısını yapan dörtgen Ģeklinde bir kemiktir. Kafatasının en güçlü kemiklerindendir. Kafa 

ve yüz iskeleti arasında bağlantıyı sağlar. Frontal kemik, temporal kemik ve maksilla ile 

eklemleĢir. 

 

 Os Nasale (Burun kemiği) 

 

Os nasale, burun sırtının iskeletini oluĢturur. Çift kemiktir. Küçük dikdörtgen 

Ģeklindedir. Frontal kemik, maksilla ve kendi eĢ kemiği ile eklemleĢir. 

 

Resim 1.7: Bazı yüz kemikleri 

 

 Os Lacrimale (GözyaĢı kemiği) 

 

Os lacrimale, yüz kemikleri içinde en küçüğüdür. Orbitanın (göz çukuru) iç yan 

duvarının önünde yer alır. Çift kemiktir. Bu kemik üzerindeki olukta gözyaĢı kesesi yer alır. 

 

 Os Palatinum (Damak kemiği) 

 

Os palatinum, maksilla ve sfenoid kemiğin kanatsı çıkıntıları arasında yer alan “L” 

Ģeklinde çift kemiktir. Sert damağın 1/3 arka bölümünü oluĢturur. 



 Concha Nasalis  Ġnferior (Alt boynuzcuk kemiği) 

 

Concha nasalis inferior, burun boĢluğunun dıĢ yan duvarında, kendi üstüne kıvrılmıĢ 

Ģekilde yer alan küçük, çift kemiktir. Burun boĢluğu dıĢ yan duvarındaki alt kemik 

çıkıntılarının (konkaların) oluĢumunu sağlar. 
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 Vomer (Sapan kemiği) 

 

Vomer, burun bölmesinin arka alt kısmını yapan tek kemiktir. Sfenoid kemik, 

maksilla, palatinum kemik ve etmoid kemik arasındadır. 


 Mandibulae (Alt çene kemiği) 

 

Mandibula, yüz iskeletinin en büyük ve en sağlam kemiğidir. Kafatası iskeletinin ise 

tek hareketli kemiğidir. Alt çene kemiği, yüzün en alt bölümünde, insanlarda tek ve birçok 

memelilerde çift kemik hâlinde bulunur. 

 

Mandibula açıklığı, arkaya bakan “U” Ģeklinde, bir gövde (corpus mandibulae) ve 

gövdenin her iki yanında yukarıya doğru uzanan iki adet mandibula kolundan 

(ramusmandibula) oluĢur. Mandibula kolunun üst ucunun arkasındaki mandibula baĢı, 

(caputmandibula) temporal kemik ile eklemleĢerek alt çene eklemini oluĢturur. 

Mandibulakorpusunun üzerinde, maksillada olduğu gibi diĢ çukurları (alveoli dentales) 

bulunur. Mandibula korpusu ve ramusunun birleĢme yerinde oluĢan açıya, angulus 

mandibula denir. 

 

Resim 1.8: Os mandibula 

 

 Os Hyoideum (Dil kemiği) 

 

Os hyoideum, boynun önünde, gırtlağın üstünde, dil kökünün aĢağısında “U” Ģeklinde 

tek kemiktir. Ġskeletteki diğer hiçbir kemikle eklem yapmaz. Ġskelete kas ve bağlarla tutunur. 
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Resim 1.9: Orbita (Göz çukuru) kemikleri ve Os hyoideum 

 

1.1.3. Sinus ve Paranazal Sinus 
 

Sinus, duvarları solunum epiteli ile kaplı havalı kemik boĢluklarıdır. BaĢ 

kemiklerinden frontal kemikte, etmoid kemikte, sfenoid kemikte, temporal kemikte (mastoid 

sinüs) ve maksillada sinüs bulunur. Duvarındaki epitelin iltihaplanmasına sinüzit denir. 

Sinüslerin içleri hava ile dolu olmasından dolayı kafatasının ağırlığını hafifletir ve ses 

tonunun niteliğini ayarlar. 

 

Paranazal sinüs, birer delikle burun boĢluğuna açılan sinüslere denir. Bunlar: 

 

 Sinus frontalis: KaĢ çıkıntılarının arkasında frontal kemiğin içinde yer alır. Sağ 

ve solda olmak üzere iki adettir. 

 Sinus maksillaris: Her iki maksillanın gövdesi içinde birer adettir. En büyük 

paranazal sinüstür. 

 Sinus ethmoidales: Burun boĢluğu ile göz çukuru arasındaki etmoid kemiğin 

labyrintus denen kıvrımlı bölümü üzerindedir. Sayıları, 3 ila 18 adet arasında 

değiĢir. 

 Sinus Sphenoidalis: Sfenoid kemiğin gövdesi içinde yer alır. Ġki adettir. 
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Resim 1.10: Paranasal sinusler 

 

1.2. Kafa Ġskeleti 
 

Tüm beyni içine alan kafa kemikleri ve yüz kemikleri birleĢerek kafa iskeletinin 

bütününü oluĢturur. Kranyumdaki tek oynar eklem, çene eklemidir. Diğer kemikler 

birbirlerine sutura denen dikiĢ tarzındaki oynamaz eklemlerle tutunmuĢlardır. Doğumdan 

sonraki ilk yıllarda neurocranium, “viscerocranium”dan daha büyüktür. YaĢ ilerledikçe 

viscerocranium daha çok geliĢerek daha büyük hâle gelir. Kolay anlaĢılması açısından kafa 

iskeleti beĢ Ģekilde incelenir. 

 

 Norma Verticalis (Calvaria-Kalvarya, Kubbe): Kafa iskeletine yukarıdan 

bakıldığında görünen kısımdır. YetiĢkin bir kiĢinin kalvaryasında birçok sutura 

vardır.  

 

Kalvaryadaki suturaların en önemlileri Ģunlardır: 
 

 Sutura sagittalis: Ġki paryetal kemik arasındaki dikey konumdaki 

suturadır. 

 Sutura coronalis: Frontal kemik ile paryetal kemik arasında, taç 

Ģeklindeki suturadır. 

