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1. GĐRĐŞ 

 

1.1. Yüz Estetiği ve Önemi 

 

Vücut ve yüz estetiğinin ilk kez milattan önce 5000’lerde antik Mısırlılar 

tarafından incelendiği tahmin edilmektedir. O dönemden itibaren Mısırlıların ideal 

güzellik anlayışı, anıtlarda ve heykellerde (Kral Mycerinus, Kraliçe Nefertiti) 

yansıtılmıştır (Peck ve Peck 1970). Milattan önce dördüncü yüzyılda Antik 

Yunandan kalan, Apollo Belvedere ve Aphrodite heykelleri ideal yüz oranlarını 

sunmaktadır. (Peck ve Peck 1971). Edward H. Angle bu heykellerin ideal yüz 

estetiğini yansıttığını düşünmektedir (Peck ve Peck 1970). Helenistik heykellerden 

çağdaş eserlere, Aforodit’den günümüz popüler kültürün ünlülerine kadar, tarih 

boyunca hep ortak bir estetik anlayışı olagelmiştir. Bu ortak beğeninin özündeki 

ili şki, estetik anlayışımızın bilimsel temeline ışık tutmaktadır ve bizi tanımlanabilir, 

ölçülebilir matematiksel bir ifade anlayışına götürmektedir (Uzel ve Enacar 2000). 

Tarihte ilk defa estetiğin matematiksel olarak ölçülebilme çabası Pythagoras’ın 

düşüncelerinde şekil bulmuştur. Onun fikirlerinden ilham alınarak oluşturulan altın 

oran, bir başka deyişle ilahi oran, milattan önce beşinci ve altıncı yüzyılda ortaya 

çıkmış, ilk kez de Euclid’in “Element II” adlı kitabında tanımlanmıştır (Baud 1982).    

 

Güzelliğin ortak bir paydası olduğu düşünülse de bazı kriterler zamanla 

değişmektedir. Antik Yunanda ve Rönesans’ta olduğu gibi geçmiş zamanda daha düz 

profiller tercih edilirken, modern zamanla birlikte dolgun dudakların daha çekici 

olduğu düşünülmektedir (Peck ve Peck 1970). 

 

Son yıllarda yüz güzelliği giderek daha fazla önem kazanmakla birlikte güzel 

olmak, hayatın pek çok alanında avantaj sağlamaktadır. Bu durum her iki cinsiyet 

için de çocuklarda ve erişkinlerde benzerlik göstermektedir. Çekici çocuklar ve 

erişkinler hayatın birçok alanında daha olumlu yargılanmaktadır, çekici olmayan 

bireyler bile bu gerçeği kabul etmektedirler (Langlois ve ark 2000). Güzel bir yüz 

görünümüne sahip insanların daha dışa dönük, daha mutlu ve daha başarılı olduğu 

ifade edilmektedir (Dion ve ark 1972). Öğretmenleri tarafından, çekici çocukların 

daha popüler, daha arkadaşça ve daha zeki oldukları ve sınavlarda daha yüksek not 

aldıkları belirtilmektedir (Clifford ve Walster 1973, Ritts ve ark 1992). Çekici 
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çocuklara yeni birşeyler öğretmek için daha fazla ilgi gösterilmektedir ve daha çok 

yardım edilmektedir (Kiyak 2000). Güzel olmak, iş bulmak için oldukça avantajlı bir 

özelliktir (Watkins ve Johnston 2000) ve çekici insanlar hatalarından dolayı daha az 

ceza almaktadırlar (Efran 1974). 

 

Langlois ve ark (2000)’na göre, çekicilik tüm yaş gruplarında avantaj 

sağlamaktadır. Çocukluk döneminde çekici bireyler daha zeki ve daha yetenekli 

özellikler ortaya koyarken, erişkin dönemde çekici bireyler daha fazla dışa 

dönüktürler; kendilerine daha fazla güvenirler ve fiziksel olarak daha sağlıklıdırlar. 

Görüldüğü üzere güzellik sadece bir dış görünüş değil aynı zamanda güçlü ve 

avantajlı bir özelliktir. 

 

Çekiciliğin değerlendirilmesinde, vücudun parçaları arasında bir bütünsellik 

bulunmaktadır. Yüz, bu bütünselliğin en önemli parçasıdır (Mueser ve ark 1984) ve 

güzellik ile karakteri yansıtmaktadır (Synnot 2006).  Ağız ve dişler ise yüz estetiğini 

değerlendirmede birer ipucudur (Lucker ve ark 1981, Kerosuo 1995, Van der Geld 

2007). 

 

Bu bilgiler ışığında, ortodontik tedaviye olan talebin asıl sebebinin daha iyi 

bir estetiğe sahip olma isteğinin olması çok da şaşırtıcı değildir (Birkeland ve ark 

1999, Kiyak 2000, Trulsson 2002). Hastalar ve aileleri ortodontik tedavi sonucunda 

düzgün dişler ve çekici bir gülümseme ile çocuklarının daha çekici olacağına 

inanmaktadırlar (Shaw ve ark 1979, McComb ve ark 1996). Ailelere göre, psikolojik 

olarak bireyin kendisini iyi hissetmesi dişlerin güzel görünmesinden geçmektedir 

(Shaw 1981, Shaw ve ark 1985, Birkeland ve ark 2000). Aileler gibi ortodontistler de 

yüz estetiğinin iyileştirilmesi gerektiğini düşünmektedirler ve bu yüzden de tedavi 

planlarını ona göre oluşturmaktadırlar (Ackerman 2004, Bowman ve Johnston 2001). 

Dentofasiyal estetiğin değerlendirilmesinde ortodontik tedavi ihtiyacı ve tedavi 

sonucunun incelenmesi gerekmektedir. (Tedesco ve ark 1983). 
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1.2. Yüz Estetiğini Etkileyebilecek Faktörler 

 

Estetiğin algılanışı beynin bilinçli bölümünü oluşturan mezokorteks ile ilgili 

olmayıp, bilinçsiz bölümünü oluşturan limbik sistemle ilgili olduğu düşünülmektedir. 

Buradan yola çıkarak estetik, kişiden kişiye değişen tamamen öznel bir kriter olarak 

değerlendirilmiştir. Hâlbuki yüz estetiği, ortodontinin temel ilgi alanlarından birisidir 

ve bireyden bireye değişen kavramlar ya da beğeniler üzerine bilimsel bir disiplin 

oluşturmak mümkün olmamaktadır (Uzel ve Enacar 2000). Böyle bir disiplin 

oluşturmak için literatürde yüz estetiğini çeşitli yönlerden değerlendiren birçok 

çalışma bulunmaktadır. 

 

1.2.1. Dikey Yön Gelişimi 

 

Yüz çekiciliğine vertikal özelliklerin etkisi yapay profillerde (Cox ve Van der 

Linden 1971, De Smit ve Dermaut 1984, Maple ve ark 2005 ) ve manipüle edilmiş 

fotoğraflarda (Romani 1993, Cochrane ve ark 1999) çalışılmıştır, fakat etkisi hala net 

olarak ortaya konulamamıştır. Sassouni ve Nanda (1964), Poulton (1967), De Smit 

ve Dermaut (1984), yumuşak doku profilinin dikey yönde uzamasının istenilen bir 

durum olmadığını söylemektedirler.  De Smit ve Dermaut’a göre (1984), yüz 

estetiğini değerlendirirken yüzün uzunluğu çenelerin anteroposteriror konumundan 

daha çok önemli görülmektedir. Oysa, Cox ve van der Linden (1971), yüzün dikey 

boyutunun estetik değerlendirmede önemli olmadığı görüşündedirler.  

 

Pek çok ortodontist tedavi planlamasında dik yön boyutunu değerlendirmek 

için SN-GoGn açısını kullanmaktadır, fakat bu açı gerçekte mandibulanın rotasyonu 

ve büyüme yönü tespiti için kullanılan bir ölçümdür. Kiekens ve ark (2006) SN-

GoGn açısının yüz estetiği ile önemli derecede ilgili olmadığını düşünmektedirler. 

Maple ve ark (2005) da yapay profiller kullandıkları çalışmalarında vertikal büyüme 

yönü ile horizontal büyüme yönü arasında estetik açıdan fark bulamamışlardır. 

Lundström ve ark (1987) ise vertikal büyüme yönüne sahip hastaların daha az çekici 

oldukları kanaatindedirler.  Knight ve Keith (2005), alt çene yüksekliği ile yüz 

estetiği arasında çok az bir ilişki tespit etmiştir, yine bu çalışmacılara göre kız 

hastalarda alt yüz yüksekliğinin artması yüz estetiğini daha olumsuz etkilerken, erkek 

hastalar için tersi durum geçerli olduğunu ileri sürmektedirler. 
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Cochrane ve ark (1997), ortodontistlere göre uzun yüzlü profillerin, 

anteroposterior uyumsuzluklara göre daha çekici olduğunu belirtmektedir. Michiels 

ve Sather (1994a), ortodontistlerin ve cerrahların, düşük alt yüz yüksekliğine sahip 

bireyleri, artmış alt yüz yüksekliğine sahip bireylere göre daha çekici bulduklarını 

bildirmiştir. 

 

Johnston ve ark (2005a) da, 10 siluet görüntüsünü 92 sosyal bilimler 

öğrencisine göstererek yaptıkları çalışmalarında, alt yüz yüksekliğinin toplam yüz 

yüksekliğe oranı normal olan hastaların (%55) en çekici hastalar olduğunu, normal 

değerden uzaklaştıkça çekiciliğin azaldığını vurgulamaktadır. Aynı araştırmacılar, alt 

yüz yüksekliğinin toplam yüz yüksekliğine oranının düşük olduğu hastalarda, yüksek 

hastalara göre daha estetik olduğunu söylemektedirler. 

 

Literatürde, yüzün dikey yön gelişiminin artmasıyla estetik değerlerinin 

düşeceği şeklinde hâkim bir görüş olsa da, Erbay ve Canikoğlu (2002) daha büyük 

mandibüler düzlem açısına sahip bireylerin daha estetik göründüğünü belirtmektedir.  

 

Çoğu çalışmada yüzün vertikal boyutunun artmasıyla yüz estetiğinin olumsuz 

etkileneceğine dair sonuçlar ortaya çıkınca, buna neyin sebep olduğu sorusu akla 

gelmektedir. Buss (1994)’a göre gençlik ve sağlık, üretkenliğe zemin 

hazırlamaktadır, bu yüzden de genç ve sağlıklı bir görünüm karşı cins tarafından 

daha çekici kabul edilmektedir. Johnston ve ark (2005a) dikey boyutun artmasının 

kişiyi daha yaşlı gösterebileceği fikrini öne sürmektedirler. Brooks ve Hochberg 

(1960),  çocuklarda göz ve alnın boyutlarının yüzün geri kalanına oranının estetik 

değerlendirmede önemli olduğunu söylemektedir. Alt yüz yüksekliği arttığında alın 

yüze göre nispi olarak küçülmektedir.  Diğer bir görüşe göre, yaşla birlikte iskeletsel 

yüz yüksekliğinde artış olmaktadır (Björk ve Skieller 1977, Tallgren 1957, Behrents 

1985, Đşeri ve Solow 1990), ayrıca yaşla birlikte çenenin altındaki yumuşak dokular 

elastikiyetini kaybederek gerdan, gıdık denen görüntü oluşturmaktadır, bu da profilde 

yüksekliği arttırmaktadır (Fedok 1996). 
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1.2.2. Çenelerin Anteroposterior Konumu 

 

Ortodontistler teşhiste, tedavi planlamasında ve tedavi sonuçlarının 

değerlendirilmesinde objektif parametreler kullanmayı tercih etmektedirler. Tedavi 

planlarında sıkça objektif parametreleri normal değerlere yaklaştırmaya 

çalışmaktadırlar. Ortodontistler tarafından kullanılan objektif parametreler asıl olarak 

sagital, vertikal, transversal uyumsuzluklar ve dişsel düzensizlikler ile ilgilidir 

(Kiekens ve ark 2006). Sagital özellikler için kullanılan en sık parametre Angle 

sınıflamasıdır. Ayrıntısı çok fazla olmadığı için sadece dört farklı sınıfta 

toparlanabilmiştir. Bu sebepten yüz estetiğin değerlendirirken bu sınıflamanın 

kullanılması çelişkili sonuçlara neden olmaktadır (De Smit ve Dermaut 1984, 

Phillips ve ark 1995, Kiekens 2005). Bazı yazarlar dişsel ölçümlerde molar ilişkisi ve 

overjet gibi ayrı parametreler üzerinde durmaktadırlar, çünkü molar ilişkisi yüzü tam 

olarak yansıtmazken, overjet yüz estetiği ile ilgili daha uygun ölçüm gibi 

görünmektedir (Tulloch ve ark 1993). Birçok çalışmacı anteroposterior 

uyumsuzluğun belirleyicisi olarak özellikle ANB açısı gibi iskeletsel ölçümlere 

odaklanmaktadır. Bu açı farklı Angle sınıflarında geniş bir değer aralığı 

göstermektedir, çünkü bu açı sadece A ve B noktalarının konumundan etkilenmez 

aynı zamanda N noktasının konumu çenelerin SN doğrusuna göre nispi 

rotasyonundan etkilenmektedir (Jacobson 1975). Hastanın yüzünün anteoposteriorda 

daha uygun değerlendirilmesi için mm’lik overjet ve açısal ANB derecesinin toplamı 

da, yüz estetiğini anteroposteriorda değerlendirmek için kullanılmış bir başka 

yöntemdir (Kiekens ve ark 2006). 

           

Kiekens ve ark (2006), tarafından öne sürülen “horizontal toplam”  basit ve 

güvenilir bir ölçümdür. Horizontal toplam, alçı modeldeki overjet ölçümü ile 

sefalogramdaki ANB açısının toplamından oluşmaktadır. Aynı araştırmacıların 

çalışmalarında ortodontist olmayanlar en yüksek estetik puanı, horizontal toplam 

değeri 8,6 olan hastaya vermişlerdir. Demek oluyor ki, ortodontistler 2 mm’lik 

overjet ve 2° lik ANB açısını normal kabul ederken, meslekten olmayanlar daha 

konveks bir profili tercih etmektedirler. Açı ve uzunluk değerlerinin toplamından 

oluşan “horizontal toplam” değeri ilk bakışta tuhaf gibi görünse de çalışmacılar 

tarafından güvenilir bir ölçüm olarak kabul edilmektedir. ANB açısına alternatif 

olarak Wits değeri  (Jacobson 1975) de kullanılabilir fakat bu ölçümde sefalogram 
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üzerinde milimetrik değer hesaplanacağı için radyografın magnifikasyonu önem 

kazanacaktır. 

 

Birçok çalışmaya göre en çekici hastalar, Sınıf I özelliğe sahip hastalardır (De 

Smit ve Dermaut 1984, Kerr ve O’Donnell 1990, Tulloch ve ark 1993, Philips ve ark 

1995, Cochrane ve ark 1997, Kitay ve ark 1999, Knight ve Keith 2005, Maple ve ark 

2005).  

 

Knight ve Keith (2005), 6 klinisyen ve 6 klinisyen olmayanın 60 hastayı 

değerlendirdiği çalışmalarında, yumuşak doku ANB açısı ile yüz estetiği arasında 

çok az ilişki tespit etmişlerdir. Fakat yumuşak doku ANB açısı 5 dereceden 

uzaklaştıkça, yüz estetiğinin olumsuz etkilendiğini görmüşlerdir.  

 

Matoula ve Pancherz’e göre (2006), çekici kızlarda, çekici olmayanlara göre 

daha yüksek değerde ANB açısı ve Wits değeri bulunmaktadır. Bu estetik bir yüzde 

daha konveks bir sert doku profili olduğunu göstermektedir. Yumuşak doku profil 

açılarının estetik bayanlarda daha küçük çıkması bu sonucu doğrulamaktadır. Bu 

bulgulara paralel olarak, Woolnoth (1895), Foster (1981) de, daha konveks bir 

profilin düz veya konkav profile göre daha genç bir görünüm sağladığını 

söylemektedirler. Matoula ve Pancherz (2006), erkekler için tersi bir sonuca 

ulaşmıştır, onlara göre erkeklerde daha düz bir profil tercih edilmektedir. Diğer 

yandan Douglas ve Turley (1998) erkeklerde daha dolgun ve daha protruziv 

dudaklarla birlikte daha konveks bir profilin daha estetik kabul edildiğini 

savunmaktadır. 

 

Kuroda ve ark (2009), Japon erişkinlerde mandibulanın anteroposterior 

konumunun yüz estetiğini ne şekilde etkilediğini inceledikleri çalışmalarında, hafif 

retrüze mandibulanın ortalama bir profilden daha estetik olduğunu ve protrüziv 

mandibulanın retrüziv mandibulaya göre daha az çekici olduğunu belirtmektedirler. 

 

Johnston ve ark (2005b) da, 10 siluet görüntüsünü 102 sosyal bilimler 

öğrencisine göstererek yaptıkları çalışmalarında, SNB açısı normal olan hastaların 

(78°) en çekici hastalar olduğunu, normal değerden uzaklaştıkça çekiciliğin 
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azaldığını vurgulamışlardır. Aynı derecedeki uyumsuzluklarda Sınıf III hastaların 

Sınıf II hastalara göre daha çekici olduklarını söylemektedirler. 

 

Czarnecki ve ark (1993), Michiels ve Sather (1994a), Cochrane ve ark (1999) 

Sınıf II profillerin Sınıf III profillere göre daha az çekici olduğu görüşünde 

birleşmekledirler. Ayıca, Michiels ve Sather’e göre (1994a)  Sınıf II hastalar 

çekiciliği en az olan hastalardır. Cox ve van der Linden (1971) de, konveks 

profillerin daha az çekici olduğunu savunan çalışmacılardandır. 

 

Estetiğin algılanmasında kültürler arası farklılıklar da önemli olabilmektedir. 

Örneğin, Beyaz Amerikalılar arasında Sınıf I en estetik kabul edilirken, Sınıf III en 

az çekiciliğe sahiptir. (Dongieux ve Sassouni 1980, Wilmont ve ark 1993). Ayrıca 

Kiekens ve ark (2005)’na göre ergenlik dönemi Beyaz Avrupa bireylerinde, Sınıf II 

bölüm 2 hastalar Sınıf III hastalardan daha çekicidir. Bunu aksine, Singapur da 

yapılan bir çalışmada Sınıf III malokluzyonun, Sınıf II malokluzyona göre daha 

çekici olduğu görülmektedir.(Soh ve Lew 1992). 

 

Görüldüğü üzere, en estetik hasta grubunun Sınıf I hastalar olduğu konusunda 

yaygın görüş bulunsa da, Sınıf II ve Sınıf III hastaların birbirine karşı üstünlüğü 

hakkında literatürde çelişkili çalışmalar yer almaktadır. 

 

1.2.3. Transversal Değerlendirme 

 

Göz, burun, ağız gibi yüzü oluşturan organların genişlikleri oransal olarak 

birbirleriyle ilişkilidir. Yüzü oluşturan bu öğelerin birbirleriyle ilişkisi önemli 

olduğundan açısal veya çizgisel bazı ölçümler bulunmaktadır. Örneğin, vertikal 

olarak uzun ve oval bir yüz sıklıkla daha dar gonial açı ve daha dar bir burun ile 

birlikte görülmektedir. Dar bir yüzde yer alan geniş bir burun dikkat çekmekte ve 

aykırı bulunmaktadır (Sarver 1998). 