 Sutura lambdoidea: Oksipital kemik ile paryetal kemik arasındaki 

suturadır. 

o Sutura sagittalis ile sutura coronalisin kesiĢtiği yere, bregma 

noktası denir. 

o Sutura sagittalis ile sutura lambdoideanın kesiĢtiği yere, lambda 

noktası denir. 
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Resim 1.11: Kalvarya ve suturalar 

 

 Norma Lateralis: Kafa iskeletinin yandan görünen kısmıdır. 

 Norma Facialis: Kafa iskeletinin önden görünen kısmıdır. Önden görünüĢte üç 

önemli boĢluk vardır. Orbita, (cavitas orbitalis-göz çukuru) cavitas 

nasalis,(burun boĢluğu) cavitas oris (ağız boĢluğu)dir. 

 Norma Occipitalis: Kafa iskeletinin arkadan görünen kısmıdır. 

 Norma Basilaris: Kafa iskeletine aĢağıdan bakıldığında görünen kısmıdır. Kafa 

tabanına, basis cranii de denir. Basis cranii ikiye ayrılır: Kalvaryayı kaldırınca 

üstten görünen bölümüne, basis cranii interna; mandibula uzaklaĢtırılıp alttan 

bakıldığında görünen bölümüne basis cranii externa denir.  

 

Resim 1.12: Kafatası tabanı(aĢağıdan ve üstten görünüĢü) 
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1.3. Vücuttaki Önemli Ġskelet Kasları 
 

Vücuttaki kaslar; baĢ-boyun, gövde, üst taraf ve alt taraf kasları olmak üzere dört 

grupta incelenir. 

 

1.3.1. BaĢ ve Boyun Kasları 
 

BaĢ ve boyun kasları aĢağıdaki çeĢitlidir. Kaslar kemiklerin adını alır. Bunlar 

aĢağıdaki gibidir. 

 

1.3.1.1. BaĢ Kasları 
 

 Mimik kasları (Yüz kasları-m. faciales): Saçlı deri, yüz ve boyunda yer alan 

bu kaslar ağız, burun, kulak, göz etrafında yer aldıklarından yüze mimik 

hareketleri yaptırmalarının yanında bu deliklerin açılıp kapanmasını sağlar. 

 

 M. Orbicularis Oculi (Göz çevre kası): Göz çukurunu çepeçevre sarar. 

Göz kapaklarının kapatılmasını sağlar. KaĢlar arasında kırıĢıklıklar yapar. 

Göz kapaklarının sfinkteridir. Göz kapağını açan m. levator palpebrae 

superioris bu kasın antagonistidir. GözyaĢının “saccus lacrimalis”e 

taĢınmasında rol oynar. Göze gelen ıĢık miktarını azaltır. Bu sırada burun 

kökünün hemen yukarısında kalan deride vertikal kırıĢıklıklar oluĢturur. 

 M. Orbicularis Oris (Ağız çevre kası): Ağız etrafını her iki dudakta yer 

alarak dairesel olarak sarar. Dudakları kapatır ve öne iter. 

 M. Buccinator (Üfürtücü kas): Ağız köĢeleri ile mandibula ve maksilla 

arasındadır. Ağız boĢluğunun yan tarafında yanaktadır. Üfleme ve 

çiğnemede rol oynar. Bu nedenle üfleme kası olarak da bilinir Yüz 

kaslarının en derinde olanıdır. Ductus parotideus, bu kası deler ve üst 2. 

molar diĢ seviyesinde “vestibulum oris”e açılır. Çiğneme ve yutmaya 

yardım eder. Emme ve üfleme hareketlerini yaptırır. Trompet ve saksafon 

gibi müzik aletlerinin çalınmasında önemli fonksiyonu vardır. 

 M. Corrugator Supercilii (KaĢ çatan kas): Frontal kemikle kaĢ derisi 

arasında bulunur. GüneĢ ıĢığının fazla olduğu durumlarda, kaĢları aĢağı, 

içe doğru çekerek gözleri korur. KaĢları birbirine yaklaĢtırır ve kaĢ 

çatılması hareketini yaptırır. Burun kökünün hemen yukarısında kalan 

deride vertikal kırıĢıklıklar oluĢturur. 

 M. Frontalis (Alın kası): Alın derisi ile kaĢlar arasındadır. KaĢları 

yukarı kaldırır, kafa derisini hareket ettirir, alında kırıĢıklıklar meydana 

getirir. 
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 M. Sternocleıdomastoıdeus Manubrium sterni ve clavicula’dan iki baĢla 

baĢlar, “processus mastoideus”a insersiyo yapar. Ġki baĢın origoları 

arasında kalan çukura fossa supraclavicularis minor adı verilir. Boynun 

anahtar kasıdır. Boynu ön ve arka olarak iki üçgen alana ayırır. V. 

jugularis externa ve n. auricularis magnus, kasın üstünde seyreder. 

Vagina carotica, plexus cervicalis ve a. subclavia kasın altındadır. “N. 

Accessorius”un spinal parçası tarafından uyarılır. Tek taraflı çalıĢtığında 

baĢı çalıĢtığı tarafa eğer ve yüzü karĢı tarafa baktırır. Ġki taraflı 

çalıĢtığında baĢa ekstensiyon yaptırır. Torticollis, “m. 

Sternocleidomastoideus”un kontraktürü sonucu oluĢan boynun postural 

bir deformitesidir.  

 

Resim 1.13: Mimik ve çiğneme kasları 

 

 Çiğneme kasları 
 

Her bir tarafta dörder adet çiğneme kası bulunur. Mandibulaya tutunarak çiğneme 

hareketi yaptırır. 

 

 M. Temporalis (Ģakak kası): En güçlü çiğneme kasıdır. Temporal 

kemikteki Ģakak çukurundan baĢlar, mandibula kolunun ön çıkıntısında 

sonlanır. Mandibulayı yukarı kaldırır, ağzı kapatır. 
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 M. Masseter (DıĢ çiğneme kası): Mandibula ve maksillanın dıĢ 

tarafında dört köĢeli bir kastır. Mandibulayı yukarı kaldırır, ağzı kapatır. 

Kasın üstünden ductus parotideus ve n. facialis’in dalları geçer. 

 M. pterygoideus medialis (iç yan kanatsı kas): Mandibulanın iç 

yanında, derinde bulunur. Ağzı kapatır. 

 M. pterygoideus lateralis (DıĢ yan kanatsı kas): Medial piterigoid 

kasın üst tarafında bulunan, kısa ve kalın kastır. Mandibulayı öne, aĢağı 

çeker, çeneyi açar, mandibulayı sağa sola çeker. Ġki baĢlıdır ve baĢlar 

arasından a. maxillaris ile n. buccalis geçer. Ağzı açan tek çiğneme 

kasıdır. M. digastricus’un venter anterior’u, m. geniohyoideus, m. 

mylohyoideus ve “m. platysma mandibula”yı aĢağı çeker ve ağzı açar. 

 M. zygomatıcus mınor m. levator angulı orıs (canınus): Infraorbital 

sinir ve damarlar, bu kas ile m. levator labii superioris arasındadır. Ağız 

köĢesini yukarı çeker. 

 

Resim 1.14: Boyun kasları 

 

1.3.1.2. Boyun Kasları 
 

Boyun kasları, yüzeyel boyun kasları, orta plandaki boyun kasları ve derin boyun 

kasları olarak gruplandırılır. 


 Yüzeyel boyun kasları 

 

 M. platysma-platisma kası: Boynun ön ve yanında bulunan ince, geniĢ 

ve dörtgen biçiminde bir kastır. Boyun derisini gerer. Alt dudağı ve ağız 

köĢesini aĢağıya çeker. 
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 Orta plandaki boyun kasları 
 

Bu kaslar, hyoid kemiğe tutunan kaslardır. 


 Hyoid üstü kaslar: Bu kaslar, genel olarak hyoid kemik ile mandibula 

arasındaki kaslardır. Hyoid kemiğini yukarı kaldırır, bazıları ağız tabanı 

ve dili yukarı kaldırarak konuĢma ve yutmada rol alır. 

 Hyoid altı kaslar: Genellikle sternum sapı ve klavikuladan baĢlayıp 

hyoid kemikte sonlanır. Ġnce, uzun, Ģerit Ģeklinde dört adet kastır. Hyoid 

kemiği aĢağı çeker, konuĢma ve yutkunmada rol oynar. 

 

1.4. Yarık Embriyolojisi 
 

Ağız bölgesi yarıklarının nedenlerini anlayabilmek için burun, dudak ve damağın 

embriyolojisinin bilinmesi gerekmektedir. Tüm bu proses(çıkıntı) fötal hayatın beĢ ile 

onuncu haftası arasında oluĢmaktadır. 

 

BeĢinci haftada lateral ve medial nasal çıkıntılar hızla büyüyerek nasal çıkıntıyı 

çevreler. Lateral çıkıntılar burun kanatlarını meydana getirirken medial çıkıntı, burnun orta 

kısmını, üst dudağın orta kısmını, maksillanın orta kısmını ve tüm primer damağı meydana 

getirmektedir. Aynı zaman dilimi içinde maksiller çıkıntı medial ve lateral nasal çıkıntılara 

doğru yaklaĢmakta ancak aralarında oluklar bulunmaktadır. Bu dönemi takip eden ikinci 

hafta içinde yüz taslağının Ģeklinde önemli değiĢiklikler meydana gelir. Maksiller çıkıntılar 

medial yönde büyüyerek medial ve lateral nasal çıkıntıları orta hatta doğru bastırır. Bu 

çıkıntılar önce birbirleriyle daha sonra lateralde maksiller çıkıntı ile birleĢmektedir. Üst 

dudak medial nasal ve iki maksiller çıkıntıdan oluĢmaktadır. Ġki medial çıkıntı sadece 

yüzeysel olarak değil derinlemesine de yapıĢmaktadır. Bu iki çıkıntının birleĢmesinden 

oluĢan yapıya “Ġntermaksiller Segment” adı verilir. 

 

Resim1.15: Yarık dudak ve damak 

 

Dudak ve damak yarıkları, bebeğin anne rahmindeki geliĢimi sırasında oluĢur. 

Bebeğin normal geliĢiminde hamileliğin 5.ve 6. haftalarında dudaklar birleĢir, 10. haftasında 

ise damak birleĢir. Yarık ile sonuçlanan dudak ve damağın birleĢme kusuru, her yeni doğan 

700–1000 bebekten birinde görülür. Tek baĢına yarık damak görülme sıklığı ise daha 

düĢüktür. Yarık dudak ve damak oluĢmasının kesin bir nedeni olmamakla birlikte, genetik 

faktörler, çevresel faktörler, gebelik sırasında annenin ilaç kullanımı, anneye ait hastalıklar, 

annenin sigara ve alkol alıĢkanlığı, infeksiyon, folik asit ve B vitamini eksikliği bu duruma 

yol açabilir. Yarık dudak ve damaklı doğan bebeklerin bir kısmında yarık dudak ve damak 

dıĢında vücutlarında baĢka bir takım doğumsal anomaliler de görülebilir. Bu nedenle yarık 

dudak ve damak kusuru ile doğan bebekler, doğduktan sonra ayrıntılı muayeneden 

geçirilmelidir. 
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Bebekte dudak ve damak yarıkları birlikte ya da tek baĢına görülebilen birbirinden 

ayrı birer konjenital kusurdur. Dudak yarığının, damak yarığı ile birlikte veya tek baĢına 

görülme ensidansı bin doğumda bir; damak yarığının tek baĢına görülme ensidansı (sıklığı) 

ise iki bin beĢ yüz doğumda birdir. Damak yarığı ile birlikte ya da tek baĢına görülen dudak 

yarığında genetik özelliklerin tek baĢına damak yarığı vakalarından daha büyük bir rol 

oynadığı sanılmaktadır. 

 

Resim 1.16: Yarık dudak ve damak 

 

Damak yarığı ile doğan bir bebekte, üst dudağın birleĢememiĢ bulunduğu bir fissür 

(çatlak) ya da uzun bir delik mevcuttur. Bu yarık, dudağın üst kısmındaki ufak bir çentikten, 

buruna kadar ulaĢan komple bir açıklık Ģeklinde de olabilir. Damak da yarık varsa bebeğin 

ağzının üst duvarı kapanmamıĢ olarak kalır. 