 

Yüz transversal düzlemde değerlendirildiğinde genellikle yüzü dikey olarak 

beş parçaya bölen altı doğrudan faydalanılmaktadır. Bu doğrular orta hatta paralel 

olarak her iki gözün iç ve dış noktalarından geçen doğrular ve her iki kulağın 
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kıvrımından geçen doğrulardır. Her bir parçanın bir göz aralığında olması 

gerekmektedir (Ellenbogen 1983).  

 

Orta parçayı oluşturan her iki gözün iç noktalarından (inner canthus) geçen 

doğrular burun dış kenarlarından geçmeleri gerekmektedir. Buradan yola çıkarak, 

gözler arası mesafenin burun genişliğine eşit olması gerektiği çıkarılabilmektedir.  

Her iki gözün dış noktalarından geçen doğrular ise mandibulanın gonial noktasından 

geçmesi gerekmektedir (Sarver 1998). 

 

Bir diğer incelemede, orta hatta paralel olarak göz bebeğinden geçen 

doğrunun ağız köşesinden geçmesi gerekmektedir. Buna göre göz bebekleri 

arasındaki mesafe ile ağız genişliğinin birbirine eşit olması gerekmektedir (Sarver 

1998). 

 

Frontal düzlemde gülmenin 3 tranvers özelliği; ark formu, bukkal koridor ve 

üst okluzal düzlemin eğimidir (Frush ve Fisher 1958, Hulsey 1970, Lombardi 1973). 

Ark formu gülmenin transvers düzleminde çok önemli rol oynamaktadır. Son 

zamanlarda ortodontik tedavide geniş, karemsi ark formlarının kullanılmasına daha 

çok ilgi gösterilmektedir. Ark formu dar olduğunda, gülüş dar görünebilir ve böylece 

yetersiz transvers gülme biçimi kendini gösterir. Özellikle erişkinlerde dar ark 

formlarının genişletilmesinde önemli olan bukkal segmentlerin aksiyal eğimleridir. 

Posterior dişleri yana doğru açılmış hastalar dişsel genişletme için uygun 

görülmemektedir. Dik premolar ve molarları olan hastaların arkının genişletilmesi 

daha doğru bulunmaktadır. Geniş diş arkı açık bir şekilde bukkal koridorların 

daralmasını ve transversal gülme boyutunu arttıracak bu şekilde gülmenin kalitesini 

de geliştirecektir. Üst okluzal düzlemin eğimi ön dişlerin yerleşiminden ve iskeletsel 

asimetriden etkilenebilmektedir. Sadece cepheden gülme görüntüsü ortodontiste 

dişsel veya iskeletsel asimetriyi transveral olarak inceleme imkânı sunmaktadır 

(Sarver ve Ackerman 2003). 
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1.2.4. Zaman 

 

Çağdaş ortodontide ortodontistler, hastaları sadece profilden 

değerlendirmekle kalmayıp, statik ve dinamik açıdan forontal ve vertikal 

değerlendirmeleri de göz önünde tutarak hastayı üç boyutlu olarak 

değerlendirmektedirler. Sarver ve Ackerman (2003), dördüncü boyut olan zamanın 

da dikkate alınması gerektiğini söylemektedirler. Araştırmacılara göre ortodontistler 

hastanın tedaviden sonraki ömrü boyunca estetik görüntüsünü etkileyebileceğinden, 

ortodontistlerin sadece dişsel ve iskeletsel büyüme ve gelişimi değil aynı zamanda 

yumuşak dokunun büyümesini, olgunlaşmasını ve yaşlanmasını da bilmeleri 

gerekmektedir. 

 

Ağız çevresi yumuşak dokuların büyüme, olgunlaşma ve yaşlanmasının hem 

istirahat halinde hem de gülme esnasında yüzün görünümüne büyük etkisi 

bulunmaktadır. Ortodonti hastaları ergenlik öncesi, ergenlik ve erişkin olmak üzere 

üç farklı dönemde olabilmektedir. Ergenlik dönemi öncesi hastalarda yüz yumuşak 

dokusu büyümeye devam etmektedir, böyle olunca da tedavi planlamasında yüz 

topografyasının değişebileceğinin dikkate alınması gerekmektedir. Ergenlik dönemi 

hastalarında iskeletsel gelişim hızlı seyretmekte ve yüzün yumuşak doku görünümü 

büyük oranda tamamlanmaktadır. Erişkinlerde ise yüz ağız çevresi yumuşak 

dokuların yaşlanması ile ince ayrıntılar önem kazanmaktadır. Sefalometrik 

çalışmalara dayanarak yaşla birlikte profilde düzleşme olduğu bilinmektedir.  Yine 

yaşla birlikte, yumuşak dokuda sarkmalar ve orta yüzdeki sert dokuda meydana 

gelen rezorbsiyonlar görülmektedir (Sarver ve Ackerman 2003). 

 

Dickens ve ark (2002), yaşları 6 ile 40 arasında değişen 3500 den fazla birey 

üzerinde direkt ölçüm yöntemiyle filtrum ve komissura yüksekliklerini ölçmüşlerdir. 

Yaş ile filtrumun uzama oranının komissura uzama oranından daha fazla olduğunu, 

bunu sonucu olarak da üst dudak vermillion sınırının “M” görünümünün yaşla 

birlikte düzleştiği sonucuna ulaşmışlardır. Yaşla birlikte hem filtrum hem de 

komissura yüksekliklerinin artması istirahat halinde diş görünüm miktarını 

azaltmaktadır. 
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Sarver ve Ackerman (2003), yaşlanma ile birlikte ağız bölgesindeki 

değişimleri şu şekilde özetlemektedir:  Đstirahat halindeki filtrum ve komissura 

yükseklikleri artmaktadır; ağız bölgesindeki dolgunluk azalmaktadır; istirahat ve 

gülme halinde keser görünümü ve gülme halinde dişeti görünümü azalmaktadır. 

 

1.2.5. Dişsel Görünüm 

 

Amerikalıların çoğu sosyal etkileşimde dişsel görünümün çok önemli 

olduğuna inanmaktadır (Berscheid ve ark 1973). Amerika ve Đngiltere de yapılan 

çalışmalar; dişsel görünümü normal olan çocukların, yaşıtları tarafından daha çekici 

bulunduğunu ve daha fazla arkadaş olarak kabul gördüklerini göstermektedir. Yine 

aynı çalışmalarda dişsel görünümü normal olan çocukların öğretmenleri tarafından 

daha uyumlu ve daha zeki olduğu kabul edilmektedir (Cross ve Cross 1971, Shaw 

1981). Mc Gregor (1979), ağzın insanın duygularını yansıttığını, diğer insanların 

dikkatinin ağza odaklandığını, iletişim sırasında da ağzın merkez olduğunu 

düşünmektedir. 

 

Lucker ve Graber (1980), erkek ve kız çocuklarının dişlerinin nasıl 

göründüğünü ifade etmede başarılı olduğunu söylemektedirler. Fakat çalışmacılara 

göre, kız çocukları overjeti daha önemli bulurken, erkek çocuklar dişlerin 

çapraşıklığını daha önemli bulmaktadırlar. 

 

Tedesco ve ark (1983) çocuklarda en çok göze çarpan ve çocukların ilgisini 

çeken bölgenin ön bölgedeki malokluzyon olduğunu öne sürmektedirler. Shaw 

(1981)’a göre overjet, çocukları ortodontik tedaviye çeken en belirgin şikayettir. 

Helm ve ark (1985), aşırı overjet, derin kapanış ve çapraşıklığın sevilmediğini bu 

özelliklerin insanlar üzerinde olumsuz ön yargı oluşturabileceğini söylemektedirler. 

Dolanmaz (2004) üst arkta diastema, alt arkta çapraşıklık ve alt arkta düzensizliğin, 

genel olarak toplumda daha çok dikkat edilen ve dolayısıyla daha kolay algılanan 

malokluzyon özellikleri olduğunu saptamışlardır. 

 

Espeland ve Stenvik (1991), yaşları 17 ile 20 arasında değişen 130 Norveçli 

genç erişkin ile yaptıkları çalışmalarında, kişilerin kendi dişsel görünümlerine 3 

farklı şekilde yaklaştığını ortaya koymuşlardır. Birinci şekilde, ideal okluzyona yakın 
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veya çok az çapraşıklığı bulunan bireyler, kapanışlarının iyi bir yüz görüntüsünün 

önemli bir parçası olduğunun farkındadırlar. Đkinci şekilde, farkında olsun veya 

olmasın bazı bireyler orta derecedeki kapanış bozukluklarını önemsememektedirler. 

Üçüncü şekilde ise,  orta derecede bozukluğa sahip ve bu bozukluğun farkında olan 

bireyler dişsel görünümlerinden hoşlanmamaktadırlar. 

 

Yüz çekiciliğinde dişsel çapraşıklığın ve dişsel ilişkinin önemi birçok yazar 

tarafından incelenmiştir. Bazıları bu etkiyi bilgisayar yardımıyla fotoğraf üzerinde ön 

dişleri tekrar düzenleyip yüz estetiğini değerlendirerek, normal diş dizilimine sahip  

yüz fotoğraflarını daha etkileyici bulmaktadır (Kerosuo ve ark 1995, Shaw ve ark 

1985). Günümüzde Evans ve Shaw (1987) tarafından tarif edilen ortodontik tedavi 

ihtiyacı indeksinin estetik bileşeni (aesthetic component of the index of orthodontic 

treatment need, AC/IOTN ), dişsel estetiğin değerlendirilmesinde yaygın olarak 

kabul görmektedir. 

 

Kiekens ve ark (2006), AC/IOTN değerinin yüz estetiğinin %25 ini 

açıklayabildiğini söylemektedir. Bu çalışmacıların kullandıkları parametreler 

içerisinde, dişsel estetiği belirleyen AC/IOTN değeri yüz estetiğini açıklayan en 

önemli gösterge bulunmuştur. 

 

1.2.6. Burun ve Dudaklar  

 

Erbay ve Canikoğlu (2002), daha protrüze üst ve alt dudağın daha çekici bir 

görünüme neden olduğunu söylemektedir. Çekici bireyler ve çekici olmayan bireyler 

arasında Steiner S düzlemine ve Burstone’un B düzlemine üst dudağın uzaklığında, 

Rickets E düzlemine alt dudağın uzaklığında istatistiksel olarak önemli farklılıklar 

görülmüştür. Dudakların kalınlığı, mandibulanın aşağı ve geriye rotasyonu ve küçük 

bir burun, çekici bireylerde dudakların daha protrüze görünmesine neden 

olabilmektedir. Erbay ve Canikoğlu (2002)’na göre, küçük burunlu, protrüze dudaklı, 

retrüziv profile sahip bireylerin daha çekici olduğu gözlemlenmektedir; 

çalışmalarında değerlendirilen 7 düzlem arasından, Türk bireylerde sadece Ricketts 

düzleminin normları estetik profil değerleriyle uyumlu çıkmaktadır. 
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Garcia (1995), bir jüri tarafından güzel bir profile sahip olduğu belirlenmiş 40 

bireyi incelemiş ve bu bireylerin spesifik karakterlerini rapor etmiştir: Küçük burun, 

kalın ve protruziv üst dudak, retrognatik eğilimle birlikte kalın yumuşak dokuya 

sahip çene kişiyi daha çekici göstermektedir. 

 

Ricketts’in estetik düzlemine alt ve üst dudakların mesafesi estetik olmayan 

bayanlarda daha fazladır, buna göre dudak retrüzyonunun estetiği bozduğu 

düşünülmektedir (Matoula ve Pancherz 2006). Çekici olmayan bayanların daha 

büyük bir burna veya çeneye sahip olduğu da söylenebilir (Czanecki ve ark 1993, 

Gramer ve Thornill 1994).  

 

Czarnecki ve ark (1993), siyah siluetler üzerinde dudak, burun ve çene 

konumunu değiştirerek en güzel ve en kötü görünen profil görüntüsünü bulmaya 

çalışmışlardır. En güzel görüntünün düz profile sahip erkeklerde ve hafif konveks 

profile sahip bayanlarda sağlandığını; en çirkin görüntünün aşırı derecede konveks 

profil ve aşırı derecede retrüze çenenin olduğu siluetlerde olduğu görülmüştür. 

Büyük burunlu ve büyük çeneli bireylerde daha fazla dudak protrüzyonunun kabul 

edilebilir olduğunu rapor etmişlerdir. 

 

Hsu (1993), Burstone B düzleminin; Steiner S düzlemine, Ricketts E 

düzlemine, Sushner S2 düzlemine ve Holdaway H düzlemine göre çekici profilleri 

belirlemede en duyarlı düzlem olduğunu öne sürmektedir. 

 

Hier ve ark (1999), hem beyaz bayanların hem de beyaz erkeklerin, Ricketts 

in E düzlemi standartlarına göre daha protrüziv dudakları tercih ettiklerini 

söylemektedir. 

 

1.2.7. Yumuşak Doku Profil Açıları ve Cephe Oranları 

 

             Toplum içerisinde çekici olarak kabul edilen bireylerin yüzlerindeki 

oranların, popülasyonun ortalamasına oldukça yakın olduğuna dair yaygın bir görüş 

bulunmaktadır. Ortalama, çekiciliği belirleyen tek faktör olmasa da en önemli 

faktörlerden biri olduğu bilinmektedir. Yüz estetiği her ne kadar derinin dokusu ve 
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rengi, dişsel görünüm, dinamik oranlar gibi değişkenlere bağlı olsa da statik yüz 

morfolojisi şüphesiz ağır basan bir faktördür (Edler ve ark 2006). 

 

Yumuşak doku yüz analizleri antropometri ile doğrudan yüzün üzerinde veya 

sefalogramlar, fotoğraflar ve üç boyutlu görüntüleme teknikleri ile dolaylı olarak 

yapılabilmektedir. Literatürde esas olarak iki boyutlu ölçümler ile etkileyici bir 

yüzde olması gereken çeşitli ideal açı ve oranlar tarif edilmiştir (Malkoç ve ark 

2009). Birkaç araştırmacı bazı bilimsel temeller üzerine açı ve oranlar oluştururken, 

genelde ölçüt seçimi ve kabul edilen en uygun değer, isteğe bağlı ve keyfidir. Pek 

çok ideal oran ve açılar, erişkinler ve özellikle bayanlar için tarif edilmiştir; sıklıkla 

güzel ve ideal bir yüz veya yazarın tercihi temel alınmaktadır. Bazen de ortalama 

yüzler kaynak alınmaktadır. Ortalama bir yüzün çekici olduğu kabul edilerek, 

ortalama değerler ideal olarak değerlendirilmektedir. Literatürde ergenlik 

dönemindeki bireyler için ideal oran ve açılara ender rastlanmaktadır (Kiekens ve ark 

2008b). 

 

 Farkas ve Munro (1987), her iki cinsiyet arasında 6 yaşından 18 yaşına kadar 

ortalama yüz oranları farkının oldukça düşük olduğunu belirtmektedir. Halazonetis 

(2007) 7 ve 17 yaşları arasında ortalama erkek ve kız yüz şekillerinde çok küçük 

farklar tespit etmiştir. Bazı yüz oranları ve açıları erişkinler ve çocuklar için (Nanda 

ve Ghosh 1995) erkekler ve bayanlar için  (Lines ve ark 1978) farklı olabilse de pek 

çok ortodontist ideal normları yaş ve cinsiyet farkı gözetmeksizin bütün hastalarında 

kullanmaktadır. 

 

Kiekens ve ark (2008b), ergenlik dönemi bireylerin profil görünümünde 

sadece 3 açının ve cephe görüntüsünde sadece 2 oranın yüz estetiği ile ilgili 

olduğunu bulmuşlardır. Panel üyelerinin daha çekici bulduğu bireylerde bu açı ve 

oranlar daha az sapma göstermektedir, fakat bu 3 açı ve 2 oran yüz güzelliğinin 

sadece %28’ini açıklayabilmektedir. 

 

 

 

 

 



 14

1.2.8. Altın Oran 

 

Đnsan yüzünün ideal oranlarını tarif etmek için birçok norm, standart ve 

ilkeler gösterilmekle birlikte uzun zamandır ideal insan yüzünde altın oranların 

olduğu kabul edilmektedir (Wahl 2006). Altın oran, doğada sayısız canlının ve 

cansızın şeklinde ve yapısında bulunan özel bir orandır. Doğada bir bütünün 

parçaları arasında gözlemlenen, yüzyıllarca sanat ve mimaride uygulanmış, uyum 

açısından en yetkin boyutları verdiği sanılan geometrik ve sayısal bir oran ilişkisidir. 

Doğada en belirgin örneklerine insan vücudunda, deniz kabuklularında ve ağaç 

dallarında rastlanır. Platon'a göre kozmik fiziğin anahtarı bu orandır. Altın oranı bir 

dikdörtgenin boyunun enine olan "en estetik" oranı olarak tanımlayanlar da vardır. 

Eski Mısırlılar ve Yunanlılar tarafından keşfedilmiş, mimaride ve sanatta 

kullanılmıştır. Göze çok hoş gelen bir orandır. Bir doğru parçasının (AB) altın orana 

uygun biçimde iki parçaya bölünmesi gerektiğinde, bu doğru öyle bir noktadan (C) 

bölünmelidir ki; küçük parçanın (AC) büyük parçaya (CB) oranı, büyük parçanın 

(CB) bütün doğruya (AB) oranına eşit olmalıdır (Şekil 1.1) (Markowsky 1992). 

 

 

            A                                          C                                                                      B 
 

Şekil 1.1. CB / AC = AB / CB = 1.618. 
                     

Altın oran, pi (π) gibi irrasyonel bir sayıdır ve ondalık sistemde yazılışı: 

1.618033988749894... dür (Noktadan sonraki ilk 15 basamak). Bu oranın kısaca 

gösterimi:   şeklindedir. Altın oranın ifade edilmesi için kullanılan sembol, 

PHI yani Φ'dir (Markowsky 1992). 

 

Altın oran ile ilgili tartışmalı gözlemler de bulunmaktadır. Çok sayıda 

hayvanın (insanlar dahil) vücudundaki, ayrıca yumuşakça ve kafadanbacaklıların 

kabuklarındaki bazı özellikli oranların altın orana uyduğu iddia edilmektedir, ancak 

gerçekte bu özellikli oranlar tür içinde bireyden bireye büyük çeşitlilik 

göstermektedir ve genelde söz konusu oran altın orandan belirgin olarak farklıdır 

(Markowsky 1992). 
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Çeşitli bitki türlerinde çeşitli vücut kısımlarının oranlarının (daldaki yaprak 

sayısı, çiçeklerin içindeki geometrik figürlerin yarıçapları vs.) altın orana uyduğu 

iddia edilmiştir. Ancak gerçekte türler ve bireyler arasında belirgin mevsimsel, 

iklimsel ve genetik varyasyonlar bulunmaktadır. Bazı türlerin bazı bireylerinin belli 

yaşam dönemlerinde altın orana uyan oranlar gözlenebilmekle birlikte, bu türlerin hiç 

birinde vücut kısımları arasında devamlı bir sabit oran bulunmamaktadır 

(Markowsky 1992). 

 

Yüz güzelliğinin temellerinin yüzde belirli oranlara dayandığını ve bunun için 

yüz güzelliğinin değerlendirilmesinde altın oranların kullanılabileceği fikrini 

ortodontide ilk kez Ricketts ortaya atmıştır. Ricketts (1982a), güzel yüzlerde altın 

oranları araştırmak için düzinelerce magazin fotoğrafları incelemiştir. 10 güzel yüzü 

incelediği çalışmasında birkaç tane altın oran ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmaya 

itirazlar yapılsa da (Sinclair 1982), Ricketts’in makaleleri ortodontide ve ağız 

cerrahisinde önemli kabul edilmektedir (Ricketts 1982 a ve b). 

 

Baker ve Woods (2001) ortognatik cerrahi ile yüzdeki oranların altın orandan 

uzaklaşması ile altın orana yaklaşması arasında fark görememişlerdir; yine aynı 

araştırmacılara göre, hem tedavi öncesinde hem de tedavi sonrasında estetik skorlar 

ile altın oranlar arasında bir ilişki görülememiştir. Tedavi sonrasındaki altın oranların 

değişimi ile estetik skorların değişimi arasında da ilişki tespit edilememiştir. Shell ve 

Wood (2004) ortognatik tedavi sonrası estetik ölçümdeki değişmeler ile altın 

orandaki değişmeler arasında önemli bir ilişki kuramamışlardır. Üç boyutlu optik 

yüzey tarama tekniğini kullanan Moss ve ark (1995) da, ortalama erkek ve bayan 

modellerinde yüz şablonlarını analiz etmiş ve bu yüz şablonlarında altın oranların 

görülmediğini tespit etmişlerdir. 

 

Altın oranların geçerli olmadıklarını düşünen çalışmacılara rağmen, halk 

arasında yüz estetiğinin değerlendirmesinde altın oranların önemli olduğuna dair 

büyük bir ilgi vardır ve altın oranların yüz estetiğinde önemli olduğunu söyleyen 

araştırmacılar da bulunmaktadır (Habbema 2004, Jefferson 2004). Kiekens ve ark 

(2008a) ergenlik dönemindeki bireyler üzerinde yaptıkları çalışmada, cephe 

görünümünde yüz estetiğiyle ilgili dört altın oran tespit ettiklerini, bu oranların da 

yüz estetiği algılamasının sadece küçük bir bölümünü etkilediğini bulmuşlardır. 
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Nakajima ve Yanagisawa (1985) Sınıf II ve Sınıf III Japonlarda frontal yüz 

fotoğrafındaki altın oranları araştırmış, sonuç olarak da altın orandan ziyade 1,143 

oranı üstün gelmiştir ve aynı oranı Japon modellerde de görmüşlerdir. Kawakami ve 

ark (1989) 30 Japon erkek ve 30 Japon bayandan oluşturdukları çalışma grubunda 

birkaç yumuşak doku oranında altın oran tespit ederken diğerlerinde 

görememişlerdir.  

 

1.2.9. Sefalometrik Değerler 

 

Sefalometrik normal değerler genellikle teşhiste tedavi planlamasında 

tedavinin ilerleyişinde ve sonucunda hekime yol gösterici olması için 

kullanılmaktadır. Normal değerler ilk kez Downs (1948) tarafından ileri sürülmüştür. 

Downs bu değerleri oluşturmak için çok iyi bir okluzyona sahip tedavi olmamış 

bireylerden oluşan küçük bir grubu kullanmıştır. Sonrasında yapılan diğer 

çalışmalarda normal değerler, klinik olarak normal veya kabul edilebilir bir 

okluzyona sahip iyi bir yüz görünümü olan bireylerden oluşturulmuştur (Riedel 

1957, Taylor ve Hitchcock 1966, Peck and Peck 1970, Broadbent ve ark 1975, 

Bishara 1981, McNamara ve Ellis 1988). Güzellik algısı, ortalamaya yakın değerleri 

bulunan yüzlerle ilişkilidir (Sergl ve ark 1998, Johnston ve ark 2005a ve b).  Edler  

(2001)’e göre, yüz görünümünde ortalama kavramı, yüzün çekiciliğinde önemli bir 

faktördür. 

 

Yüz estetiğinin önden değerlendirilmesi yandan değerlendirilmesinden daha 

önemlidir (Kerr, O’Donnell 1990). Buna karşın, lateralden değerlendirilen 

sefalometri frontalden değerlendirilen sefalometriye göre iskeletsel morfolojinin 

değerlendirilmesinde daha önemlidir (Downs 1956). Matoula ve Pancherz (2006)’e 

göre lateral sefalogramlarda ölçülen değerler ile frontalden değerlendirilen yüz 

estetiği arasında düşük bir ilişki bulunmaktadır. 

 

Peck ve Peck (1970),  sefalometrik standartlar ile göze hoş gelen yüz 

estetiğinin değerleri arasında fark olduğunu öne sürmektedirler. 53 beyaz genç 

erişkin üzerinde yaptıkları çalışmalarında, genç erişkinlerin sefalometrik değerlere 

göre daha dolgun ve daha önde dudak yüz görünümü sevdiklerini göstermişlerdir. 

Buna karşın Cox ve Van Der Linden (1971) ortodontistlerin iyi bir Sınıf I okluzyona 
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sahip hastalarda oluşturdukları standartların halkın estetik anlayışıyla uyumlu 

olduğunu belirtmektedirler. 

 

Yüz estetiği üzerine çok sayıda araştırma olmasına rağmen, ortodontist 

olmayanların yüz estetiği algısının objektif yüz ve dişsel parametrelerle ilgisi nadir 

değerlendirilmiştir. Oysa ortodontik tedaviye talebin asıl sebebi estetik olduğundan 

ortodontistlerden ziyade hasta velilerinin yani meslekten olmayanların estetik 

görüşlerinin objektif parametrelerle ilişkisi daha önemli görülmektedir (Kiekens ve 

ark 2006). 

 

1.2.10. Ortodontik Tedavi 

 

Kilo, yüz, boy, baş, saç, gövde, omuz v.s. gibi fiziksel faktörler arasından, bir 

kişinin fiziksel çekiciliğini belirleyen en önemli faktör yüzüdür (Mahoney ve Finch 

1976). Budge (1981)’ye göre fiziksel faktörlerin önem sırası yüz, kilo ve boydur.  

Terry (1977)’nin çalışmasında ise burun, dudaklar, gözler, çene, baş şekli, dişler gibi 

yüz estetiğini etkileyebilecek etmenler arasında sırasıyla ağız bölgesi, gözler ve 

burun önemli bulunmuştur. Böylelikle, bir kişinin dişlerini ve ağız bölgesini 

düzeltilerek kişinin fiziksel çekiciliği ve bu sayede kişinin kendine olan özgüveni 

arttırabilmektedir. 

 

Ortodontik tedavinin amacı sadece dişleri arklarında düzgünce sıralayarak 

optimum okluzyonu sağlamak değil, aynı zamanda göze hoş gelen, orantılı estetik bir 

yüz elde etmektir. Aslında bunu sağlamak hiç de kolay değildir, çünkü estetiğinin 

değerlendirilmesinin subjektif olması görüş farklılığını ortaya çıkarmaktadır (Maple 

ve ark 2005). 

 

Đdeal okluzyonun sağlanmasına rağmen, bazı hekimler ortodontik tedavinin 

yüz estetiğine katkısından tatmin olmamaktadırlar, bazı vakalarda da malokluzyonun 

düzelmesini yeterli görerek yüz estetiğini görmezden gelmektedirler. (De Smit ve 

Dermaut 1984). 

 

Ortodontik tedavi ile olan değişikliklerin estetiğe etkisini inceleyen çeşitli 

çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların çoğu da ortognatik tedavi ile oluşan 
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değişiklileri incelemektedir (Dunlevy ve ark 1987, Shelly ve ark 2000). Bunlardan 

başka estetik açıdan, çekimli çekimsiz tedavilerin karşılaştırılması (Bowman ve 

Johnston 2000, Işıksal ve ark 2006), farklı tip fonksiyonel apareylerin çekimsiz 

tedavi ile karşılaştırılması (O’Neill ve ark 2000) ve ortognatik cerrahi ile çekimsiz 

ortodontik tedavilerin karşılaştırılmasına (Phillips 1992a) dair çeşitli çalışmalar 

yapılmıştır.  

 

Kerr ve O’Donnell (1990), Angle sınıflamasına göre, estetik açıdan tedavi 

öncesi ve tedavi sonrasını karşılaştırdıkları çalışmalarında, Sınıf II bölüm 1 grubu 

hastalarda tedavi ile yüz estetiğinde olumlu yönde değişiklikler olduğunu öne 

sürmektedirler. Çalışmalarında diş hekimliği öğrencileri, sanat okulu öğrencileri, 

hasta aileleri ve ortodontistlerden oluşan 4 er kişilik 4 farklı grup oluşturulmuş ve 

Sınıf II bölüm 2 hastalar araştırma kapsamına dahil edilmemiştir.  

 

Kiekens ve ark (2008c), Sınıf I, Sınıf II bölüm 1 ve Sınıf II bölüm 2 

gruplarındaki hastalarda tedavi ile yüz estetiklerinde gelişme görmektedirler. 

Özellikle Sınıf III hastaların tedavisinde tedavi ile çok önemli bir düzelme 

sağlanamayacağını, tedaviye başlamadan önce bu konuda hasta ve ailelerinin 

bilgilendirilmesi gerektiğini vurgulamaktadırlar.  

 

O’Neil ve ark (2000), Sınıf II fonksiyonel apareyler ile tedavi edilen 

hastaların yüz estetiğindeki değişiklikleri araştırmışlardır. Harvold aktivatörü veya 

Frankel apareyi ile tedavi edilmiş hastaların görüntüleri için diş hekimliği 

öğrencileri, güzel sanatlar öğrencileri ve hasta velileri görüş bildirmiştir. Her üç 

panel grubu içinde fonksiyonel apareylerin estetiğe katkısı arasında fark görülmediği 

gibi, fonksiyonel apareylerle tedavi edilmiş hastaların tedavi öncesinde ve sonrasında 

fark görülmemiştir. Bu sonuçlara göre, çalışmacılar fonsiyonel tedavinin yüz 

estetiğini daha fazla arttırmadığını düşünmektedirler. 

 

Işıksal ve ark (2006), 25 i çekimli olmak üzere tedavi ettikleri 50 Sınıf I 

hastada, çekimli tedavi ile çekimsiz tedavi arasında tedavi sonu gülme estetiği 

açısından fark olmadığını söylemektedirler. 
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Ortodontik tedavinin yüz estetiğini nasıl etkilediğini araştıran çalışmaların 

yanı sıra,  literatürde tedavi öncesi yüz estetiğin kalitesinin ortodontik tedavi 

sonucunu nasıl etkileyeceğine dair çalışmalar da bulunmaktadır. Shelly ve ark (2000) 

34 ortognatik cerrahi vakası ile yaptıkları çalışmalarında ortodonti ile ilgisi 

olmayanlar bireylere göre, hastanın başlangıç estetik puanı ile tedavi sonucu estetik 

puan arsında güçlü bir negatif ilişki bulunmaktadır. Bir başka deyişle, hastanın 

başlangıç profili ne kadar kötüyse, ortognatik cerrahi ile estetiğin düzelmesi o kadar 

fazla olmaktadır. Benzer şekilde ortognatik hastaları üzerinde yapılan çalışmada 

Proffit ve ark (1992), estetik değerlendirmeleri uzmanların yaptığı çalışmalarında, 

özelikle en az tedavi öncesi estetik puanı alan hastaların tedavi sonu estetik 

ölçümünde artış görüldüğünü rapor etmişlerdir. Edler ve ark (2006)’nın 

çalışmasında, 5 ortodontist ve 5 cerrahtan oluşan panel, 15 hastanın ortognatik 

cerrahi öncesi ve sonrası fotoğraflarını puanlamıştır. Değerlendirmeye göre, tedavi 

öncesinde çekiciliği en alt düzeyde olan hastalar, tedavi ile en fazla iyileşmeyi 

gösteren hastalar olmuştur. Klinisyenlerin görüşlerini yansıtan bu bulgular, göze 

daha hoş gelen çocukların tedaviden daha az verim aldıklarını göstermektedir.  

 

1.3. Panel  

 

“Güzel düşünen güzel görür” veya “Güzellik görenin gözündedir” (Beauty is 

in the eye of the beholder) özdeyişlerine göre güzellik objektif olarak yargılanamaz, 

bakan kişinin takdirine kalmıştır ve buna göre farklı insanların güzelin ne olduğu ile 

ilgili faklı görüşleri bulunmaktadır. Bu yüzden güzelin ne olduğu ve olmadığı ile 

ilgili insanlar görüş ayrılığına düşmektedirler, özellikle de farklı kültürlerin farklı 

güzellik standartları olduğuna inanılmaktadır. Bu özdeyişin geçerliliğini 

değerlendirmek önemlidir, çünkü güzelliğin değerlendirilmesinde bir görüş birliği 

olmadan, güzelliğin sosyal yargılara, etkileşimlere ve davranışlara tutarlı bir etkisi 

olamaz. Eğer gerçekten güzellik bakanın gözlerindeyse, güzeli değerlendirenler 

arasında düşük bir uyum ve düşük güvenilirlik katsayısı olması gerekmektedir 

(Langlois ve ark 2000). 

 

Yüz estetiğinin değerlendirilmesinde panel uygulaması yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Panel, kendilerine gösterilen hasta fotoğraflarını estetik 

anlayışlarına göre subjektif olarak puanlayan bireylerin oluşturduğu gruptur. Panel 
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üyeleri değişik mesleklerden ve değişik yaştaki çeşitli sayıda bireyden 

oluşabilmektedir. Yüz estetiğini değerlendiren hemen hemen tüm çalışmalarda panel 

değerlendirilmesi kullanılmıştır. Yüz estetiğinin algılanması kişilerin yaşı, cinsiyeti, 

ortodontist olup olmaması gibi değişkenlere bağlı olabileceğinden, paneli oluşturacak 

üyelerin özelliklerine dikkat edilmelidir (Edler ve ark 2006). 

 

1.3.1. Estetik Algıyı Etkileyebilecek Panel Özellikleri 

 

Yaş 

 

Panel üyelerinin yaşının etkisiyle ilgili farklı görüşler bulunmaktadır. Cross 

ve Cross (1971) ile Howells ve Shaw’a (1985) göre, yüz estetiğini değerlendirmede 

panel üyelerinin yaşının önemli olmadığı görülmektedir. Kiekens ve ark (2007)’na 

göre, yaşlı panel üyeleri erkek çocuklarını genç panel üyelerine göre daha çekici 

bulmaktadırlar. Johnston ve ark (2005a ve b), yaşları 18 ile 39 arasında değişen 92 

kişilik sosyal bilimler öğrencilerinden oluşturdukları panel ile yaptıkları 

çalışmalarında, genç panel üyelerinin estetik algısının daha eleştirel olduğunu 

saptamışlardır.  

 

Cinsiyet 

 

Panel üyelerinin cinsiyetinin etkisi de açık değildir. De Smit ve Dermaut 

(1984),  Howells ve Shaw (1985), Cochrane ve ark (1997), O’Neil ve ark (2000) ile 

Johnston ve ark (2005a ve b) panel üyelerinin cinsiyetinin belirleyici olmadığını öne 

sürerken; Cross ve Cross (1971) erkek yüzlerini değerlendirirken meslekten olmayan 

panel üyelerinin cinsiyetinin önemli olmadığını fakat bayan yüzlerini 

değerlendirirken meslekten olmayan bayan panel üyelerinin erkeklere göre daha 

olumlu olduğunu öne sürmektedirler. Kiekens ve ark (2007a)’na göre, erkek panel 

üyeleri bayan panel üyelerine göre ergenlik dönemindeki bireyleri daha çekici 

bulmaktadırlar. Tedesco ve ark (1983) ise tam tersi sonuca ulaşmışlardır, onlara göre 

meslekten olmayan erkek panel üyeleri daha eleştiricidir ve daha zor 

beğenmektedirler. 
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Meslek 

 

Yüz estetiğinin değerlendirilmesinde ortodontistler ile genel halkın 

görüşlerini karşılaştıran birçok çalışma bulunmaktadır. Ortodontistler ile ortodontist 

olmayanlar arasında yüksek korelasyona çıkmasına rağmen (Peerlings ve ark 1995, 

Spyropoulos ve Halazonetis 2001,Kiekens ve ark 2005); çalışmaların bazısında 

ortodontistler daha eleştirel (Lundström ve ark 1987, Kerr ve O’Donnell 1990, 

Kiekens ve ark 2005), bazısında da ortodontist olmayanlar daha eleştirel (Tedesco ve 

ark 1983, Philips  ve ark 1992a ve b, Giddon ve ark 1996, Spyropoulos ve 

Halazonetis 2001) çıkmıştır. Shelly ve ark (2000) ile Vargo ve ark (2003)’na göre de 

ortodontistler ile ortodontist olmayanların estetik algısında anlamlı fark 

bulunmamaktadır.  

 

Maple ve ark (2005)’na göre, ortodontistler ve çene cerrahları puanlama 

sırasında daha çok çalışma alanları olan dudak, çene ve dentoalveolar bölgenin 

etkisinde kalmaktadır. Diğer taraftan hasta velileri ise daha çok ten rengi, burun şekli 

ve boyutu, çene şekli ve saç şekline odaklanmaktadırlar. Burcal ve ark (1987)’na 

göre ortodontistler ve oral cerrahlar daha çok alt çeneye odaklanırken, ortodontist 

olmayanlar daha çok dudaklara odaklanmaktadırlar. 

 

Paneli oluşturan bireylerin ortodontist olup olmaması, tedavi ile olan 

değişikliklerin değerlendirilmesini de etkileyebilmektedir. Hekim için başarılı olarak 

kabul edilen bir ortodontik tedavi daima yüz estetiğinin daha iyi olmasını 

sağlamayabilmektedir (Arnett ve Bergman 1993a, Al Yami ve ark 1998, Bergman 

1999). Bu nedenle, ortodontistler ile hasta ve ailelerinin yüz estetiği anlayışında 

farklılıklar olabilmektedir. Böylece ortodontist tarafından başarılı sayılan bir tedavi, 

hasta ve ailesini tatmin etmeyebilmektedir. Bu konudaki araştırmalar çelişkili 

sonuçlar vermektedir. Peerlings ve ark (1995) ile Spyropoulos ve Halazonetis 

(2001)’ e göre ortodontistler ile ortodontist olmayanların değerlendirmesinde yakın 

ili şki bulunmaktadır. Hâlbuki Kerr ve O’Donnell (1990) ile Kiekens ve ark (2005) 

ortodontistlerin daha eleştirel olduğunu daha düşük puan verdiğini saptarken, Philips 

ve ark (1992a) ile Tedesco ve ark (1983) tam tersi sonuca ulaşmışlardır. 
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Kiekens ve ark  (2008c)’na göre, tedavi ile oluşan değişikliklerin 

incelenmesinde paneli oluşturan bireylerin özellikleri çok önemlidir ve bu yüzden 

farklı panel kullanan çalışmaların sonuçlarını karşılaştırırken panelin özeliklerine çok 

dikkat edilmelidir. 

 

Bowman ve Johnston (2001)’a göre son kullanıcı durumundaki hasta ve 

ailelerinin estetik değerlendirmesi daha önemlidir; böylece ortodonti uzmanı 

olmayan panel üyelerinin yüz estetiği hakkındaki görüşü daha da önem 

kazanmaktadır. Tedavi ihtiyacı sosyokültürel durumdan bağımsız olsa da, Wheeler 

ve ark (1994), ortodontik tedaviye olan talebin sosyokültürel durumu yüksek 

olanlarda, düşük olanlara göre daha fazla olduğunu tespit etmiştir. Bu yüzden, 

meslekten olmayan panel üyelerinin sosyoekonomik durumu yüksek olmalıdır. 

Howels ve Shaw (1985), ağız ve yüz estetiğinin değerlendirilmesinde panel 

üyelerinin sosyal sınıfının önemli olduğunu, daha düşük sosyoekonomik düzeye 

sahip üyelerin daha az memnuniyet gösterdiklerini tespit etmiştir. 