 

Resim 1.17: Çift taraflı dudak ve damak yarığı 
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1.5. Dudak Damak Yarıklarının Sınıflandırılması 
 

Dudak damak yarıklarına ait çeĢitli sınıflamalar yapılmıĢtır. Ġlk sınıflama Davis ve 

Ritchie ye aittir. Bu sınıflamalar aĢağıdaki gibidir: 

 

Tablo 1.1: Davis ve Ritchie göre dudak damak yarıklarının sınıflandırılması 

 

1.6. Yüz Yarıkları 
 

Çene-yüz bölgesinde, dudak damak yarıkları dıĢında çeĢitli Ģekillerde oluĢan yarık 

olguları da vardır. Bu olgular aĢağıdaki gibidir: 

 

 Lateral fasyal yarık: makrostomi transvers ya da horizontal fasyal yarık ya da 

yarık yanak olarak da adlandırılır. 

 Oblik fasyal yarık: Dudaktan gözün iç kantusuna doğru uzanan bir yarık 

Ģeklinde olup genellikle santral sinir sisteminin doğumsal anomalileri ile birlikte 

görülür. 

 Medyan üst dudak yarığı: Üst dudak ortasında gerçek ya da yalancı yarıklar 

Ģeklinde olabilir. 
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Resim 1.18: Medyan üst dudak ve damak yarığı 

 

 Medyan alt dudak ve mandibula yarığı: Derecesi ve geniĢliği çok değiĢken 

olabilir. Genellikle ankiloglossi ile birliktedir. 

 

1.7. Dudak Damak Yarığı Tedavisi 
 

Tedavi edilebilir bir anomali olan dudak ve damak yarığının Türkiye'de ilk tedavisi 

Hacettepe Üniversitesi’nde yapılmıĢtır.  

 

Dudak yarığı tedavisine birinci ve ikinci ayda cerrahi müdahale ile baĢlanır. Sıklıkla, 

dudak yarığı deformitelerinde burun geniĢlemesi de söz konusudur. Damak yarığının 

kapatılması, burun tabanının daralmasına yardımcı olur. Ancak kesin bir burun ameliyatı, 

çocuk eriĢkin çağa ulaĢana kadar geciktirilir. 

 

Bir damak yarığı, normal konuĢma geliĢiminin sağlanması için genellikle yaĢamın ilk 

yılı içinde kapatılır. Ameliyat amaçları çocuğun normal bir sesle konuĢmasını ve nazal 

regürjitasyonun (gıdaların buruna gelmesi) azalmasını sağlamaktır. Bir çocuk 3 yaĢına kadar 

ameliyat edilmediğinde anlaĢılır konuĢma yeteneğini geliĢtirebilmesi için bir protez 

kullanılabilir. 

 

Dudak damak yarığı çeĢitli komplikasyonlara da neden olur. Bunlar, nükseden kulak 

enfeksiyonları, iĢitme kaybı, aĢırı diĢ boĢluğu alanı ve diĢlerin yerinden oynamasıdır. Bazı 

çocuklarda damaktaki kas problemleri nedeniyle ameliyattan sonra bile konuĢma kusurları 

sürebilir. 

 

Yarık dudaklı bebekler, ciddi bir sıkıntı ile karĢılaĢmaksızın meme emerek normal bir 

Ģekilde beslenebilir ancak yarık damaklı bebeklerin beslenmesi problemlidir. Bebek, damağı 

açık olduğundan dolayı memeyi emmekte zorluk çeker, bazen de emme sırasında bebeğin 

hava yollarının tıkanması, sütün boğazına kaçması ya da emdiği sütün burnundan akması söz 

konusu olabilir. 
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Dudak yarığının ameliyat ile tedavisi için en uygun zaman doğumdan üç ay sonrasıdır. 

Ameliyat tam teĢekküllü bir hastanede genel anestezi altında yapılır. Yarık olan kısmın her 

iki yüzündeki deri, yarık hattı boyunca kesilir. Dudak kasları ve burun kanatları normal 

pozisyonuna getirilir. Dudağın dıĢ kenarı tam karĢılıklı gelecek Ģekilde yaklaĢtırılır, yarık 

hem iç hem dıĢ dikiĢler ile kapatılır. Burunda da olabilecek Ģekil bozuklukları ileri yaĢlarda 

düzeltilebilir. 

 

Damak yarığının yerine, büyüklüğüne, çevre yapıların durumuna göre çeĢitli obtüratör 

tipleri uygulanabilir. Eğer yarığın geniĢliği az ve çevre yumuĢak dokular hareketli ise 

menteĢeli obtüratör yapılarak dokuların hareketlerinden faydalanılır. Yarık nispeten geniĢ 

çevre anatomik yapılar ve kaslar kontraksiyon kabiliyetine sahip değilse damak plağından 

“farenks”e doğru uzanan tek parça hâlinde suergen obtüratörü tercih edilir. Damakta bulunan 

defekt sadece yumuĢak damağı ilgilendiriyorsa damak plağından arkaya doğru uzanan bir 

tele bağlı olan ve yumuĢak damaktaki kısalığı telafi eden schlitsky obtüratörü yapılır. GeniĢ 

damak yarıklarında ise kaide plağının arkasından dik olarak naso-farenkse doğru uzanan mea 

obtüratörü uygulanır. 

 

1.7.1. Dudak Damak Yarıklarında Protetik Apareyler 
 

Yarık damak anomalileri protetik tedavi açısından üç grupta değerlendirilir. Bunlar, 

yumuĢak damağın yarık olduğu olgular, delik olduğu olgular, kısa ve sert olduğu olgulardır. 

Velofaringeal yetmezlikte kullanılan protetik apareyler fissür obtüratörleridir. Dört tip fissür 

obtüratörü vardır. Bu apareyler, menteĢeli yapay yumuĢak damak, açık yumuĢak damak 

obtüratörü (suersen), intakt yumuĢak damak obtüratörü,metal obtüratör ve damak yükseltici 

protezlerdir. 

 

1.7.1.1. YumuĢak Damağı Ġçeren Damak Yarığı Protezi 
 

YumuĢak damak terimi uvulanın olmadığı, en arkadan sert damağa kadar uzanan 

anatomik eksikliktir. YumuĢak damak kalıntılarının yeterince güçlü kasılamadığı ve farinks 

arka duvarına temas edemediği tüm olgularda açık yumuĢak damak obtüratörlerinden 

yararlanılır. Açık yumuĢak damak obtüratörü fonksiyonel bir apareydir. Bu aparey 

orofaririnksi rinofarinksten ayırır. Obtüratör palatinal plak ve obtüratör bölümlerinden 

oluĢur. Obtüratör palatinal plağın arkasından geriye doğru fissürün ortasında yatay olarak 

ilerler ve passavant yastığı düzeyinde geniĢleyerek sonlanır. Passavant yastığı, 

m.faringopalatinusve m.konstriktör süperiör kaslarından oluĢmaktadır. Bu kaslar 

kasıldıklarında fariks yan duvarlarını birbirine yaklaĢtırarak obtüratörü kavrayıp 

velofaringeal kapanmayı sağlar. Dinlenme pozisyonunda yumuĢak damak kalıntıları ile 

obtüratör arasında burundan solunuma izin veren bir aralık kalır. Obtüratör ağızda iken 

yumuĢak damak kasları kasıldığında bu aralık kapanır. Obtüratör için alınan yumuĢak damak 

ölçüsü, yumuĢak damağın kontraksiyon hâlindeki durumunu kaydetmelidir. 
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1.7.1.2. Ġntakt YumuĢak Damak Obtüratörü 
 

Cerrahi olarak kapatılmıĢ yumuĢak damak fissürlerinde ve yumuĢak damağın kısa 

olduğu bu olgularda ve yumuĢak damak fonksiyona geçtiğinde farinks duvarına temas 

edemez. KasılmıĢ hâldeki yumuĢak damağın arka kenarı ile farinks ön duvarı arasında bir 

boĢluk kalır. Bu boĢluğun kapatılması için intakt yumuĢak damak obtüratörü (schıltsky) 

tasarlanır. 

 

Hareketli dokular ile iliĢkisinden dolayı fonksiyonel tipte bir obtüratördür. Obtüratör, 

metalik bir bar ile palatinal plağa bağlıdır. Palatinal plaktan distale doğru uzanan bar, 

yumuĢak damağı geçtikten sonra dik olarak rinofarinkse doğru yükselir. Barın 

rinofarinksteki ucu obtüratörü taĢır. Kısa olan yumuĢak damak fonksiyon sırasında 

yükselerek obtüratöre temas eder ve oronazal geçidin tıkanmasını sağlar. Bu aralığın protetik 

olarak kapatılabilmesi obtüratörün alt yüzünü yükseltebilecek hareketli bir yumuĢak damağın 

varlığına bağlıdır. 

 

Palatinal plak hazırlandıktan sonra arka ucuna orta hat üzerinde ve yumuĢak damak 

konturunu izleyen iki milimetre çapında tel eklenir. Ağız içinde kurĢun telin yumuĢak damak 

ile uyumu ve rinofarenkse doğru yükseliĢi ile ilgili bükümler yapılarak çevre dokulara 

uyumları sağlanır. KurĢun tel daha sonra laboratuvarda dental alaĢım kullanılarak döküm bar 

yapılır. 

 

Velofarinks ölçüsü için barın ucuna yerleĢtirilen silikon esaslı ölçü maddesinden 

yararlanılır. Ölçünün tamamlanmasından sonra diĢ protez teknisyeni laboratuvarda akrilik ya 

da silikona dönüĢtürür. 

 

1.7.1.3. Metal Obtüratör (Froschaal-Chalıt) 
 

Metal obtüratör, yumuĢak damağın hiç olmadığı durumlarda kullanılır. Obtüratörün 

komĢuluk ettiği dokularda hareket becerisi olan yüzey bulunmaz. Obtüratör tamamen 

hareketsiz dokular ile temastadır. Bu neden ile metal obtüratör statik bir obtüratördür. 

Palatinal plağın gerisinde yer alır. Ancak yumuĢak damak bulunmadığından sert damağın 

bitiminden baĢlayarak dikey olarak rinofarenkse yönelir. Konkaların arka uçları ve nazal 

kavitenin üst kesimlerini tıkayacak Ģekilde geniĢler. Metal obtüratör için ölçü alımından 

sonra obtüratör bilinen yöntemler ile akriliğe dönüĢtürülür. Metal obtüratörün bazı 

sakıncaları bulunur. Obtüratör kas fonksiyonundan yoksun bir alanda konumlandırıldığından 

hasta burun hava akıĢını kontrol edemez. Bu durumda hiponazal konuĢmaya neden olur. 

Ayrıca burun boĢluklarının hacimleri arasındaki oran değiĢtiğinden rezonansta sorun çıkar. 

 



 

 24 

1.7.1.4. Damak Yükseltici Protez 
 

YumuĢak damağı yüksek düzeyde tutmaya yarayacak apareylere damak yükseltici 

protez denir. Damak yükseltici protez, yumuĢak damağı farinks duvarının harekete geçiĢi ile 

kapanıĢa izin verecek Ģekilde normal damak seviyesinden yukarı doğru yer değiĢtirir. 

YumuĢak damağın uzunluğu maksimal yer değiĢtirme sonrası kapanıĢı sağlamaya yeterli 

değil ise yer değiĢtirmiĢ yumuĢak damağın arkasına bir obtüratör ilavesi gerekli olur. 

Obtüratörün yan kesimlerinde yer değiĢtirmiĢ yumuĢak damak ve dinlenme hâlindeki farinks 

duvarları arasında nefes almayı kolaylaĢtıracak bir boĢluk bırakılmalıdır. 

 

Resim 1.19: YumuĢak damak obtüratörü 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek yumuĢak damağı içeren damak yarığı 

protezi yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ölçüyü inceleyiniz. 

 

 
 

 

 Ölçüyü netliği yönünden inceleyiniz. 

 Ölçüyü dezenfekte ediniz. 

 Alınan ölçüde defekt kısmının ölçü 

maddesi ile kapatılmıĢ olması gerekir. 

Buna dikkat ediniz. 

 Model elde ediniz. 

 

 Model üzerinde undercutlı bölgeler var 

ise block-out yapınız. 

 Protezin giriĢ çıkıĢını engelleyecek 

bölgelere block-out yapınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kaide yapınız. 