 

1.4. Algıda Bütünlük 

 

            Duyum fizyolojik bir olaydır. Đnsanda görme, işitme, tatma, koklama, 

dokunma duyumları vardır. Duyu organları tarafından alınıp beyne iletilen uyarımlar 

kümelenip yorumlanır. Algılama, duyumların çeşitli biçimlerde örgütlenip anlam 

kazanması, yorumlanmasıdır. Algı, bir olay ya da nesnenin varlığı üzerine duyumlar 

yoluyla edinilen yalın bilinç durumudur; duyumları yorumlama, onları anlamlı hale 

getirme sürecidir. Uyarıcılar farklı kişilerde farklı yorumlanacağı gibi; aynı kişi, aynı 

uyarıcıları değişik bakış açısına göre farklı biçimlerde anlamlandırabilir. Algıda 

bütünlük, bir cismin, bir varlığın soyut özellikler ya da ayrıntılar toplamı olarak 

değil, tümüyle algılanmasından oluşan bütünlüktür. Örneğin, rengi, kokuyu değil 

çiçeği algılarız. Gestaltçı yaklaşımdan önce algı, duyumların toplamı 

zannedilmekteydi. Oysa şimdi gestalt psikolojisinin etkisiyle algının, bir bütünün 

doğrudan doğruya algılanması olduğunu bilmekteyiz (Bruce ve ark 1996). 

 

           Gestalt psikolojisi, zihnin çalışma ilkelerinin bütünsellik ilkesi, paralellik 

ilkesi ve kendi kendisini düzenleme ilkesi olduğunu öne süren psikoloji teorisidir. 20. 

yy. ilk yarısında, Almanya'da ortaya çıkmıştır. Gestalt yaklaşımı için verilen klasik 
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örnek, bir sabun köpüğünün kendiliğinden, yüzeyindeki tüm noktaların basınç 

gücüyle paralel hareketinden ortaya çıkıvermesidir. Bu kendiliğindenliğin karşıtı, bir 

bilgisayarda aynı sabun köpüğünü oluşturmak için gerekecek çözümleme, matematik 

formülü, yüzeydeki her zerrenin tek tek hesaplanması ve çizilmesini gerektiren 

atomist yaklaşımdır (Bruce ve ark 1996). 

 

           Duyularımızın, özellikle görme duyumuzun şekillendirme eğilimine, parçaları 

bütünleştirerek algılamasına Gestalt etkisi denir. Gestalt psikolojisine göre algı bir 

bütündür. Bütün parçaların toplamından farklı ve fazladır (Bruce ve ark 1996). 

 

           Fiziksel çekiciliği belirleyen faktörler çekiciliğin önemli birer boyutudur, 

çünkü bu faktörlerden her biri kişinin fiziksel çekiciliğinin bütününe yardımcı 

olmaktadır. Pek çok belirleyici faktör bulunmakla birlikte, sıkça bir faktördeki 

eksiklik diğer bir faktörün daha güçlü olmasıyla dengelenmektedir. Bu faktörlerden 

bazısı kişinin kontrolü altındadır. Dişsel görünüm gibi bütünün bir parçası olan 

bireysel faktörler düzeltilerek fiziksel çekiciliğin bütünü arttırılabilmektedir (Patzer 

1996). 

 

Profil çizgileri ve siluetler, yüz estetiğini etkileyebilecek ten rengi, saç şekli, 

saç rengi, gözlerin şekli ve rengi gibi değişkenleri göz ardı etmektedir ve bu durum 

yüz estetiğinin değerlendirilmesini olumsuz etkilemektedir. Gestalt yaklaşımına göre 

algıda bütünlük göz önünde tutulursa yüzü bir bütün olarak görmek önemlidir. Bu 

yüzden yüz estetiğini değerlendiren çalışmalarda bütün bir yüzün çekiciliğini 

incelemek gerekmektedir (Maple ve ark 2005). 

 

1.5. Estetiğin Değerlendirilmesinde Fotoğrafların Geçerlili ği 

 

Literatürde, estetik değerlendirme için lateral sefalogramların, profil sliüet 

görüntülerinin, cephe fotoğraflarının, profil fotoğraflarının ve ¾ fotoğrafların 

kullanımına sıkça rastlanmaktadır. Her birinin kendine özgü olumlu ve olumsuz 

tarafları bulunmaktadır. 

 

Farkas ve Munro (1987), 2500’den fazla bireyin 167 ölçümünü 

gerçekleştirirken antropometri tekniğini kullanmıştır. Antropometri tekniği, 
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uygulaması maharet gerektirdiğinden ve oldukça vakit kaybettirdiğinden dolayı 

sonraki çalışmalarda alternatif metotlar aranmıştır.  

 

Ten rengi, saç rengi ve saç şekli gibi yüze ait özellikler ile cinsiyet gibi kişiye 

ait özellikler fotoğrafta estetiğin değerlendirilmesinde önyargı oluşturabilmektedir, 

bu yüzden bazı çalışmacılar profil siluetlerini kullanmaktadır. Siluetler genellikle 

paneli etkileyebilecek fazla görüntüyü saklamak için kullanılmaktadır. (Cox ve Van 

Der Linden 1971, Barrer ve Ghafari 1985). Lateral sefalogramlar ve silüet 

görüntülerinin ayrıntıları elimine edebilmesi olumlu tarafları olsa da bu görüntüler 

tüm bir yüzü ve gülüşü yansıtamamaktadırlar (Foster 1973, Mackley 1993). 

 

Geçerliliği ve seçilen noktaların kolayca tanımlanabilmesinden dolayı 

fotoğraf tekniği, antropometrinin yerini almıştır (Farkas ve ark 1984). Frontal 

fotoğraflar genellikle profil görüntülerinden daha etkileyici bulunmaktadır (Kerr ve 

O’Donnell 1990). Son dönem çalışmalarda üç boyutlu görüntüler ve video kayıtları 

da kullanılmaktadır (Nanda ve ark 1996, Ferrario ve ark 1997, van der Geld ve ark 

2007). Fotoğraflar bireyin tam bir yüz estetiğini yansıtamazken; videoda, yüzün 

dinamik özellikleri rahatlıkla görüntülenebilmektedir. Buna rağmen, hastanın gerçek 

canlı görüntüsü ile renkli bir fotoğraf görüntüsü arasındaki değerlendirmelerde yakın 

ili şki bulunmaktadır (Howels ve Shaw 1985, Glass ve ark 1981). Bu durum 

fotoğrafların yüz estetiği için kullanılabileceği anlamına gelmektedir. Cephe ve profil 

fotoğraflarının eş zamanlı görüntülenmesi tek bir fotoğrafın görüntülenmesinden 

daha avantajlı görülmektedir (Phillips ve ark 1992b). Bu fotoğraf serilerinin 

kullanılmasının bir avantajı da, ortodonti kliniklerinde kolaylıkla ulaşılabilir 

olmasıdır. 

 

1.6. Görsel Analog Skala (Visual Analogue Scale, VAS) 

 

Yüz estetiğinin değerlendirilmesinde ortodontistler genellikle dişsel estetiğe 

odaklanmaktadırlar. Dişsel estetiği ölçmek içinse, AC/IOTN  (aesthetic component 

of the index of orthodontic treatment need, Evans ve Shaw 1987, Shaw ve ark 1995), 

DAI (the dental aesthetic index, Cons ve ark 1989, Jenny ve Cons 1980), ICON (the 

index of complexity outcome and need, Firestone ve ark 2002), SASOC (social 

acceptability scale of occlusal conditions, Jenny ve ark 1980), DFA (dental-facial 
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attractiveness scale, Tedesco ve ark 1983) ve PAR (peer assessment rating, 

Richmond ve ark 1992)  ölçümleri kullanılmaktadır. Bu göstergeler tedavi ihtiyacını 

ve tedavi sonucunu değerlendirmede dişsel estetik için önemlidir, fakat bunlardan 

hiçbiri yüz estetiği ile ilgili değildir. Dişsel estetik ve yüz estetiği iki farklı parametre 

olduğundan, ortodontik tedavi ihtiyaçlarını ve sonuçlarını ölçen bir sistemin, hem 

yüz estetiği hem de dişsel estetik için ölçekleri olması gerekmektedir (Phillips ve ark 

1992b, Al Yami ve ark 1998). 

 

Đlk başta yüz güzelliğinin algılanmasının kişiye göre değişebilir olduğu 

düşünülse de Langloais ve ark (2000), yüz güzelliğinin tamamen öznel bir kavram 

olamayacağını öne sürmektedirler.  

 

Her toplumun kendine göre yüz estetiği ile ilgili içgüdüsel standartları 

bulunmaktadır. Her ne kadar yüz estetiği subjektif, iyi belirlenmiş, değişkeni 

olmayan bir konu gibi görünse de hem ortodontistler hem de ortodontist olmayanlar 

fotoğraflardan yüz estetiğini görsel analog skala (Visual Analogue Scale, VAS) 

yöntemi ile iyi bir şekilde belirleyebilmektedirler (Howells ve Shaw 1985, Philllips 

ve ark 1992a ve b). Hastalar için ortodontik tedavi beklentileri büyük ölçüde kendi 

dentofasiyel estetik algılarına ve yaşıtlarının hükümlerine bağlıdır (Bos ve ark 2003). 

Ortodontik tedavi görecek gençler, sosyal normlar ve toplumun güzellik kültürü ile 

motive olmaktadırlar ( Trulsson ve ark 2002).  

 

Görsel analog skala, doğrudan kolayca ölçmenin mümkün olmadığı, geniş bir 

aralıkta dağılım gösteren görüşü, yargıyı, fikri veya bir vasfı ölçmeye yarayan bir 

ölçüm aracıdır. Örneğin, bir hastanın hissettiği ağrı seviyesi çok fazla, ızdırap dolu 

bir ağrı ile çok hafif bir ağrı arasında değişebilmektedir. Hastanın ağrısını hafif, orta, 

aşırı gibi kategorilerden birini seçerek belirtmesi yerine VAS ile sürekli bir aralık 

içerisinden seçilmesi daha anlamlıdır. Benzer durum estetik değerlendirmelerde de 

geçerlidir (Gould ve ark 2001).  

 

VAS ölçeği genellikle 100 mm uzunluğunda yatay bir çizgi şeklindedir. 

Çizginin her iki ucunda en uç düşünceyi belirten açıklayıcı kelimeler bulunmaktadır 

(Şekil 1.2.) Ankete katılan kişi anket sorusunu cevaplarken düşüncesini VAS 
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ölçeğine dik bir çizgi çizerek belirtir. Ölçeğin en solundan, çizilen dik çizgiye kadar 

olan mm’lik mesafe o kişinin VAS puanını belirtmektedir (Gould ve ark 2001).  

   

       çok kötü                                                                                                 çok iyi   

                

Şekil 1.2. Görsel Analog Skala (Visual Analogue Scale, VAS) 

 

VAS ölçeğinin sunumunda birçok seçenek bulunmaktadır; ölçek sade bir 

şekilde sunulabileceği gibi, ölçeğe yol gösterici dikey çizgiler ve ilave açıklamalar da 

eklenebilmektedir. Farklı şekildeki bu sunumlar fayda sağlayabileceği gibi kusur da 

oluşturabilirler, bu yüzden VAS ölçeği çalışmanın amacına uygun bir şekilde dikkatli 

oluşturulmalıdır (Gould ve ark 2001).  

 

VAS ölçeğinin kullanılması daha fazla duyarlılık sağlamakta ve daha güçlü 

parametrik istatistiklerinin yapılmasını sağlamaktadır (Howels ve Shaw 1985). 

Ankete katılanlar tarafından nasıl kullanılacağı çok rahat anlaşılmakta ve sadece dik 

bir çizgi çizileceğinden puanlama işleminin hızlı olmasını sağlamaktadır. 

 

Kiekens ve ark (2005), Hollanda’da yüz estetiğini değerlendirmek için, 

güvenilir ve ölçülebilir değerler veren, VAS ölçeğinin kullanıldığı, basit, tekrar 

edilebilir bir ölçüm sistemi geliştirmişlerdir ve bu sistemin geçerliliği için farklı 

ülkelerde çok sayıda araştırmada kullanılmasını tavsiye etmektedirler. 

 

Yüz estetiğinin değerlendirilmesinde VAS ölçeği sıkça kullanılmaktadır 

(Howells ve Shaw 1985, Philips ve ark 1992a ve b, Kiekens ve ark 2005, Maple ve 

ark 2005). Bu ölçek ile hastaların fotoğrafları hastanın çekiciliğine göre 0’dan 100’e 

kadar puanlanmaktadır. Pek çok yazar referans fotoğrafları olmaksızın VAS ölçeğini 

kullansa da (Howels ve Shaw 1985, Philips ve ark 1992a ve b), erkek ve kız için ayrı 

ayrı referans fotoğraflarının kullanılmasını tavsiye eden yazarlar da vardır. Bu 

yazarlara göre referans fotoğrafları, panel üyelerinin skalayı uniform olarak 

kullanmasını sağlamaktadır. (Profit ve ark 1980, Peerlings ve ark 1995, Kiekens ve 

ark 2005). 

 



 27

 Tedavi öncesi ve tedavi sonrası fotoğrafların değerlendirilmesinde yine aynı 

skala (VAS), tedavi öncesi ve tedavi sonrası için ayrı ayrı fotoğraflar üzerinde 

kullanılmıştır (Kerr ve O’Donnell 1990, Philips ve ark 1992a ve b, Gidon ve ark 

1996, Spyropoulos ve Halazonetis 2001, Vargo ve ark 2003). Bir diğer yaklaşım ise 

tedavi öncesi ve sonrası fotoğrafı bir kerede karşılaştırmak ve değişikli ği VAS 

üzerinde bir kerede 0’dan 100’e kadar puanlamaktır (O’Neil ve ark 2000, Edler ve 

ark 2006). Kiekens ve ark (2008c)’na göre tedavi ile olan değişikliklerin 

puanlamasının 5 değer üzerinden yapılması hem daha pratik hem de daha kolay 

olmaktadır (-2: oldukça kötüleşmiş, -1: kötüleşmiş, 0: değişiklik yok, 1: iyileşmiş, 2: 

oldukça iyileşmiş). 

 

Alçı model ve lateral sefalogramlardan elde edilen objektif parametreler 

(overjet, ANB açısı, SN-GoGn açısı), fotoğraflardan elde edilen dişsel estetik 

değerler (AC/IOTN) ve Angle sınıflamasının estetikle ilgisi literatürde 

sunulmaktadır. Çekici bir yüzün sahip olabileceği altın oranlar, ideal açı ve ideal 

oranlar da yine literatürde bulunmaktadır. Đdeal olmayan yüz boyut, oran ve açılarını 

ortodontik tedavi ile değiştirmek mümkün olmasa da ortodontistler tedavi planını 

yaparken bu ölçümleri hesaba katmaktadırlar. Fakat literatürde altın oran, ideal oran 

ve açılar ile ergenlik dönemindeki bireylerin yüz estetiği arasındaki ilişkiye ender 

rastlanmaktadır. Benzer şekilde, ortodonti literatüründe eksikliğinden dolayı, Türk 

bireylerde algıda bütünlük ilkesini göz önünde tutarak yüz estetiğini bütün 

değişkenlerle beraber irdeleyen bir çalışma gerekli görülmektedir. 

 

Bu çalışma, ortodontide bu kadar önemli yere sahip olan estetiğin, hasta 

grubunun büyük oranına sahip ergenlik dönemindeki bireylerde araştırılması 

açısından ve daha önce Türk literatüründe böyle bir araştırma olmaması açısından 

önemlidir. Ayrıca, bu çalışma ergenlik dönemindeki Türk toplumunda ortodontik 

tedavinin yüz estetiğine etkisini araştırması bakımından da değer taşımaktadır. 
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Çalışmamızın asıl amacı; ergenlik dönemindeki Türk bireylerde yüz 

estetiğini ve ortodontik tedavinin yüz estetiğine etkisini araştırmaktır.  

 

Çalışmamızın diğer amaçları ise;  

 

1. Ergenlik dönemi Türk bireylerde yüz estetiği için geçerli ve basit bir ölçüm 

sistemini denemek, sistemin tekrar edilebilirliğini ve geçerliliğini test etmek;  

 

2. Hastaların cinsiyeti ve Angle sınıflamasının, yüz estetiğinin ve tedavi ile olan 

değişikliklerin değerlendirilmesinde farklılıklara sebep olup olamayacağını 

araştırmak;  

 

3. Hasta fotoğraflarını değerlendirip subjektif olarak puan veren panel 

üyelerinin, cinsiyet, yaş ve mesleklerinin, ergenlik dönemindeki bireylerin yüz 

estetiği ve tedavi ile olan değişikli ği değerlendirilmesindeki etkisini araştırmak; 

 

4. Tedavi öncesindeki yüz estetiğinin, tedavi ile oluşan değişikli ğe etkisinin olup 

olmadığını test etmek; 

 

5. Literatürde bahsedilen altın oranlar, ideal oran ve açıların ergenlik dönemindeki 

Türk bireylerin estetik değerlendirmesinde rolü olup olmadığını belirlemek; 

 

6. Günlük ortodonti pratiğinde kullanılan model değerlerinin, sefalometrik 

değerlerin ve ortodontik tedavi ihtiyacı indeksinin estetik bileşeni (aesthetic 

component of the index of orthodontic treatment need, AC/IOTN ) gibi 

ölçümlerin estetik değerlendirmeyle ilgili olup olmadığını araştırmaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 29

2. BĐREYLER ve YÖNTEM 

 

2.1. Örneklemin Oluşturulması 

 

  2000–2008 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 

Ortodonti Anabilim Dalı’na başvurmuş,  

 Tedaviye başlama yaşları 9 ile 17 arasında değişen,  

 Gözlük kullanmayan,  

 Geçmişinde diş ya da yüz kaynaklı travma geçirmemiş olan,  

 Ağız ve yüz bölgesinde konjenital defektleri ve ön diş eksikliği 

olmayan,  

 Anteriorda süpernumere ve malformasyonlu dişleri bulunmayan,  

 Daha önce sabit tedavi görmemiş,  

 Kayıtlarında tedavi öncesi; ağız dışı cephe istirahat, profil istirahat ve 

cephe gülümseme, ayrıca ağıziçi cephe fotoğrafları, tanı modeli ve 

lateral sefalometrik filmi bulunan,  

 Ortodontik tedavisi en fazla 5 sene içinde bitmiş ergenlik 

dönemindeki Türk bireylerin kayıtları taranmıştır.  

 

Seçilen fotoğraflarda hastaların bone, eşarp, bandana, saç bandı gibi estetik 

değerlendirmeyi etkileyebilecek aksesuarların bulunmamasına dikkat edilmiştir. 

Değişik ırksal farklılıklar taşıyan vatandaşlar grubuna yönelik kıstaslar 

belirlenmemiştir, bireylerin Türk vatandaşı olması yeterli görülmüştür. Araştırma 

geriye dönük (retrospektif-arşiv/dosya taraması) bir çalışmadır, veriler hastanın 

arşivindeki kayıtlarından derlenmiştir. Çalışmada hasta arşivindeki fotoğraf, model 

ve sefalometrik röntgen kayıtları kullanılmış olup, hastalar tekrar kliniğe 

çağırılmamıştır. Çalışmaya başlamadan önce Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği 

Fakültesi Etik Kurulu Başkanlığı 10.09.08 tarih ve 117 sayılı kararıyla etik kurul 

onayı alınmıştır. 
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2.1.1. Örneklemin Sınıflandırılması 

 

 Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı 

arşivinde taranan 2000’in üzerinde hasta arasından Angle sınıflaması ve cinsiyete 

göre toplam 60 hasta seçilmiştir. Bu hastalar Angle sınıflamasına göre, 15’i Sınıf I, 

15’i Sınıf II bölüm 1, 15’i Sınıf II bölüm 2 ve 15’i Sınıf III olarak gruplanmıştır. 