 
 

 Modele göre kaide yapımında ortodontik 

akril kullanınız. 

 Defekt bölgesinin tutuculuğunu 

sağlamak için kaideye hazır kafes 

yerleĢtirip sabitlemeyi unutmayınız. 

 Defektli bölgenin içini yalıttıktan sonra 

kapak Ģeklinde boĢluk bırakıp akrili 

modele adapte ediniz. 

 Akril kaideyi bilinen yöntemler ile 

polimerize etmeyi unutmayınız. 

 Kaidenin tesviye ve polisajını yapınız. 

 
 

 Tesviye ve polisajını uygun araç ve 

gereç seçerek yapınız. Ortodonti 

dersindeki kazanımlarınızı kullanınız. 
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 Kaide üzerindeki defekti kapatınız. 

 

 

 

 
 

 Polimerize olan akrilin içini mumla 

doldurup kret formu verip polimerize 
ediniz. 

 Otopolirizan akrili yarık bölgeleri de 

içine alacak Ģekilde ve 2mm. 

kalınlığında modele adapte ediniz.  
 Otopolimerizan akrili basınçlı su 

fırınında polimerize ediniz. 

 Kapak Ģeklinde bırakılan boĢluktan 

sıcak su yardımıyla mumu 

uzaklaĢtırınız. 

 Defekt yerini kapatacak materyal 

kullanınız. 
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 Materyali kontrol ediniz. 

 
 

 

 Defekt bölgesinin tesviye ve polisajını 

yapınız. 

 
 

 Tesviye ve polisajı bilinen iĢlem 

basamaklarını sırası ile takip ederek 

yapınız. 

 Protezi kontrol ediniz. 

 
 

 Protezi kontrol ederek uygun paketleme 

yapıp hekime istek kâğıdı ile birlikte 

gönderiniz. 

 



 

 29 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, verilen bilgiler doğru 

ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. ( ) Dudak damak yarıkları, dudak, alveol, sert ve yumuĢak damağı tutar.  

2. ( ) Dudak ve damak yarıkları bebeğin doğumu sırasında geliĢir. 

3. ( ) Dudak yarığı ilk operasyonları yarığın Ģekline göre doğumu takiben  birinci ve 

ikinci ayda yapılır. 

4. ( ) Yarık damaklı bebekler yarık kapatılıncaya kadar normal beslenmelerini devam 

ettirebilir. 

 

AĢağıda verilen cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

5. Dudak damak yarıkları tam ………… ve tam olmayan ………… olmak üzere iki 

Ģekilde ortaya çıkar.  

6. YumuĢak damak kalıntılarının yeterince güçlü kasılamadığı ve farinks arka duvarına 

temas edemediği olgularda ……………  ………………… ………… damak yarığı 

protezi endikedir. 

7. Davis ve Ritchie göre yarıklar…………   ………… , …………..  …………..ve 

alveoler yarıklar olarak sınıflandırılır.. 

 

 

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, sert damağı içeren damak yarığı protezi yapabileceksiniz. 

 

 

E 

 

 DiĢ protez laboratuvarına giderek sert damağı içeren protez yapım aĢamalarını 

izleyiniz. Gözlem sonuçlarınızı sınıf ortamında öğretmen ve arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 

 Sert damağı içeren protez yapımında kullanılan araç ve gereçlerin özelliklerini 

ve kullanım alanlarını araĢtırınız. 

 

2. SERT DAMAĞI ĠÇEREN DAMAK YARIĞI 

PROTEZĠ 
 

Maksillanın anteriör kesiminde yer alan fissürler(yarıklar) önemli komplikasyonlara 

neden olur. Örneğin, çift taraflı tam fissür varlığında yalnızca orta kesicileri içeren bir 

premaksilla segmenti bulunmaktadır. Osvomer aracılığı ile septum naziye bağlantılı olan bu 

segment fazla hareketli olabilir. Bu hareketlilik yapılacak protezin retansiyon ve stabilitesini 

olumsuz etkiler. 

 

Cerrahi rekontrüksiyondan yarar sağlamıĢ bulunan olgularda protetik rehabilitasyon 

basit bir sabit protez uygulaması ile sağlanabilir. Küçük oro-antral pasaja sahip bazı 

olgularda ise sabit proteze ek olarak hareketli labial  flanĢlar kullanılarak estetik ve 

fonksiyonel çözüm sağlanır. 

 

Resim 2.1: Oroantral fissür 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Oro-nazal geçitlerin bulunması ve diĢlerdeki eksensel sapmalar teleskobik diĢ üstü 

protezler ile giderilir(diĢ üstü protezler(overdentureler) onuncu sınıfta geniĢ olarak 

verilmiĢtir.).Damak yarıkları ile prosesus alveolaris ve dental ark hasarlarının giderilmesinde 

genellikle teleskobik bağlantılı, bölümlü diĢ üstü protezlerden yararlanılır. Splintlenmesinde 

yarar görülen mobil segmentlerin varlığında hassas ya da yarı hassas barlar, teleskoplar ile 

kombine edilerek kullanılır. 

 

Mobil premaksilla segmentinin fonksiyonel yüklerden korunması gerektiğinde ya da 

premaksiller segmentinin bulunmadığı olgularda destek diĢ sayısı posteriör bölgeye doğru 

arttırılarak yapılacak protezin desteği güçlendirilir. Freze ile oluĢturulan retantif elemanların 

defekten en uzaktaki destek diĢlere kadar uzatılması ile indirekt retansiyon güçlendirilir. 

 

Küçük anteriör defektlerin varlığında estetik bütünlüğün ve obturasyonun birlikte 

sağlanması, hareketli labial ve palatinal kenarlar yardımı ile sağlanır. 

 

OnarılmıĢ dudağın skarlı yapısı ve kontaktörü üst diĢ dizisinin antogonisti için en 

uygun pozisyonda hazırlanmasına izin vermediği durumda, protezin diĢ dizimi çapraz 

kapanıĢta ya da baĢ baĢa diziliĢte yapılır. Dizimi yapılan model protez çeĢidine göre bitim 

iĢlemleri yapılarak planlanan teslim edilir.  

 

2.1. Dudak ve Damak Yarıklı Çocuklarda Ağız ve DiĢ Sağlığında 

Dikkat Edilmesi Gerekenler 
 

Dudak damak yarıklı bebeklerin tedavisi, henüz yaĢamlarının ilk günlerinde baĢlar. 

Neonatal dönemde bu bebeklerin karĢılaĢtıkları birçok sorun arasında en acil çözülmesi 

gereken düzenli ve sağlıklı olarak beslenmenin sağlanmasıdır. Bunun için yapılan beslenme 

plakları aynı zamanda tedavi amacı ile kullanılmaktadır. Ġdeal koĢullarda ilk uygulanacak 

plağın eğer olanak varsa doğumu izleyen ilk günde emme refleksi baĢlamadan takılması 

gerekir. Bu plaklar ile yarık damaktan kaynaklanan emme ve beslenme zorlukları 

giderilmekte, bebeğin beslenmesi kolaylaĢmakta, üst çenenin ark stabilitesi sağlanmakta ve 

dudağın cerrahi operasyon ile kapatılmasından sonraki ark darlığının önüne 

geçirebilmektedir. Ağız hijyeninin korunmasındaki güçlükler protezin yaratabileceği travma, 

ağız ve burun mukoza ülserasyonları ve bazen aspirasyona neden olması nedeni ile 

obturatörler veya beslenme plakları oldukça dikkatli kullanılmalıdır. Bebeklik döneminde 

yapılan protezlerin beslenmeyi kolaylaĢtırmak, dilin normal pozisyonunu oluĢturmak, kemik 

segmentlerdeki daralmayı önlemek cerrahi operasyon öncesinde doku geliĢimini uyarmak 

nasofaringeal bölgedeki enfeksiyonları azaltmak gibi avantajları vardır. Ayrıca bu plaklarda 

yutkunma sırasında bebeğin dilini yarık alana sokarak burayı daha da geniĢletmesi de 

önlenmiĢ olur. 
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Süt diĢleri dönemi denilen tedavinin bu döneminde, ağız hijyeninin korunmasına 

yönelik giriĢimler ile ilgili olarak çocuk ve ailesi bilinçlendirilmesi önerilmektedir. Yarık 

olan tarafta üst bölge diĢerinde ektopik sürmeler yaygın olarak izlenmektedir. Bu dönemde 

diĢlerin çürüksüz olmasına özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Çünkü yiyecekler yarık 

bölge civarında kalabilmekte ve erken dönemde özellikle ikinci süt azı diĢlerinde çürüklere 

neden olabilmektedir. DiĢlerdeki ön ve arka çapraz kapanıĢlar ortodontik tedaviye 

baĢlanıldığında giderilmelidir. Bu dönemde hastaya 4-6 aylık periyotlarda klinik ve 

radyografik kontroller yapılmalı ve bu kontrollerde diĢlerin ark içindeki konum ve 

pozisyonları değerlendirilerek protezler değiĢtirilmesi gerekmektedir. 

 

KarıĢık diĢlenme dönemi denilen bu dönemde kanin ve küçük azı diĢleri sürdüğünde 

özellikle tek taraflı yarıklarda yarık olan bölgede belirgin Ģekilde çapraz kapanıĢa eğilim 

görülmektedir. Bu aĢamada hastaya travmatik okluzyonu önlemek ve arka diĢlerin ark 

üzerinde düzgün dizilimini sağlamak için ortodontik tedavi uygulanması gerekmektedir. 

Tedavide ana prensip eksik diĢler varsa diĢleri sabit protez uygulamasına dayanak olacak 

Ģekilde düzenlemek ve üst ön bölgenin stabilizasyonunu sağlamak olmalıdır. Ortodontik 

tedavi sırasında hastada var olan ön ve arka bölgedeki çapraz kapanıĢların giderilmesine ve 

kesici diĢlerin ideal pozisyonlarında konumlandırılmasına çalıĢılması gerekmektedir.  

 

Bu dönemde yüksek çürük sıklığı görülmesinde rol oynayan çeĢitli etkenler arasında 

beslenme alıĢkanlıkları, fluorid alımı, diĢ fırçalama alıĢkanlıkları, kapanıĢ bozuklukları 

sayılabilmektedir. KarıĢık diĢlenme döneminde özellikle birinci ve ikinci küçük azı diĢlerine 

fissür örtücülerin uygulanması gerekmektedir. Koruyucu uygulama olarak fluoridin vernik 

Ģeklinde uygulanması özellikle yarık olan bölgedeki diĢlerin etrafında ve erken 

mineralizasyon bölgelerinde yararlı olmaktadır. Topikal fluorid uygulamasının günlük ya da 

haftalık ağız gargarası Ģeklinde uygulanması özellikle ortodontik tedavi süresince etkili 

olmaktadır. Eğer ortodontik tedavi gereksinimi yoksa sürekli dentisyon tamamlanıncaya 

kadar ortodontik apareyler sökülmekte ve kesici diĢlerin yeni pozisyonlarını korumak için 

sabit veya hareketli bir retainer uygulanmaktadır. Bu dönemde de hasta düzenli aralıklarla 

izlenmesi ve ağız hijyeninin korunması konusunda bilinçlendirilmesi gerekmektedir. 

 

Dudak damak yarıklı olgularda sorun yalnızca defekt değil, onun oluĢturduğu estetik, 

psiĢik ve fonksiyonel problemlerdir. Bu sorunlar, çocuğun hayatı boyunca artarak devam 

eder. Dudak damak yarıklı olgulara uygulanacak tedavi seçeneğinin ne zaman ve nasıl 

yapılacağı uzmanlardan oluĢan bir ekiple planlanır. Düzenli aralıklarla diĢ hekimi, ekibin 

diğer elemanları ve aile arasında kurulan iyi iletiĢim ve uzun dönemli takip hastanın ağız diĢ 

sağlığını korumak için büyük önem taĢımaktadır. 
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UYGUAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek sert damağı içeren damak yarığı protezi 

yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

Uygulama Faaliyeti I 

 Ölçüyü inceleyiniz. 

 Ölçüyü netliği yönünden inceleyiniz. 

 Ölçü dezenfekte edilmemiĢse dezenfekte 

ediniz. 