Hastaların malokluzyon şiddeti ve tedavi tipi dikkate alınmamıştır. Grup içi kız ve 

erkek hastaların sayısı yakın tutulmaya çalışılmıştır. 

 

Angle sınıflaması belirlenirken şunlara dikkat edilmiştir: 

 

Sınıf I: Nötral okluzyon, 

Sınıf II bölüm 1: Disto-okluzyon ve öne eğimli üst keserlerle birlikte artmış 

overjet, 

Sınıf II bölüm 2: Disto-okluzyon ve geriye eğimli üst keserlerle birlikte 

artmış overbite, 

Sınıf III: Mezio-okluzyon (Angle 1908, Ülgen 2000). 

  

  Görsel analog skala (VAS) değerlendirilmesi için ilk adım erkek ve kız 

hastalar için ayrı ayrı referans fotoğraflarının seçimi, ikinci adım ise referans 

fotoğrafları ile birlikte tüm fotoğrafların değerlendirilmesidir.  

 

2.2. Referans Fotoğraflarının Olu şturulması 

 

 Đlk adımda, her bir hasta için tedavi öncesi cephe istirahat, cephe gülümseme, 

profil istirahat fotoğraflarını bir arada gösteren slaytlar hazırlanmış (Microsoft Office 

2003, Powerpoint, Seattle, Washington, ABD) ve tüm hastaların slaytları rastgele 

dizilerek slayt gösterisi şeklinde perdeye yansıtılmıştır. 25’i erkek 25’i bayan toplam 

50 diş hekimliği öğrencisinden, slâytlardaki fotoğrafları VAS skalası üzerinde 0’dan 

100’e kadar (çok çirkinden çok çekiciye doğru) bir değerde oylaması istenmiş, her 

bir slâyt 10’ar saniye gösterilmiş ve hastalar hakkında ek bir bilgi verilmemiştir 

(Çizelge 2.1). 
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Çizelge 2.1. Çalışmaya katılan diş hekimliği öğrencilerinin cinsiyete göre yaş 
dağılımı. 

Erkek (n:25) Kız (n:25)

Ortalama ± SS (yaş) 22,02 ± 1,33 20,91 ± 1,24

Median (yaş) 22 21

Yaş Aralığı  20-26 19-23
 

 n: birey sayısı, SS: standart sapma. 
 

 Diş hekimi öğrencilerinin oluşturduğu panel tarafından verilmiş puanlar 

hesaplanarak, her bir hasta için ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. 

Bu ortalama VAS değerleri 25,32 ile 65,43 arasında değişmekteydi. Ortanca 

ortalama skor ise 44,41 idi. Standart sapma değerleri ise 11,76 ile 18,28 arasında 

değişmekteydi. Ortanca satandart sapma ise 14,81 idi. Tüm bu hastalar içerisinde 

44,41 lik ortalamaya ve 14,81 lik standart sapmaya en yakın değerlere sahip bir kız 

ve bir erkek hastanın fotoğrafları referans fotoğrafı olarak seçilmiştir. Erkek referans 

fotoğraflarının (yaş:12,31) VAS değeri 44,13±16,14; bayan referans fotoğraflarının 

(yaş:11,82) VAS değeri 44,63±16,52 idi (Resim 2.1). 

 

Resim 2.1. Diş hekimliği öğrencileri tarafından seçilen kız ve erkek referans 

fotoğrafları. 
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  Đkinci adımda ise, asıl ölçüm sistemini yapabilmek için her bir hastanın 

tedavi öncesi üçlü fotoğraf serilerine (profil istirahat, cephe istirahat, cephe 

gülümseme), cinsiyetine göre üçlü referans fotoğraf serisi eklenmiştir. Referans 

seçilen hastaların yerine, arşivden cinsiyet ve Angle sınıflamasına uygun olarak yeni 

hasta seçilerek toplam hasta sayısı tekrar 60’a tamamlanmıştır (Çizelge 2.2). 

 

Çizelge 2.2. Sonradan eklenen iki hasta ile birlikte çalışmaya dahil edilen hastaların 
Angle sınıflaması ve cinsiyete göre yaş dağılımı. 

Sınıf I

n  Ort±SS n  Ort±SS n  Ort±SS n  Ort±SS n  Ort±SS

Erkek 8 13,47±1,16 7 11,93±0,99 8 13,94±1,48 7 12,20±2,17 30 12,94±1,66

Kız 7 13,00±1,61 8 12,61±1,91 7 13,89±2,04 8 12,51±1,52 30 12,98±1,77

Toplam 15 13,25±1,36 15 12,29±1,54 15 13,92±1,70 15 12,37±1,79 60 12,96±1,70

Sınıf II/1 Sınıf II/2 Sınıf III Toplam

 
n: birey sayısı, Ort: Ortalama,  SS: standart sapma. 

 

2.3. Panelin Oluşturulması  

 

 Hasta fotoğraflarını puanlaması için ortodontide doktora veya uzmanlık 

yaparak ortodonti eğitimi almış 50 kişi ve diş hekimliği eğitimi almayan üniversite 

mezunu 50 kişiden oluşan iki ayrı panel oluşturulmuştur. 

 

Ortodontide doktora veya uzmanlık yaparak ortodonti eğitimi almış 

bireylerden oluşan panel grubuna  “ortodontistler” ismi verildi. Ortodontistler 

grubunu oluşturmak için Ankara’da serbest muayenehane hizmeti veren (30 kişi) ve 

kamu kuruluşunda çalışan (4 kişi) hekimler ile Hacettepe Üniversitesi ( 4 kişi), 

Başkent Üniversitesi (4 kişi), Gülhane Askeri Tıp Akademisi (8 kişi)’nde görevli 

öğretim üyeleri ile anket yapılmıştır. Serbest muayenehanelerde anket birebir şekilde 

uygulanırken, her bir eğitim kurumlarında katılımcılara aynı anda anket 

uygulanmıştır. Ortodontist grubu oluşturulurken, henüz ortodonti eğitimini 

tamamlamamış doktora öğrencileri ya da araştırma görevlileri gruba dahil 

edilmemiştir. 

 

Ortodonti eğitimi almayan üniversite mezunu bireylerden oluşan panel 

grubuna “hasta velileri”  ismi verildi. Sosyoekonomik durumu yüksek olan bireylerin 

bu gruba dahil edilmesi için üniversite mezunu velilerin seçilmesi hedeflenmiştir. 
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Çocuklarının ortodontik tedavisi için Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 

Ortodonti Anabilim Dalına gelen velilere, birebir veya birkaç kişiden oluşan gruplar 

şeklinde anket uygulanmıştır. 

 

Her iki panel grubunu oluşturan bireylerin yüksek sosyo-kültürel konumu 

olmasına dikkat edilmiştir (Çizelge 2.3). 

    

Çizelge 2.3. Çalışmaya katılan panel üyelerinin panel grubu ve cinsiyete göre yaş 
dağılımı. 

Erkek (n:25) Bayan (n:25) Erkek (n:21) Bayan (n:29)

Ortalama ± SS (yaş) 43,42 ± 4,43 41,35 ± 4,52 44,23 ± 9,81 40,95 ± 7,94

Median (yaş) 43 42 44 39

Yaş Aralığı 35 - 51 30 - 49 30 - 61 30 - 64

Hasta Velileri (n:50) Ortodontistler (n:50)

 
n: birey sayısı, SS: standart sapma. 
 

2.4. Anket Sunumu   

 

Microsoft Office 2003 Power Point (Seattle, Washington, ABD) programı 

yardımıyla tüm hastaların slâytları rastgele dizilerek slâyt gösterisi şeklinde bir 

duvara yansıtılmıştır. Her bir hastanın fotoğrafları (cephe istirahat, cephe 

gülümseme, profil istirahat) referans fotoğraflarıyla birlikte aynı slaytta panel 

üyelerine 10’ar saniye gösterilmiş ve VAS skalası üzerinde üyelerden ilgili 

fotoğrafları 0 dan 100 e kadar (çok çirkinden çok çekiciye doğru) bir aralıkta 

oylamaları istenmiştir. Panel üyelerine oylamada yardımcı olması için 10 cm lik 

skalanın tam ortasına 50 puanı gösteren dik bir rehber çizgi kullanılmıştır.  

 

Tedavi ile olan değişiklikleri ölçmek içinse hastanın tedavi öncesi ve tedavi 

sonrası üçlü fotoğrafları (cephe istirahat, cephe gülümseme, profil istirahat), hastanın 

tedavi öncesi fotoğrafları ile referans fotoğraflarının bir arada olduğu slayttan hemen 

sonra gösterilmiştir. Her bir slâyt 10 saniye gösterilmiştir. Puanlama 5 değer 

üzerinden test şeklinde yapılmıştır [a. oldukça kötüleşmiş (-2), b. Kötüleşmiş (-1), c. 

değişiklik yok (0), d. Đyileşmiş (1), e. oldukça iyileşmiş(2)].  
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Anlaşılacağı üzere, ilk olarak bir hastanın tedavi öncesi estetiği, ikinci olarak 

tedavi ile olan değişiklik puanlanarak, bir sonraki hastaya geçilmiştir, bu şekilde 

toplam 60 hastanın 120 slâydı panel üyelerine gösterilmiştir. Bunlara ilave olarak, 

ölçüm sisteminin birey-içi tekrar edilebilirliğini değerlendirmek için 6 hastanın (15, 

23, 27, 31, 36 ve 37 numaralı hastalar) fotoğraf serileri panel üyelerine 2 şer kere 

gösterilmiştir. Gösterim sırasında panel üyelerine hastalar hakkında fazladan bilgi 

verilmemiştir. Anket sunumu öncesi ilk iki slaytta çalışma grubunun haricinde bir 

hasta gösterilerek anket formunu nasıl dolduracakları anlatılmıştır (Resim 2.2, 2.3) 

(Anket formu için, bkz. EK-A).  

 

Bu çalışmaya dahil edilen hastaların fotoğrafları 2000 ve 2008 yılları arasında 

çekildiği için fotoğrafların bir kısmı yeni iken bir kısmı da 8 yıllık fotoğraflardan 

oluşmaktaydı. Moda, saç şekli gibi değişkenler, yüz estetiğini değerlendirmeyi 

etkileyebileceği ihtimaline karşın, sunum yapılan panel üyelerine hastanın saçlarını 

göz ardı etmeleri ve sadece hastanın yüzüne yoğunlaşmaları gerektiği söylenmiştir. 

Çalışmaya dahil edilen 60 hastanın tedavi öncesi ve tedavi sonrası fotoğrafları resim 

2.4’de gösterilmektedir. 
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Resim 2.2. Tedavi öncesi yüz estetiğinin nasıl puanlanacağını katılımcılara anlatan 
tanıtıcı slayt. 

 
 

 
 

Resim 2.3. Tedavi ile oluşan değişikli ğin nasıl puanlanacağını katılımcılara anlatan 
tanıtıcı slayt. 
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Resim 2.4. Çalışmada kullanılan tedavi öncesi (solda) ve  
 tedavi sonrası (sağda) fotoğraf üçlüleri. 
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Resim 2.4 (Devam). Çalışmada kullanılan tedavi öncesi (solda) ve  
tedavi sonrası (sağda) fotoğraf üçlüleri. 
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Resim 2.4 (Devam). Çalışmada kullanılan tedavi öncesi (solda) ve  
tedavi sonrası (sağda) fotoğraf üçlüleri. 
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Resim 2.4 (Devam). Çalışmada kullanılan tedavi öncesi (solda) ve  
tedavi sonrası (sağda) fotoğraf üçlüleri. 
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Resim 2.4 (Devam). Çalışmada kullanılan tedavi öncesi (solda) ve  
tedavi sonrası (sağda) fotoğraf üçlüleri. 
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Resim 2.4 (Devam). Çalışmada kullanılan tedavi öncesi (solda) ve 
 tedavi sonrası (sağda) fotoğraf üçlüleri. 
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Resim 2.4 (Devam). Çalışmada kullanılan tedavi öncesi (sağda) ve tedavi sonrası 
(solda) fotoğraf üçlüleri. 
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Resim 2.4 (Devam). Çalışmada kullanılan tedavi öncesi (solda) ve  
tedavi sonrası (sağda) fotoğraf üçlüleri. 
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Resim 2.4 (Devam). Çalışmada kullanılan tedavi öncesi (solda) ve tedavi sonrası 
(sağda) fotoğraf üçlüleri. 

 

2.5. Model Analizi 

 

Çalışmaya dahil edilen 60 hastanın tedavi öncesi modellerinde dijital bir 

kumpas ile overjet ve overbite ölçümleri yapılmıştır. 

 

Overjet:  Alt keser dişin kesici kenarı ile üst keserin kesici kenarı arasındaki, 

okluzal düzleme paralel olarak ölçülen horizontal mesafedir. 

 

Overbite: Alt keser dişin kesici kenarı ile üst keserin kesici kenarı arasındaki, 

okluzal düzleme dik olarak ölçülen vertikal mesafedir. 
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2.6. Ağız Đçi Fotoğraf Analizi 

 

Ağıziçi fotoğraflarda iki ayrı gözlemcinin (Doç Dr. Sıddık MALKOÇ ve   Dt. 

Ahmet FĐDANCIOĞLU) görüş birliğine vardığı, ortodontik tedavi ihtiyacı 

indeksinin estetik bileşeni (aesthetic component of the index of orthodontic treatment 

need, AC/IOTN ) belirlenmiştir.  

 

Çalışmaya dahil edilen 60 hastanın cepheden çekilmiş ağıziçi fotoğrafları süre 

kısıtlaması olmaksızın, Evans ve Shaw (1987) tarafından oluşturulan skalaya göre 

puanlanmıştır. Skala, dişsel estetiğin farklı seviyelerine göre 10 farklı fotoğraftan 

oluşmaktadır. Puan verilecek hastanın dişsel görüntüsü skalada yer alan kaç numaralı 

fotoğrafa benziyorsa, benzetilen fotoğraf numarası o hastanın AC/IOTN değeri 

olarak not edilmiştir. Skalaya göre, dişsel görünüm estetik açıdan bozuldukça o hasta 

için verilen puan 1’den 10’a doğru yaklaşmaktadır (Resim 2.5). 

 

 
 

Resim 2.5. Ortodontik tedavi ihtiyacı indeksinin estetik bileşeni skalası  
(aesthetic component of the index of orthodontic treatment need, AC/IOTN )  

Evans ve Shaw (1987). 
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2.7. Ağız Dışı Fotoğraf Analizi 

 

Çalışmaya dahil edilen 60 hastanın dosyalarından elde edilen ağız dışı profil 

ve cephe fotoğrafları şu özellikleri içermektedir: 

 Fotoğraflar, dijital bir fotoğraf makinesi (Nikon D80; Nikon 

Corporation, Tokyo, Japan),  ve bir teleskopik lens (Micro-Nikkor 105 

mm; Nikon Corporation) kullanılarak elde edilmiştir. 

 Cephe istirahat fotoğrafları, hastanın başı pupillerden geçen düzlem 

yere paralel olacak şekilde, çeneleri sentrik ilişkide ve dudaklar 

gerilimsiz pozisyonda iken elde edilmiştir.  

 Profil fotoğrafları, hastanın başı yumuşak doku Frankfurt horizontal 

düzlemi yere paralel olacak şekilde konumlandırılarak, çeneleri 

sentrik ilişkide ve dudaklar gerilimsiz pozisyonda iken elde edilmiştir. 

 Bu çalışmaya dahil edilen hastaların fotoğrafları 2000 ve 2008 yılları 

arasında çekildiği için fotoğraf çekilen mekân ve ışıklandırmada 

standardizasyon sağlanamamıştır. 

 Cephe gülümseme fotoğrafları araştırmanın sadece anket sunumu 

safhasında kullanılmıştır. Fotoğraf analizlerinde bu fotoğraflar 

kullanılmamıştır. 

 

Elde edilen ağız dışı profil ve cephe fotoğraflarında Sigma Scan (Systat 

Software GmbH, Erkrath, Almanya) programı kullanılarak işaretlemeler ve ölçümler 

yapılmıştır. Cephe fotoğrafında 15, profil fotoğrafında 19 tane olmak üzere toplam 

34 nokta işaretlenmiştir. Frontal fotoğraflarda 27 oran, 19 altın oran, profil 

fotoğraflarında 26 açı ölçülmüştür.  

 

Bu çalışmadaki mesafeler işaretler arasında hesap edilmiştir. Hiçbir referans 

ekseni, dikme, izdüşüm kullanılmamıştır. Bu sayede hem projeksiyon hatalarından 

kaçınılmıştır hem de ölçüm tekniği klinik pratikte daha kullanılabilir ve daha basit 

hale gelmiştir. 
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2.7.1. Profil Fotoğraf Analizi 

 

Araştırmada kullanılan profil foto ğrafı noktaları (Şekil 2.1) 

 

 
Şekil 2.1. Araştırmada kullanılan profil fotoğrafı noktaları. 

1. Tr (Trichion) : Saçlı deri ile alnın birleşme noktası. 
2. G (Glabella): Alnın sagital düzlemdeki en ileri noktası. 
3. N (Nasion): Frontonasal eğrinin en derin noktası. 
4. Pn (Pronasale): Burnun sagital düzlemdeki en ileri noktası. 
5. Sn (Subnasale): Burun ile üst dudağın birleşme noktası. 
6. A (A noktası): Burun ile üst dudak arasındaki en derin nokta. 
7. Ls (Labrale Superior): Üst dudağın mukokutenöz sınırı. 
8. Lsp (Labrale Superior Protruzive): Üst dudağın en ileri noktası. 
9. St (Stomion): Üst ve alt dudağın temas noktası. 
10. Lip (Labrale Đnferior Protruzive): Alt dudağın en ileri noktası. 
11. Li (Labrale Đnferior): Alt dudağın mukokutenöz sınırı. 
12. B (B noktası): Alt dudak ile çene ucu arasındaki en derin nokta. 
13. Pog (Pogonion): Alt çene yumuşak dokusunun en ön noktası. 
14. Gn (Gnathion): Yumuşak doku çene ucunun en aşağı ve en ileri noktası. 
15. Po (Porion): Kulak deliğinin üst noktası. 
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Araştırmada kullanılan profil foto ğrafı açıları 

 

Çalışmamızda profil fotoğrafları üzerinde, Peck ve Peck (1970), Cox ve van 

der Linden (1971), Hautvast (1971), Lines ve ark (1978), Kourey ve Epker (1992), 

Nanda ve ark (1996), Ferrario ve ark (1997), Nguyen ve Turley (1998), Auger ve 

Turley (1999), Fernandez-Riviero ve ark (2003), Malkoç ve ark (2009) tarafından 

tarif edilen toplam 27 açı incelenmiştir. Ergenlik dönemindeki bireyler için ideal 

oran ve açılar nadir olduğundan, genç erişkinler için verilen ideal değerler de 

kullanılmıştır. Literatürde kullanılan Menton noktasının tekrar edilebilirliği düşük 

olduğundan (Kiekens ve ark 2008b) onun yerine Gnathion noktası tercih edilmiştir 

(Şekil 2.2). 

 

1. Lsp-G-Pog  

2. Lip-G-Pog  

3. Lsp-N-Pog  

4. A-N-B  

5. G-N-Pn  

6. Pn-N-Sn  

7. Pn-N-Pog  

8. N-Pn-Pog  

9. G-Sn-Pog  

10. N-Sn-Pog  

11. Lip-B-Pog  

12. N-Po-Pn  

13. N-Po-Sn  

14. N-Po-Pog  

15. N-Po-Gn  

16. Pn-Po-Sn  

17. Pn-Po-Ls  

18. Sn-Po-Ls  

19. Sn-Po-Gn  

20. Ls-Po-St  

21. Ls-Po-Li  

22. Ls-Po-Pog  

23. Li-Po-Pog  

24. Sn-Lsp/Pog-Lip  

25. G-Pog/N-Pn  

26. B-Lip/Lsp-A  
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Şekil 2.2. Araştırmada kullanılan profil fotoğraf açıları. 
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2.7.2. Cephe Fotoğraf Analizi 

 

Araştırmada kullanılan cephe fotoğrafı noktaları (Şekil 2.3) 

 
Şekil 2.3. Araştırmada kullanılan cephe fotoğraf noktaları. 

 
1. Tr (Trichion) : Orta düzlemde saçlı deri ile alnın birleşme noktası. 
2. N (Nasion): Orta düzlemde bipupil hatta denk gelen nokta. 
3. Sn (Subnasale): Orta düzlemde burun ile üst dudağın birleşme noktası. 
4. Ls (Labrale Superior): Orta düzlemde üst dudağın mukokutenöz sınırı. 
5. St (Stomion): Orta düzlemde üst ve alt dudağın temas noktası. 
6. Li (Labrale Đnferior): Orta düzlemde alt dudağın mukokutenöz sınırı. 
7. Me (Menton): Orta düzlemde çene ucunun en alt noktası. 
8. Exr (Exocanthion Right): Sağ gözün en dış noktası. 
9. Enr (Endocanthion Right): Sağ gözün en iç noktası. 
10. Exl (Exocanthion Left): Sol gözün en dış noktası. 
11. Enl (Endocanthion Left): Sol gözün en iç noktası. 
12. Pr (Pupil Right): Sağ gözbebeğin orta noktası. 
13. Pl (Pupil Left): Sol gözbebeğin orta noktası. 
14. Alr (Alare Right): Sağ burun kanadının en dış noktası. 
15. All (Alare Left): Sol burun kanadının en dış noktası. 
16. Chr (Cheilion Right): Sağ dudak köşesi. 
17. Chl (Cheilion Left): Sol dudak köşesi. 
18. Xr: Bipupil hatta yüzün en sağ noktası. 
19. Xl: Bipupil hatta yüzün en sol noktası. 
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Araştırmada kullanılan cephe fotoğrafı oranları  
 

Çalışmamızda cephe fotoğrafları üzerinde; Proffit ve ark (1980), Ricketts 

(1982a ve b), Powel ve Humphreysi (1984), Farkas ve ark (1984), Farkas ve Munro 

(1987), Koury ve Epker (1992), McNamara ve ark (1993), Arnett ve Bergman 

(1993a ve b), Jacobson (1995), El-Mangoury ve ark (1996), tarafından tarif edilen 

toplam 27 oran incelenmiştir.  Literatürde kullanılan, kaşlar arasındaki yumuşak 

doku Nasion noktasının tekrar edilebilirliği düşük olduğundan onun yerine 

gözbebeklerinden geçen düzlem üzerinde oluşturulan Nasion noktası tercih 

edilmiştir; benzer şekilde Zygion noktalarının tekrar edilebilirliği düşük olduğundan 

(Kiekens ve ark 2008b), sağ ve sol Zygion noktalarından geçen düzlem yerine Xr ve 

Xl noktalarından geçen düzlem kullanılmıştır (Şekil 2.4). 

 

 

1. Tr-N/N-St  

2. Tr-N/Sn-Me   

3. N-St/Sn-Me  

4. Tr-Sn/N-Me   

5. N-Sn/Sn-Me   

6. Sn-St/Sn-Me  

7. St-Me/Sn-Me  

8. Sn-St/St-Me  

9. Ls_St/Sn-St  

10. Ls-St/St-Li  

11. EnR-EnL/XR-XL   

12. EnR-EnL/ExR-ExL  

13. ExR-EnR/EnR-EnL  

14. EnL-ExL/EnR-EnL  

15. EnR-EnL/AIR-AIL  

16. PR-PL/ExR-ExL  

17. AIR-AIL /ChR-ChL  

18. ChR-ChL/ExR-ExL  

19. ChR-ChL/XR-XL  

20. AIR-AIL /N-Sn  

21. Sn-St/ChR-ChL  

22. Sn-Me/ChR-ChL  

23. XR-XL/Tr-Me  

24. Sn-St/XR-XL  

25. Sn-Me/XR-XL  

26. N-St/XR-XL   

27. N-Me/XR-XL   
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Şekil 2.4. Araştırmada kullanılan cephe fotoğrafı oranları. 
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Araştırmada kullanılan altın oranlar 

 

Çalışmamızda cephe fotoğrafları üzerinde; Ricketts (1982a), Baker ve Woods 

(2001) ile Mack (1997) tarafından tarif edilen 19 adet altın oran incelenmiştir (Şekil 

2.5).  

1. Tr-Ex/Ex-Al 

2. Tr-Ex/Ch-Me 

3. Tr-Al /Tr-Ex 

4. Tr-Al /Ex-Ch 

5. Tr-Al /Al-Me 

6. Tr-Me/Tr-Al  

7. Tr-Me/Ex-Me 

8. Ex-Al/Al-Ch 

9. Ex-Ch/Ex-Al 

10. Ex-Ch/Ch-Me 

11. Ex-Me/Ex-Tr 

12. Ex-Me/Ex-Ch 

13. Ex-Me/Al-Me 

14. Al-Me/Ex-Al 

15. Al-Me/Ch-Me 

16. Ch-Me/Al-Ch 

17. XR-XL/ExR-ExL 

18. ExR-ExL/ChR-ChL 

19.ChR-ChL/AlR-AIL

 
Şekil 2.5. Araştırmada kullanılan altın oranlar. 
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2.8. Lateral Sefalometrik Analiz 

 

Çalışmaya dahil edilen 60 hastanın dosyalarından elde edilen lateral 

sefalogramların tümü şu özellikleri barındırmaktadır: 

 Sefalometrik kayıtlar Planmeca PM 2002 CC (Helsinki, Finlandiya) 

sefalostatı ile elde edilmiştir. 

 Lateral sefalografiler, 0,64 sn'de 73 kw ve 15 mA gücünde ışınlama 

yapılarak çekilmiştir. 

 Işın kaynağı-birey mesafesi 152 cm, orta oksal düzlem-film kaseti 

mesafesi 13 cm. olarak standardize edilmiştir.  

 Boyutları 18x24 cm olan sefalometrik filmler kullanılmıştır. 

 Lateral sefalometrik filmler hastanın başı yumuşak doku Frankfurt 

horizontal düzlemi yere paralel olacak şekilde konumlandırılarak, 

çeneleri sentrik ilişkide ve dudaklar gerilimsiz pozisyonda iken elde 

edilmiştir. 

 

Elde edilen lateral sefalometrik röntgenlerdeki ölçümlerde kullanılacak 

noktalar negatoskop üzerinde asetat kâğıtlarına 0,35 mm uçlu kurşun Rotring 

(Almanya) kalemle işaretlenmiştir. Ardından gerekli çizimler ve sefalometrik 

analizler yapılmıştır. 

 

2.8.1. Araştırmada Kullanılan Lateral Sefalometrik Noktalar  

 

Çalışmamızda lateral sefalografiler üzerinde 22 adet nokta kullanılmıştır 

(Şekil 2.6). 

 

1. Na (Nasion): Frontonazal suturun en ileri noktası. 

2. S (Sella): Sella Turcica’nın orta noktası. 

3. Po (Porion): Meatus acusticus ekstarnusun üst kenarının orta 

noktası. 

4. Or (Orbita):  Göz çukuru alt kenarının en derin noktası. 

5. Go (Gonion): Mandibula düzlemi ile ramus düzleminin oluşturduğu açının 

açıortayı ile mandibula alt kenarının kesiştiği nokta. 
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Şekil 2.6. Araştırmada kullanılan lateral sefalometrik noktalar. 

 

6. Gn (Gnathion): Mandibulada simfizisin en aşağı ve en ileri noktası. 

7. ANS (Anterior Nazal Spina): Anterior nazal spinanın en ön ve uç noktası. 

8. PNS (Posterior Nazal Spina): Sagital düzlemde sert damağın en arka 

noktası. 

9. Spa (Spina Anterior): Nasion ve Gnathion’dan geçen düzlemin maksiler 

düzlemi kestiği nokta. 

10. Spp (Spina Posterior): Sella ve Gonion’dan geçen düzlemin maksiler 

düzlemi kestiği nokta. 

11. A (A noktası): Üst çene tabanı ile alveolar çıkıntı arasındaki kemik iç 

bükeyliğinin en derin noktası. 

12. B (B noktası): Alt çenenin alveolar çıkıntısının dış kenarı üzerindeki en 

arka noktası. 
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13. Pg (Pogonion): Mandibulanın anterior kurvatüründe sagital düzlemdeki 

en ileri nokta. 

14. Uca (Üst Kesici Apeksi): Üst orta kesici dişin kök apeksi. 

15. Uci (Üst Kesici Kenarı): Üst orta kesici dişin kesici kenarı. 

16. Lca (Alt Kesici Apeksi): Alt orta kesici dişin kök apeksi. 

17. Lci (Alt Kesici Kenarı): Alt orta kesici dişin kesici kenarı. 

18. Pn (Pronasale): Burnun sagital düzlemdeki en ileri noktası. 

19. Sn (Subnasale): Burun ile üst dudağın birleşme noktası. 

20. Ls noktası (Labrale superius): Üst dudağın sagital düzlemdeki en ileri 

noktası. 

21. Li noktası (Labrale inferius): Alt dudağın sagital düzlemdeki en ileri 

noktası. 

22. Pgs (Yumuşak doku Pogonion): Alt çene yumuşak dokusunun en ön 

noktası. 

 

2.8.2. Araştırmada Kullanılan Lateral Sefalometrik Referans Düzlemleri 

 

Çalışmamızda lateral sefalografiler üzerinde belirlenen noktalarda 16 adet 

düzlem kullanılmıştır. 

 

Đskeletsel düzlemler 

 

7 adet iskeletsel düzlem kullanılmıştır (Şekil 2.7). 

 

1. SN (Ön Kafa Kaidesi Düzlemi): Sella ve Nasion noktalarından geçen 

düzlem. 

2. FH (Frankfurt Horizontal Düzlem):  Porion ve Orbita noktalarından 

geçen düzlem. 

3. PP (Palatal Düzlem): ANS ve PNS noktalarından geçen düzlem. 

4. MP (Mandibuler Düzlem): Gonion ve menton noktalarından geçen 

düzlem. 

5. NV (Nasion Vertikale): Nasion noktasından Frankfurt horizontal düzleme 

dik çizilerek oluşturulan düzlem. 



 57

6. NA (Nasion-A noktası Düzlemi): Nasion ve A noktalarını birleştiren 

düzlem. 

7. NB (Nasion-B noktası Düzlemi): Nasion ve B noktalarını birleştiren 

düzlem. 

  

Dişsel düzlemler 

 

3 adet dişsel düzlem kullanılmıştır (Şekil 2.7). 

 

8. OP (Okluzal düzlem): Birinci büyük azıların kapanışının orta noktası ile 

alt ve üst kesicilerin kesici kenarlarını birleştiren doğru parçasının orta noktasından 

geçen düzlem.  

9. U1 (Üst kesici düzlem): Üst orta kesici dişin kesici kenarı ile apeksi 

arasında çizilen düzlem. 

10. L1 (Alt kesici düzlem): Alt orta kesici dişin kesici kenarı ile apeksi 

arasında çizilen düzlem. 

 

Yumuşak doku düzlemleri 

 

6 adet yumuşak doku düzlemi kullanılmıştır (Şekil 2.10). 

 

11. SnV (Subnasale Vertikale): Subnasale noktasından Frankfurt horizontal 

düzleme dik çizilerek oluşturulan düzlem. 

12. B Line (Burstone B düzlemi): Subnasale ile yumuşak doku pogonion 

noktalarından geçen düzlem. 

13. E Line (Rickets E Düzlemi): Pronasale ile yumuşak doku Pogonion 

noktalarındangeçen düzlem. 

14. H Line (Holdaway H düzlemi): Labrale superius ile yumuşak doku 

Pogonion noktalarından geçen düzlem. 

15. S Line (Steiner S düzlemi): Burun ucu ile üst dudağın üst kısmının 

oluşturduğu “S” harfinin orta noktası ile yumuşak doku Pogonion noktalarından 

geçen düzlem 

16. Z Line (Merrifield Z düzlemi):  Sagitalde en ilerideki dudak ile yumuşak 

doku Pogonion noktalarından geçen düzlem. 
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Şekil 2.7. Araştırmada kullanılan iskeletsel ve 
dişsel lateral sefalometrik referans düzlemleri. 

 

2.8.3. Araştırmada Kullanılan Lateral Sefalometrik Ölçümler  

 

Çalışmamızda lateral sefalografiler üzerinde 33 adet ölçüm yapılmıştır. 

 

Đskeletsel ölçümler 

 

10 adet iskeletsel ölçüm yapılmıştır (Şekil 2.8). 

 

1. SN/MP(°): Ön kafa kaidesi düzlemi ile mandibuler düzlem arasındaki açı. 

2. FMA(°):  Frankfurt horizontal düzlem ile mandibuler düzlem arasındaki 

açı. 

3. PP/MP(°): Palatal düzlem ile mandibuler düzlem arasındaki açı. 
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Şekil 2.8. Araştırmada kullanılan iskeletsel ölçümler. 

 

4. ANB(°): Üst ve alt çenenin birbirlerine göre konumunu belirleyen açı. 

           5. A-N┴FH(mm): A noktasının Sella vertikale düzlemine uzaklığı. 

6. Pg-N┴FH(mm):  Pogonion noktasının Sella vertikale düzlemine uzaklığı. 

7. NAPg(°): Sert doku konveksite açısı. 

8. Wits (mm): A ve B noktalarından okluzyon düzlemine indirilen 

dikmelerin arasındaki uzaklık farkı. 

9. Ön Oran: Alt ön yüksekliği indeksi, Spa-Gn/N-Gn x 100. 

10. Arka Oran: Alt arka yüksekliği indeksi, Spp-Go/S-Go x 100. 
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Şekil 2.9. Araştırmada kullanılan dişsel ölçümler. 

 

Dişsel ölçümler 

 

7 adet dişsel ölçüm yapılmıştır (Şekil 2.9). 

11. U1/PP(°): Üst keser dişin uzun ekseni ile palatal düzlem arasındaki açı. 

12. U1-PP(mm): Üst keser dişin kesici kenarının palatal düzleme uzaklığı. 

13. U1/NA(°): Üst keser dişin uzun ekseni ile NA düzlemi arasındaki açı. 

14. U1-NA(mm): Üst keser dişin kesici kenarının NA düzlemine uzaklığı. 

15. L1/MP(°): Alt keser dişin uzun ekseni ile mandibula düzlemi arasındaki 

açı. 

16.L1/NB(°): Alt keser dişin uzun ekseni ile NB düzlemi arasındaki 

açı. 

17. L1- NB (mm): Alt keser dişin kesici kenarının NB düzlemine uzaklığı. 
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Yumuşak doku ölçümleri 

 

16 adet yumuşak doku ölçümü yapılmıştır (Şekil 2.10). 

 

Burstone analizi 

18.Ls-B(mm): Burstone B düzlemine Ls noktasının uzaklığı. 

19.Li-B(mm): Burstone B düzlemine Li noktasının uzaklığı. 

Epker Analizi 

20.Ls-SnV(mm): SnV düzlemine Ls noktasının uzaklığı. 

21.Li-SnV(mm): SnV düzlemine Li noktasının uzaklığı. 

22.Pos-SnV(mm): SnV düzlemine Pgs noktasının uzaklığı. 

Holdaway analizi 

23. H açısı(°): H doğrusu ile NB düzlemi arasındaki açı. 

24. Sn-H(mm): Holdaway H düzlemine Sn noktasının uzaklığı. 

25. Li-H(mm):  Holdaway H düzlemine Li noktasının uzaklığı. 

Merrifield analizi 

26. Z açısı(°): Z düzlemi ile FH düzlemi arasındaki açı. 

Ricketts analizi 

27.Ls-E(mm): Ricketts E düzlemine Ls noktasının uzaklığı. 

28.Li-E(mm): Ricketts E düzlemine Li noktasının uzaklığı. 

Steiner analizi 

29.Ls-S(mm): Steiner S düzlemine Ls noktasının uzaklığı. 

30.Li-S(mm): Steiner S düzlemine Li noktasının uzaklığı. 

Yumuşak doku kalınlıkları 

31.Üst dudak kalınlığı(mm): Alveloler plate üzerinde A noktasının 2 mm 

altındaki noktadan, üst dudağın dış sınırına olan horizontal yöndeki uzaklık.  

32.Üst dudak gerilimi(mm): Üst santral kesicinin vestibül yüzeyinden üst 

dudağın vermilion hatına olan horizontal yöndeki mesafenin, üst dudak kalınlığından 

farkı. 

33.Çene ucu kalınlığı(mm): Đskeletsel (Pg) ve yumuşak doku (Pgs) 

Pogonion noktaları arasındaki uzaklık. 
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Şekil 2.10. Araştırmada kullanılan yumuşak doku düzlemleri ve ölçümleri:  
A. Burstone analizi, B. Epker analizi, C. Holdaway analizi, D.Ricketts analizi, 

 E. Steiner analizi, F. Merrifield analizi ve yumuşak doku kalınlıkları. 
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Horizontal toplam ve vertikal fark 

 

Đlk kez Kiekens ve ark (2006) tarafından öne sürülen ve estetik değerlendirme 

de önemli olduğunu buldukları horizontal toplamı, Türk bireylerin estetik 

değerlendirmesini konu alan çalışmamıza dahil etmeyi uygun gördük. Horizontal 

toplam, alçı modeldeki overjet ölçümü ile sefalogramdaki ANB açısının toplamından 

oluşmaktadır.   

 

Đskeletsel ve dişsel ölçümü bir arada gösteren horizontal toplamdan 

esinlenerek çalışmamızda aynı mantıkla yüzün vertikal olarak değerlendirebileceğini 

düşündük. Buradan yola çıkarak “vertikal fark” denen kavramı öne sürdük. Vertikal 

fark, sefalogramdaki SN/MP açısının onda biri ile alçı modeldeki overbite değerinin 

farkından oluşmaktadır. Horizontal toplamı oluşturan değerler birbiri ile doğru 

orantılı olduğundan toplamı alınmıştır. Hâlbuki vertikal farkı oluşturan değerler 

birbiri ile ters orantılı olduğundan farkının alınması daha uygun görülmüştür. SN/MP 

açısı değer olarak büyük bir açı olduğundan hesaplamada onda biri kullanılmıştır. 

 

2.9. Hata Kontrolü ve Ölçüm Hassasiyetinin Belirlenmesi 

 

Yapılan ölçümlerin duyarlılığının belirlenebilmesi için, araştırmaya dahil 

edilen 60 hastanın model ölçümleri, ağıziçi fotoğraf ölçümleri, lateral sefalometrik 

ölçümleri ve ağzı dışı fotoğraf ölçümleri; ilk ölçümden bağımsız olarak aynı 

araştırmacı (Dt. Ahmet FĐDANCIOĞLU) tarafından bir ay sonra tekrar ölçülmüştür. 