 Negatif ölçüden pozitif model elde 

ediniz. 

 
 

 Modelde andırgat bölgelileri var ise 

blokout yapınız. 

 Modelde andırgat bölgelilerini 

mumlayınız. 

 Tutucu elemanları hazırlayınız. 

 Tutucu elemanları hekimin planlamada 

belirttiği Ģekli ile hazırlayınız. 

 Ortodonti dersinde görmüĢ olduğunuz 

Tutucu Elemanlar modülündeki 

kazanımlarınızı kullanarak hazırlayınız. 

 Tutucu elemanları model üzerine 

yerleĢtiriniz. 

 
 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Akril plak yapınız. 

 
 

 Akril plağı ortodontik akrilden yapınız. 

 Modeli hawley plağı Ģeklinde yapınız. 

 Azı bölgelerinde oklüzör kısımları 

kapanıĢa uygun Ģekilde akril ile 

doldurunuz. 

 Kesici diĢlerin insizalini de içine alacak 

Ģekilde ¼ oranında akril ile kapatınız. 

 

 Akrili polimerize ediniz.  

 Protezi tesviye ediniz.  

 Model elde ediniz. 

 Yukarıdaki koruyucu apareyin 

kullanımından sonra çocukta diĢlilik 

durumuna ve cerrahi müdahale sonucu 

farklı defektlerde farklı planlamalara 

göre çeĢitli protezler yapılır. 

 Bu protezleri tam, bölümlü ve sabit 

protez derslerindeki kazanımlarınızı 

kullanarak yapabilirsiniz. 

 Özel kaĢık hazırlayınız.  

 Ġkinci ölçüden model elde ediniz.  

 KapanıĢ plakları hazırlayınız.  

 DiĢ dizimi yapınız.  

 Modelaj yapınız.  

 Gereğinde kroĢe bükünüz.  

 Protezi bitiriniz.  
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Uygulama Faaliyeti II (DiĢli defekt protezi yapınız.) 

 Negatif ölçüden pozitif model elde 

ediniz. 

 
 

 

 Özel kaĢık hazırlayınız. 

 
 

 

 Ġkinci ölçüden model elde ediniz.  

 Protezin giriĢ yolunu belirleyiniz. 

 
 

 Hekimden gelen parsiyel protez 

planlamasına göre protezin giriĢ yolunu 

belirleyiniz. 

 Planlamaya göre defekt bölgelerinin 

mum atımını yapınız. 
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 Block out yapınız. 
 Undecut alanları var ise block out 

yapınız. 

 Modelin dublikatını çıkarınız.  

 Döküm protez için mum modelaj 

yapınız. 

 

 

 
 

 Hazır kafes kullanarak mum 

modelajınızı yapınız. 



 

 37 

 Döküm kanalını bağlayınız.  

 ManĢete alınız.  

 Döküm yapınız.  

 Ġskeletin tesviye ve polisajını yapınız.  

 KapanıĢ plaklarını hazırlayınız.   

 DiĢ dizimi yapınız. 

 

 
 

 

 DiĢ eti modelajı yapınız.  

 Defektli bölgeye mum doldurunuz. 

 

 Defektli bölgeye akril girmesi ve tam 

kapanması için pembe plak mum veya 

modelaj mumu kullanabilirsiniz. 
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 Obturatörün ( defekt protezi) bitimini 

yapınız. 

 

 
 

 Obturatörün mum atımını, akril tepimini, 

akril polimerizasyonunu tesviye ve 

polisaj iĢlemlerini sırası ile yapmayı 

unutmayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. ( ) YumuĢak damağın hiç olmadığı durumlarda metal obtüratör yapılarak bebek 

tedavi edilir.  

2. ( ) Ülkemizde ilk dudak damak yarığı tedavisi Hacettepe Üniversitesi Tıp 

Fakültesinde yapılmıĢtır.  

3. ( ) Yarık damaklı bebekler yarık kapatılıncaya kadar geçen süre içerisinde normal 

beslenmelerine devam edemezler. 

 

AĢağıda verilen cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

4. Metal obtüratör kas fonksiyonundan yoksun bir alanda konumlandırıldığı zaman hasta 

burun hava akıĢını kontrol edemez. Bu durum …………………….konuĢmaya neden 

olur. 

5. Lateral ve medyan çıkıntılar anne karnında ……….   …………    …………zaman 

diliminde ortaya çıkar. 

 

 

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 
 

Modül sonunda kazandığınız yeterliği aĢağıdaki faaliyetleri yaparak değerlendiriniz. 

 

1. YumuĢak damak yarığı için model elde ediniz. 

2. HazırlamıĢ olduğunuz model üzerinde ortodontik akril kullanrak koruyucu ortodontik 

aparey elde ediniz. 

3. Sert damak yarığı ölçüsünden alçı model elde ediniz. 

4. Alçı model üzerinde sert damak için kiĢisel ölçü kaĢığı hazırlayınız. 

5. KiĢisel ölçü kaĢığından sert alçı kullanarak model elde ediniz. 

6. KiĢisel ölçü kaĢığından elde ettiğiniz model üzerinde iskelet planlama ve modelasyonu 

yapınız. 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Konjenital defekt protezleri faaliyetleri kapsamında sizden istenilen ve aĢağıda 

listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet ve Hayır kutucuklarına (X) iĢareti 

koyarak kontrol ediniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. YumuĢak damak yarığı için model elde ettiniz mi?   

2. model üzerinde ortodontik akril kullanrak koruyucu ortodontik 

aparey elde ediniz mi 
  

3. Sert damak yarığı ölçüsünden alçı model elde ediniz.mi? 
  

4. Alçı model üzerinde sert damak için kiĢisel ölçü kaĢığı hazırladınız 

mı? 

  

5. KiĢisel ölçü kaĢığından sert alçı kullanarak model elde ettiniz mi? 
  

6. KiĢisel ölçü kaĢığından elde ettiğiniz model üzerinde iskelet 

planlama ve modelasyonu yaptınız mı? 

  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” 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 Y 

5 complete, incomplete 

6 yumuĢak damağı içeren  

7 post alveoler, prealveoler 

8 metal obtüratör 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 D 

3 D 

4 hiponazal konuĢmaya 

5 ilk beĢinci haftada 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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