Bunlara ilave olarak anket formundaki VAS ve TEST değerleri yine aynı araştırmacı 

tarafından bir ay sonra okunarak metot hatası incelenmiştir. Metod hatasını 

degerlendirmek için "Dahlberg Formülü" (MH=√Σd2/2n) kullanılmıştır. Bu formülde 

"d" iki kayıt arasındaki farkı, "n" ise karşılaştırılan birim sayısını temsil etmektedir 

(Dahlberg 1940). 

                              

2.10. Đstatistiksel Değerlendirme 

 

 Verilerin elde edilmesinin ardından kız ve erkek hastalar arasındaki VAS ve 

TEST puanlarının farkını belirlemek için bağımsız t testi, Angle sınıfları arasındaki 

farkı belirlemek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA), bu farkın nereden 
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kaynaklandığını bulmak için Tukey “Honestly Significant Difference” (Tukey HSD) 

testi, hasta cinsiyeti ile Angle sınıflamasının çoklu karşılaştırması için “general 

linear model” testi kullanılmıştır.  

 

Panel üyelerinin yaş, cinsiyet ve meslekleri ile VAS ve TEST puanları 

arasındaki ilişkiyi tespit etmek için ANOVA analizi tercih edilmiştir. Ayrıca grup içi 

panel üyelerinin yaşlarının VAS ve TEST puanlarına etkisini ölçmek için Pearson 

korelasyon testi, grup içi panel üyelerinin cinsiyetinin VAS ve TEST puanlarına 

etkisini ölçmek için bağımsız t testi yapılmıştır. 

 

 Fotoğraf analizinde ölçülen açı ve oranların VAS puanları ile ilişkisini 

incelemek için pearson korelasyon testi ve regression analizi, model değerleri, 

sefalometrik değerler ve dişsel estetiğin VAS puanlarıyla ilişkisini incelemek için 

regresion analizi uygulanmıştır. 

 

VAS ve TEST puanları arasındaki ilişkiyi incelemek için Pearson korelasyon 

testi, düşük ve yüksek VAS gruplu hastaları karşılaştırmak için bağımsız t testi 

kullanılmıştır. 

 

Panel grupları arası VAS ve TEST puanlarının tekrar edilebilirliğini ölçmek 

için spearman korelaston testi, VAS ve TEST ölçümünün iç tutarlılığı için Cronbach 

alpha, tekrarlı ölçümlerin sınıf içi tutarlılığı için sınıflar arası korelasyon (interclass 

correlation coefficent ICC) , birey içi VAS ve TEST puanlamasının tekrar 

edilebilirliğini ölçmek için ilk ölçümle ikinci ölçüm arasında pearson korelasyon testi 

yapılmıştır (Çizelge 2.4). 

 

 Verilerin istatistik analizlerinde SPSS 17.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, ABD) 

istatistik paket programı kullanılmıştır. 
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Çizelge 2.4. Çalışmada kullanılan istatistikler. 

ĐSTATĐSTĐK HEDEFĐ UYGULANAN ĐSTATĐSTĐK 

Hastaların cinsiyetlerinin karşılaştırılması Bağımsız t testi 

Hastaların Angle sınıflarının karşılaştırılması ANOVA, Tukey HSD 

Hastaların cinsiyetleri ve Angle sınıflarının 

çoklu karşılaştırılması 

General Linear Model 

Panel üyelerinin yaş, cinsiyet ve mesleklerinin 

karşılaştırılması 

ANOVA 

Grup içi panel üyelerinin yaşlarının puanlama 

ile ili şkisi 

Pearson Korelasyon 

Grup içi panel üyelerinin cinsiyetlerinin 

karşılaştırılması 

Bağımsız t testi 

Fotoğraf analizlerinin VAS puanları ile ilişkisi Pearson korelasyon, regresyon 

Model değerleri, sefalometrik değerler ve 

dişsel estetiğin VAS puanları ile ilişkisi 

Regresyon 

VAS ve TEST puanlarının ilişkisi Pearson korelasyon 

Düşük ve yüksek VAS grubu hastalarının 

karşılaştırılması 

Bağımsız t testi 

Panel grupları arası puanlamaların tekrar 

edilebilirliği 

Spearman korelasyon 

Ölçüm sistemlerinin iç tutarlılığı Cronbach alpha 

Tekrarlı ölçümlerin sınıf içi tutarlılığı Sınıflar arası korelasyon 

Birey içi puanlamanın tekrar edilebilirliği Pearson korelasyon 
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3.BULGULAR 

 

3.1. Yöntem Hatasının Değerlendirilmesi 

 

Anket formlarının tekrar değerlendirilmesi sonucunda VAS puanlarının 0,29; 

TEST puanlarının 0,07 metot hatası ile okunduğu bulunmuştur. 

 

Ağıziçi fotoğraf analizinde metot hatasının 0,35 olduğu, profil fotoğraflarının 

analizinde açıların metot hatasının 0,15 ile 1,73 arasında değiştiği, ağız dışı cephe 

fotoğrafların analizinde oranların metot hatasının 0,00 ile 0,01 arasında değiştiği, 

altın oranların metot hatasının 0,01 ile 0,16 arasında değiştiği bulunmuştur. 

 

Model analizinde overjet metot hatasının 0,15, overbite metot hastasının 0,13 

olduğu saptanmıştır.  

 

Lateral sefalometrik analizde milimetrik değerler içerinde en düşük metot 

hatası 0,30 ile alt dudağın Steiner düzlemine uzaklığında, en yüksek metot hatası ise 

0,88 ile sert doku çene ucunun Nasion dikmesine uzaklığında (Pg-N┴FH) 

bulunmuştur. Lateral sefalometrik analizde açısal değerler içerisinde en düşük metot 

hatası 0,33 ile ANB açısında, en yüksek metot hatası ise 0,99 ile alt keserin NB 

düzlemi ile yaptığı açıda (L1/MP) bulunmuştur. 

 

Bu veriler bir ay arayla yapılan ölçümler arasında hata paylarının önemsiz 

olduğunu ve bu çalışmadaki sonuçları istatistiksel olarak önemli bir oranda 

etkilemeyeceğini göstermektedir (Çizelge 3.1). 
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Çizelge 3.1. Çalışmada kullanılan ölçümlerin metot hatası değerleri. 

Ölçüm Metot Hatası Ölçüm Metot Hatası
VAS (pn) 0,29 Altın Oranlar
TEST (pn) 0,07 Tr-Ex/Ex-Al (or) 0,05
Ağız Đçi Foto ğraf Analizi Tr-Ex/Ch-Me (or) 0,04
AC/IOTN (in) 0,35 Tr-Al/Tr-Ex (or) 0,01
Profil Foto ğraf Analizi Tr-Al/Ex-Ch (or) 0,02
Lsp-G-Pog (d) 0,32 Tr-Al/Al-Me (or) 0,01
Lip-G-Pog (d) 0,15 Tr-Me/Tr-Al (or) 0,01
Lsp-N-Pog (d) 0,33 Tr-Me/Ex-Me (or) 0,01
A-N-B (d) 0,34 Ex-Al/Al-Ch (or) 0,01
G-N-Pn (d) 1,11 Ex-Ch/Ex-Al (or) 0,07
Pn-N-Sn (d) 0,40 Ex-Ch/Ch-Me (or) 0,06
Pn-N-Pog (d) 0,69 Me-Ex/Ex-Tr (or) 0,02
N-Pn-Pog (d) 0,68 Ex-Me/Ex-Ch (or) 0,07
G-Sn-Pog (d) 1,73 Ex-Me/Al-Me (or) 0,10
N-Sn-Pog (d) 0,96 Al-Me/Ex-Al (or) 0,16
Lip-B-Pog (d) 1,56 Al-Me/Ch-Me (or) 0,02
N-Po-Pn (d) 0,57 Ch-Me/Al-Ch (or) 0,05
N-Po-Sn (d) 0,52 XR-XL/ExR-ExL (or) 0,03
N-Po-Pog (d) 0,77 ExR-ExL/ChR-ChL (or) 0,07
N-Po-Gn (d) 1,04 ChR-ChL/AlR-AlL (or) 0,02
Pn-Po-Sn (d) 0,25 Model Analizi
Pn-Po-Ls (d) 0,28 Overjet (mm) 0,15
Sn-Po-Ls (d) 0,34 Overbite (mm) 0,13
Sn-Po-Gn (d) 0,60 Đskeletsel Ölçümler
Ls-Po-St (d) 0,21 SN/MP (d) 0,71
Ls-Po-Li (d) 0,23 FMA (d) 0,70
Ls-Po-Pog (d) 0,42 PP/MP (d) 0,98
Li-Po-Pog (d) 0,35 ANB (d) 0,33
Sn-Lsp/Pog-Lip (d) 1,13 A-N┴FH (mm) 0,68
G-Pog/N-Pn (d) 0,58 Pg-N┴FH (mm) 0,88
B-Lip/Lsp-A (d) 1,37 NAPg (d) 0,76
Cephe Foto ğraf Analizi Wits (mm) 0,58
Tr-N/N-St (or) 0,03 Ön Oran (or) 0,75
Tr-N/Sn-Me (or) 0,02 Arka Oran (or) 0,96
N-St/Sn-Me (or) 0,00 Dişsel Ölçümler
Tr-Sn/N-Me (or) 0,01 U1/PP (d) 0,98
N-Sn/Sn-Me (or) 0,01 U1-PP (mm) 0,68
Sn-St/Sn-Me (or) 0,00 U1/NA (d) 0,98
St-Me/Sn-Me (or) 0,00 U1-NA (mm) 0,61
Sn-St/St-Me (or) 0,01 L1/MP (d) 0,98
Ls_St/Sn-St (or) 0,01 L1/NB (d) 0,99
Ls-St/St-Li (or) 0,03 L1-NB (mm) 0,51
EnR-EnL/XR-XL (or) 0,00 Yumu şak Doku Ölçümleri
EnR-EnL/ExR-ExL (or) 0,02 Ls-B (mm) 0,36
ExR-EnR/EnR-EnL (or) 0,06 Li-B (mm) 0,33
EnL-ExL/EnR-EnL (or) 0,07 Ls-SnV (mm) 0,51
EnR-EnL/AIR-AIL (or) 0,01 Li-SnV (mm) 0,73
PR-PL/ExR-ExL (or) 0,03 Pos-SnV (mm) 0,86
AIR-AIL/ChR-ChL (or) 0,01 H açısı (d) 0,71
ChR-ChL/ExR-ExL (or) 0,02 Sn-H (mm) 0,55
ChR-ChL/XR-XL (or) 0,01 Li-H (mm) 0,32
AIR-AIL/N-Sn (or) 0,01 Z açısı (d) 0,98
Sn-St/ChR-ChL (or) 0,01 Ls-E (mm) 0,32
Sn-Me/ChR-ChL (or) 0,02 Li-E (mm) 0,30
XR-XL/Tr-Me (or) 0,01 Ls-S (mm) 0,35
Sn-St/XR-XL (or) 0,00 Li-S (mm) 0,30
Sn-Me/XR-XL (or) 0,00 ü.d. kalınlığı (mm) 0,48
N-St/XR-XL (or) 0,00 ü.d. gerilimi (mm) 0,66
N-Me-XR-XL (or) 0,00 ç.u. kalınlığı (mm) 0,50

 
 pn: puan, in:indeks, d:derece, or:oran, mm:milimetre, ü.d.:üst dudak, ç.u.:çene ucu. 
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3.2. Hasta Özelliklerine Ait Bulgular 

 

3.2.1. Cinsiyet 

 

Çalışmada değerlendirilen 60 hastada, kızlar ve erkekler arasındaki tedavi 

öncesi yüz estetiği farkını ve tedavi ile oluşan değişikliklerin farkını tespit etmek için 

ortodontontistler ve velilerde hem VAS puanları için hem de TEST puanları için ayrı 

ayrı bağımsız t testi uygulanmıştır. 

 

Ortodontistlerde hem VAS puanları açısından (P>0,05) hem de TEST 

puanları açısından (P>0,05) hastaların cinsiyetleri arasında anlamlı bir fark tespit 

edilmemiştir  (Çizelge 3.2). Hasta velilerinde de VAS puanları (P>0,05) ve TEST 

puanları (P>0,05) için benzer durum söz konusudur. 

 
Çizelge 3.2. Hasta cinsiyeti ile her iki panelin VAS ve TEST puanları arasındaki 
ili şki. 

Erkek (n:30)                Kız (n:30)                     T- Testi

Ort ± SS Ort ± SS P

VAS Puanları

Ortodontistler 46,21 ± 10,23 45,20 ± 11,73 ns

Veliler 49,52 ± 10,11 50,91 ± 11,62 ns

TEST Puanları

Ortodontistler 0,71 ± 0,50 0,80 ± 0,55 ns

Veliler 1,08 ± 0,25 1,27 ± 0,38 ns

 
 *: P<0,05 , **: P<0,01 ,  ***: P<0,001, ns: önemsiz, n: örneklem sayısı, Ort: ortalama, SS: standart sapma, 
 P: anlamlılık, T-Testi: Bağımsız t testi. 

 

3.2.2. Angle Sınıflaması 

 

VAS ve TEST puanları açısından,  15 er kişiden oluşan 4 farklı Angle sınıfı 

arasında tedavi öncesi yüz estetiğinde ve tedavi ile oluşan değişikliklerde fark olup 

olmadığı, hem kız hastalarda, hem erkek hastalarda, hem de hastaların genelinde, 

ortodontistler ve hasta velileri için tek yönlü ANOVA testi ile değerlendirilmiştir. 

Gruplar arası anlamlı farkların görüldüğü durumlarda, farkın nereden 

kaynaklandığını bulmak için Tukey HSD testi yapılmıştır (Çizelge 3.3). 
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VAS puanlarının değerlendirilmesi 

 

Erkek hastalar (n:30) Angle sınıflamasına göre incelendiğinde, 

ortodontistlerde Angle sınıfları arasında anlamlı bir fark varken (P:0,008) hasta 

velileri için önemli bir fark tespit edilememiştir (P>0,05). Farkın kaynağı 

araştırıldığında, ortodontistler Sınıf III erkek hastalara, Sınıf I ve Sınıf II bölüm 1 

erkek hastalarından daha düşük puan verirken, Sınıf II bölüm 2 hastalar ile diğer 

gruplar arasında anlamlı bir fark yoktur (Çizelge 3.3). 

 

Kız hastalar (n:30) Angle sınıflamasına göre incelendiğinde ise, hem 

ortodontistler (P:0,003) hem de hasta velileri (P:0,028) için önemli farklar tespit 

edilmiştir. Ortodontistler, Sınıf III kız hastalara, Sınıf I ve Sınıf II bölüm 2 kız 

hastalardan daha düşük puan verirken, Sınıf II bölüm 1 kız hastalar ile diğer gruplar 

arasında anlamı bir fark yoktur. Hasta velileri ise, Sınıf III kız hastalara Sınıf II 

bölüm 2 kız hastalardan daha düşük puan verirken, Sınıf I ve Sınıf II bölüm 1 kız 

hastalar ile diğer gruplar arasında anlamlı bir fark yoktur  (Çizelge 3.3).  

 

Hastaların geneli (n:60) göz önüne alındığında, her iki panelde de gruplar 

arasındaki farklılık önemli bulunmuştur ( Ortodontistler için P<0,001; hasta velileri 

için P:0,043). Her iki panel grubunda da,  Sınıf III hastalar diğer gruplara göre 

önemli ölçüde daha düşük puan almaktayken, diğer gruplar arasında belirgin bir fark 

tespit edilmemiştir (Çizelge 3.3). 

 

Test puanlarının değerlendirilmesi 

 

Angle sınıflaması göz önüne alındığında, ortodontistlere göre erkek (P>0,05) 

ve kız (P>0,05) hastalarda, Angle sınıfları arasında tedavi değişikli ği açısından fark 

yokken, hastaların genelinde gruplar arasında anlamlı bir fark tespit edilmiştir 

(P:0,031). Farkın kaynağı araştırıldığında, Sınıf III hastalar ile Sınıf II bölüm 1 

hastalar arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır. Ortodontistlere göre Sınıf III 

hastaların tedavisindeki iyileşme, Sınıf II bölüm 1 hastalarına göre daha fazla 

olmaktadır (Çizelge 3.3). Hasta velileri içinse, erkeklerde (P>0,05), kızlarda 

(P>0,05) ve hastaların genelinde (P>0,05) tedavi değişikli ği açısından fark 

görülmemiştir. 
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Çizelge 3.3. Angle sınıflaması ile her iki panelin VAS ve TEST puanları arasındaki 
ili şki. 

ANOVA

Ort ± SS Ort ± SS Ort ± SS Ort ± SS P I II\1 II\2 III

VAS PUANLARI

Erkek Hasta

Ortodontistler 52,48± 9,14 50,02± 8,43 45,02± 7,81 36,50± 9,41 ** a a ab b

Veliler 52,02 ± 11,13 52,62 ± 9,81 48,22 ± 9,93 45,20 ± 9,74 ns

Kız Hasta

Ortodontistler 48,13± 9,51 46,23± 10,62 54,13± 9,44 34,10± 8,63 ** a ab a b

Veliler 50,34± 11,22 52,91± 11,83 59,23± 7,21 42,10± 10,22 * ab ab b a

Genel

Ortodontistler 50,41 ± 9,21 48,04 ± 9,54 49,24 ± 9,52 35,22 ± 8,71 *** a a a b

Veliler 51,32± 10,82 52,82± 10,51 53,32± 10,21 43,54± 9,82 * a a a b

TEST PUANLARI

Erkek Hasta

Ortodontistler 0,71 ± 0,54 0,36 ± 0,53 0.73 ± 0,38 1,06 ± 0,37 ns

Veliler 1,13± 0,22 0,97± 0,29 1,15± 0,31 1,07± 0,15 ns

Kız Hasta

Ortodontistler 1,08 ± 0,37 0,52 ± 0,66 0,75 ± 0,56 0,89 ± 0,49 ns

Veliler 1,37 ± 0,39 1,08 ± 0,46 1,33 ± 0,35 1,32 ± 0,32 ns

Genel

Ortodontistler 0,88± 0,49 0,45± 0,59 0,74± 0,46 0,97± 0,43 * ab a ab b

Veliler 1,24 ± 0,32 1,03 ± 0,38 1,23 ± 0,33 1,21 ± 0,28 ns

Tukey HSD#Sınıf I Sınıf IIISınıf II/1 Sınıf II/2

 
*: P<0,05 , **: P<0,01 ,  ***: P<0,001, ns: önemsiz, Ort: ortalama, SS: standart sapma,  P: anlamlılık,  
 I : Sınıf I, II/1: Sınıf II bölüm1, II/2: Sınıf II bölüm 2, III: Sınıf III, #: Tukey HSD testine göre aynı harfe sahip 
gruplar arasında anlamlı fark yoktur. 

 
 
3.3. Panel Özelliklerine Ait Bulgular 
 

Panel üyesinin atmış hastaya verdiği puanların ortalaması alınarak o üyenin 

ortalama puanı oluşturulup, bütün üyeler yaşa, cinsiyete ve mesleğe göre iki gruba 

ayrılmıştır. Gruplar arasındaki fark hem erkek hastalar için hem kız hastalar için hem 

de hastaların geneli için çok yönlü varyans analizi ile değerlendirilmiştir. 

 

3.3.1. Yaş 

 

Çalışmaya katılan tüm panel üyelerinin yaşlarının ortanca değerinden (42) 

düşük olan üyeler genç; eşit ve büyük olan üyeler yaşlı olarak iki gruba ayrıldığında, 

her iki hasta cinsiyetinde ve genelde yaş grupları ile kullandıkları VAS ve TEST 

puanları arasında anlamlı bir fark görülmemiştir (P>0,05) (Çizelge 3.4). 
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Çizelge 3.4. Panel üyelerinin yaş, cinsiyet ve meslekleri ile VAS ve TEST puanları 
arasındaki ilişki. 

Ort ± SS Ort ± SS P Ort ± SS Ort ± SS P Ort ± SS Ort ± SS P

VAS Puanları

Erkek Hasta 47,44 ± 6,43 48,35 ± 7,63 ns 48,44 ± 6,33 47,45 ± 7,61 ns 46,24 ± 6,31 49,54 ± 7,41 *

Kız Hasta 47,23 ± 6,74 49,10 ± 8,33 ns 48,45 ± 6,21 47,91 ± 8,72ns 45,23 ± 5,43 50,93 ± 8,52**

Genel 47,31 ± 6,31 48,73 ± 7,71 ns 48,41 ± 6,14 47,73 ± 7,93 ns 45,72 ± 5,54 50,22 ± 7,83 **

TEST Puanları

Erkek Hasta 0,84 ± 0,32 0,96 ± 0,30 ns 0,91 ± 0,31 0,89 ± 0,32 ns0,72 ± 0,20 1,08 ± 0,31 ***

Kız Hasta 0,97 ± 0,35 1,09 ± 0,41 ns 1,03 ± 0,33 1,04 ± 0,44 ns 0,80 ± 0,27 1,27 ± 0,35 ***

Genel 0,89 ± 0,32 1,04 ± 0,40 ns 0,95 ± 0,33 0,98 ± 0,40 ns 0,76 ± 0,25 1,18 ± 0,35 ***

Yaş Cinsiyet

Genç(n:48)                                 Yaşlı(n:52)                                Erkek(n:46)                               Veli(n:50)                              Uzman(n:50)    

Meslek

Bayan(n:54)                               

 
*: P<0,05 , **: P<0,01 ,  ***: P<0,001, ns: önemsiz, n: örneklem sayısı, Ort: ortalama,  
SS: standart sapma,  P: anlamlılık. 
 

Ayrıca panel üyelerinin kronolojik yaşları ile kullandıkları VAS puanları 

arasındaki ilişki Pearson korelasyon testi ile incelendiğinde, hem ortodontistlerde 

(P>0,05) hem de hasta velilerinde (P>0,05) anlamlı bir ili şkiye rastlanılmamıştır. 

Panel üyelerinin kronolojik yaşları ile TEST puanları arasındaki ilişki incelendiğinde 

ise, ortodontistlerde yaş ile test puanı arasında anlamlı bir ilişki ve pozitif korelasyon 

görülmektedir (P:0,048); buna göre, ortodontistler yaşlandıkça tedavi ile olan 

değişikli ğe daha iyimser yaklaşmaktadırlar (Çizelge3.5). Hasta velilerinde ise tedavi 

değişikli ğine yaklaşım ile yaş arasında önemli bir ilişki görülmemiştir (P>0,05). 

 
Çizelge 3.5. Panel üyelerinin yaşlarının VAS ve TEST puanlarına etkisi. 

Ort. ± SS KK P KK P

Ortodontistler 42,31 ± 8,84 0,077 ns 0,281 *

Hasta Velileri 42,34 ± 4,53 -0,063 ns 0,009 ns

Pearson Korelasyon TestiYaş

Yaş-VAS Yaş-TEST

 
*: P<0,05 , **: P<0,01 ,  ***: P<0,001, ns: önemsiz, Ort: ortalama, SS: standart sapma,  P: anlamlılık,                                               
KK: korelasyon katsayısı. 

 

3.3.2. Cinsiyet 

  

Çalışmaya katılan tüm panel üyeleri erkek ve bayan olmak üzerek iki gruba 

ayrılıp VAS ve TEST puanları ile olan ilişkisi ayrı ayrı değerlendirildiğinde, hem kız 

hastalarda (P>0,05), hem erkek hastalarda (P>0,05), hem de hastaların genelinde 

(P>0,05) gruplar arasında önemli fark tespit edilememiştir (Çizelge3.4). 
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Ayrıca ortodontistler ve hasta velileri kendi içerisinde cinsiyet açısından 

bağımsız t testi ile değerlendirildiğinde ise hem VAS puanlarında (P>0,05) hem de 

TEST puanlarında (P>0,05) önemli fark bulunamamıştır (Çizelge 3.6). 

 
Çizelge 3.6.  Panel üyelerinin cinsiyetlerinin VAS ve TEST puanlarına etkisi. 

T - Testi T - Testi

Ort ± SS Ort ± SS P Ort ± SS Ort ± SS P

VAS Puanları 46,91 ± 4,42 45,03 ± 6,13 ns 49,62 ± 7,14 50,85 ± 8,62 ns

TEST Puanları 0,82 ± 0,29 0,72 ± 0,21 ns 1,07 ± 0,32 1,28 ± 0,36 ns

Ortodontistler Hasta Velileri

Erkek(n:25) Bayan(n:25)Erkek(n:21) Bayan(n:29)

 
 *: P<0,05 , **: P<0,01 ,  ***: P<0,001, ns: önemsiz, n: örneklem sayısı, Ort: ortalama,  
 SS: standart sapma,  P: anlamlılık. 

 

3.3.3. Meslek  

 

VAS puanları açısından incelendiğinde hem erkeklerde hastalarda (P:0,028), 

hem kız hastalarda (P:0,001), hem de hastaların genelinde (P:0,004), hasta velileri ile 

ortodontistlerin kullandıkları VAS puanları arasında anlamlı fark gözlenmektedir. 

Ortodontistler hasta velilerine göre daha eleştirel yaklaşıp daha düşük VAS puanı 

verdikleri görülmüştür (Çizelge 3.5). 

 

TEST puanları açısından incelendiğinde ise, VAS puanlamasında olduğu gibi, 

hem erkekler hastalarda (P<0,001), hem kız hastalarda (P<0,001), hem de hastaların 

genelinde (P<0,001), hasta velileri ile ortodontistlerin kullandıkları test puanları 

arasında istatistiksel olarak önemli fark gözlenmektedir. Hasta velileri ortodontik 

tedavi ile olan değişiklikleri daha fazla kabullenip ortodontistlere göre daha yüksek 

TEST puanı verdikleri görülmüştür (Çizelge 3.5). 

 

Hastaların nihai ortalama puanına göre panel gruplarının kar şılaştırılması 

 

Panel gruplarının karşılaştırılmasında panel üyelerinin verdiği puanlara göre 

oluşturulan bir önceki karşılaştırmadan farklı olarak bu karşılaştırmada hastaların 

aldıkları puanlar değerlendirilmiştir. Buna göre bir hastanın elli üyeden aldığı 

puanlara göre o hastanın nihai ortalama puanı oluşturulmuştur. Panel grupları, her iki 

cinsiyette dört farklı Angle sınıflamasında eşleştirilmi ş t testi ile karşılaştırılmıştır. 
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Ortodontistler ile hasta velilerinin görüşleri VAS değerlerine göre 

değerlendirildiğinde, Sınıf I ve Sınıf II bölüm 1 erkek hastalarda görüş farkı önemli 

değilken (P>0,05), Sınıf II bölüm 2 (P:0,033), Sınıf III (P:0,017) erkek hastalarda ve 

erkek hastaların genelinde (P:0,003) hasta velilerinden alınan puanın daha yüksek 

olduğu tespit edilmiştir. Benzer şekilde, Sınıf I ve Sınıf II bölüm 2 kız hastalarda bu 

fark önemli değilken (P>0,05), Sınıf II bölüm 1 (P:0,021) ve Sınıf III (P:0,019) kız 

hastalarda ve kız hastaların genelinde (P<0,001) hasta velilerinden alınan puanların 

istatistiksel olarak daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. (Çizelge 3.7). 

 

Tedavi ile olan değişikliklerde (TEST değerleri) ortodontistlerin ve hasta 

velilerinin puanlaması karşılaştırıldığında, Sınıf III erkek hastalarda bu fark önemli 

değilken (P>0,05), diğer üç grupta (Sınıf I, P:0,024; Sınıf II bölüm 1, P:0,010; Sınıf 

II bölüm 2, P:0,014) ve erkek hastaların genelinde (P<0,001) hasta velilerinin daha 

iyimser yaklaştığı görülmüştür. Benzer şekilde kız hastalar için tüm Angle 

sınıflarında (Sınıf I, P:0,040; Sınıf II bölüm 1, P:0,003; Sınıf II bölüm 2, P:0,003; 

Sınıf III, P:0,002) ve kız hastaların genelinde (P<0,001) hasta velilerinin daha 

iyimser olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 3.7). 

 
 
Çizelge 3.7. Hasta cinsiyeti ve Angle sınıflamasının VAS ve TEST puanları ile 
ili şkisi. 

# #

Ort ± SS Ort ± SS P Ort ± SS Ort ± SS P

VAS Puanları

Sınıf I 52.01  ± 11,13 52.53 ± 9,15 ns 50.34 ± 11,23 48.13 ± 9,54 ns

Sınıf II bölüm 1 52.62 ± 9,84 50.04 ± 8,46 ns 52.95 ± 11,84 46.32 ± 10,63 *

Sınıf II bölüm 2 48.25 ± 9,91 45.03 ± 7,84 * 59.21 ± 7,25 54.11 ± 9,44 ns

Sınıf III 45.24 ± 9,73 36.54 ± 9,46 * 42.13 ± 10,21 34.31 ± 8,64 *

Genel 49.53 ± 10,14 46.21 ± 10,21 ** 50.93 ± 11,63 45.24 ± 11,75 ***
TEST Puanları

Sınıf I 1,13 ± 0,22 0,71 ± 0,54 * 1,37 ± 0,39 1,08 ± 0,37 *

Sınıf II bölüm 1 0,97 ± 0,29 0,36 ± 0,53 * 1,08 ± 0,46 0,52 ± 0,66 **

Sınıf II bölüm 2 1,15 ± 0,31 0,73 ± 0,38 * 1,33 ± 0,35 0,75 ± 0,56 **

Sınıf III 1,07 ± 0,15 1,06 ± 0,37 ns 1,32 ± 0,32 0,89 ± 0,49 **

Genel 1,08 ± 0,25 0,71 ± 0,50 *** 1,27 ± 0,38 0,80 ± 0,55 ***

Erkek  (n:30) Kız (n:30)

Hasta Velileri Ortodontistler Hasta Velileri Ortodontistler

 
*: P<0,05 , **: P<0,01 ,  ***: P<0,001, ns: önemsiz, n: örneklem sayısı, Ort: ortalama, 
SS: standart sapma,  P: anlamlılık, #: eşleştirilmi ş t testi. 
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3.4. VAS Puanları ile TEST Puanlarının Karşılaştırılması ile Đlgili Bulgular 

 

VAS ve TEST puanları arasındaki ilişkiyi incelemek için Pearson korelasyon 

testi ortodontistler ve hasta velileri için ayrı ayrı yapılmıştır. Hastaların tedavi öncesi 

fotoğraflarına göre elde edilen VAS puanları ile, tedavi ile oluşan değişikli ğe göre 

verilen TEST puanları arasındaki ilişki incelendiğinde, ortodontistler için önemli bir 

ili şki görülmezken (P>0,05); hasta velilerinde, VAS ve TEST puanları arasında 

anlamlı bir ilişki ve negatif yönlü bir korelasyon bulunmuştur (P:0,025). Buna göre 

hasta velileri daha az çekici buldukları hastaların tedavisinde yüz estetiğinin daha 

fazla iyileştiğini düşünmektedirler (Çizelge 3.8) 

 

Çizelge 3.8. VAS puanları ile TEST puanları arasındaki ilişki. 

Ort ± SS Ort ± SS KK P

Ortodontistler 45,72 ± 10,93 0,76 ± 0,52 -0,180 ns

Hasta Velileri 50,23 ± 10,84 1,18 ± 0,33 -0,289 *

VAS Puanları                  TEST Puanları                 Pearson

 
 *: P<0,05 , **: P<0,01 ,  ***: P<0,001, ns: önemsiz, Ort: ortalama,  SS: standart sapma,   
P: anlamlılık, KK: korelasyon katsayısı. 
 
 

3.5. Fotoğraf Analizinde Açı ve Oran ve Altın Oran ile Đlgili Bulgular 

 

Bir gözlemin istatistiksel olarak beklenenden daha küçük veya daha büyük 

olduğunu gösteren istatistik, "standart normal skor” veya Z-skorudur. Z-skoru, bir 

deneğin test skoru değerini uygun bir referans grup ile karşılaştırdığımızda elde 

edilen değerdir. 

 

Z = [birey(v-t)-ortalama(v-t)]/SD 

 

Burada “v” değişkeni, “t” ideal değeri sembolize etmektedir. Buradan yola 

çıkarak fotoğraf analizinde açı, oran ve altın oranların istatistikleri Z skorları hesap 

edilerek değerlendirilmiştir. Fotoğraf analizi istatistiklerinin tümünde her bir bireyin 

ölçüme özgü Z değerlerini bireyin aldığı nihai ortalama VAS puanı ile pearson 

korelasyon testine göre karşılaştırılmıştır, sonrasında anlamlı değerlerin güzelliği ne 

ölçüde garantilediğini bulmak için regresyon analizi yapılmıştır. 
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3.5.1. Açılarla Đlgili Bulgular 

 

Her bir hasta için ortodontistlerin verdiği VAS puanlarından oluşturulan nihai 

ortalama VAS puanlarına göre, profil fotoğrafında ölçülen 26 açıdan sadece,  

 Lsp-N-Pog (P:0,04),  

 A-N-B (P:0,001),  

 Pn-N-Pog (P:0,03),  

 N-Pn-Pog (P:0,036),  

 G-Sn-Pog (P:0,01),  

 N-Sn-Pog (P:0,005),  

 Lip-B-Pog (P<0,001),  

 G-Pog/N-Pn (P:0,033) anlamlı ilişki göstermiştir.  

 

Regresyon analizine göre 26 açının tamamı VAS puanlarının %53 sini 

açıklayabiliyorken, anlamlı ilişki gösteren bu 8 açı VAS puanlarının %35 ini 

açıklayabilmektedir; bir başka deyişle sadece bu 8 açının bir hastada normal 

değerlerde çıkması ortodontistlerin o hastayı güzel kabul etmesini %35 oranında 

garantilemektedir (Çizelge 3.11). 

 

Her bir hasta için hasta velilerinin verdiği VAS puanlarından oluşturulan 

nihai ortalama VAS puanlarına göre ise profil fotoğrafında ölçülen 26 açıdan sadece,  

 Lip-B-Pog (P:0,001),  

 Sn-Po-Ls (P:0,039),  

 Li-Po-Pog (P:0,012) anlamlı ilişki göstermiştir. 

 

Regresyon analizine göre 26 açının tamamı VAS puanlarının %54 ünü 

açıklayabiliyorken, anlamlı ilişki gösteren bu 3 açı VAS puanlarının %21 ini 

açıklayabilmektedir bir başka deyişle sadece bu 3 açının bir hastada normal 

değerlerde çıkması hasta velilerinin o hastayı güzel kabul etmesini %21 oranında 

garantilemektedir (Çizelge 3.11). 
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Çizelge 3.11. VAS puanları ile profil fotoğrafındaki açıların ilişkisi. 

Ort. ±SS KK P KK P
Lsp-G-Pog 6,34±2,80 0,238 ns 0,108 ns

Lip-G-Pog 3,81±1,88 0,045 ns -0,072 ns

Lsp-N-Pog 8,24±3,11 0,265 * 0,132 ns

A-N-B 8,06±3,09 0,416 ** 0,245 ns

G-N-Pn 146,76±5,94 -0,104 ns 0,030 ns

Pn-N-Sn 19,51±1,84 -0,245 ns -0,253 ns

Pn-N-Pog 28,93±3,42 0,280 * 0,094 ns

N-Pn-Pog 132,12±5,56 -0,272 * -0,064 ns

G-Sn-Pog 164,51±7,78 -0,330 * -0,184 ns

N-Sn-Pog 161,08±7,54 -0,361 ** -0,205 ns

Lip-B-Pog 136,22±13,08 -0,474 *** -0,409 **

N-Po-Pn 21,46±2,20 -0,089 ns -0,174 ns

N-Po-Sn 28,30±2,45 -0,030 ns -0,103 ns

N-Po-Pog 53,38±3,64 -0,026 ns -0,144 ns

N-Po-Gn 57,37±4,05 -0,033 ns -0,175 ns

Pn-Po-Sn 6,84±0,88 0,139 ns 0,149 ns

Pn-Po-Ls 13,58±1,38 -0,034 ns -0,124 ns

Sn-Po-Ls 6,74±1,13 -0,150 ns -0,267 *

Sn-Po-Gn 29,08±2,68 -0,022 ns -0,169 ns

Ls-Po-St 5,09±1,15 0,165 ns 0,212 ns

Ls-Po-Li 8,58±1,78 0,244 ns 0,234 ns

Ls-Po-Pog 18,34±1,96 0,075 ns 0,016 ns

Li-Po-Pog 9,76±1,20 -0,238 ns -0,322 *

Sn-Lsp/Pog-Lip 158,80±13,15 -0,017 ns 0,034 ns

G-Pog/N-Pn 29,46±3,21 0,275 * 0,087 ns

B-Lip/Lsp-A 126,90±14,85 -0,227 ns -0,204 ns

Ortodontistler Hasta Velileri

 
 *: P<0,05 , **: P<0,01 ,  ***: P<0,001, ns: önemsiz, Ort: ortalama,  SS: standart sapma,   
P: anlamlılık, KK: korelasyon katsayısı. 
 

3.5.2. Oranlarla Đlgili Bulgular 

 

Her bir hasta için ortodontistlerin verdiği VAS puanlarından oluşturulan nihai 

ortalama VAS puanlarına göre, cephe fotoğrafında ölçülen 27 orandan sadece,  

 Ls-St/St-Li (P:0,02),  

 EnR-EnL/XR-XL (P:0,031),  

 EnR-EnL/ExR-ExL (P:0,023),  

 EnL-ExL/EnR-EnL (P:0,011),  

 XR-XL/Tr-Me (P:0,016),  

 Sn-Me/XR-XL (P:0,011),  

 N-Me/XR-XL (P:0,011) anlamlı ilişki göstermiştir.  
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Regresyon analizine göre, 27 oranın tamamı VAS puanlarının %50’sini 

açıklayabiliyorken, anlamlı ilişki gösteren bu 7 oran VAS puanlarının %27’sini 

açıklayabilmektedir. (Çizelge 3.9). 

 

Her bir hasta için hasta velilerinin verdiği VAS puanlarından oluşturulan 

nihai ortalama VAS puanlarına göre ise cephe fotoğrafında ölçülen 27 orandan 

sadece,  

 EnR-EnL/XR-XL (P:0,019),  

 EnR-EnL/ExR-ExL (P:0,007),  

 ExR-EnR/EnR-EnL (P:0,026),  

 EnL-ExL/EnR-EnL (P:0,004), 

 Sn-Me/ChR-ChL (P:0,023),  

 Sn-Me/XR-XL (P:0,011),  

 N-Me/XR-XL (P:0,007) anlamlı ilişki göstermiştir.  

 

Regresyon analizine göre, 27 oranın tamamı VAS puanlarının %40 ını 

açıklayabiliyorken, anlamlı ilişki gösteren bu 7 oran VAS puanlarının %31 ini 

açıklayabilmektedir (Çizelge 3.9). 
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Çizelge 3.9. VAS Puanları ile cephe fotoğrafındaki oranların ilişkisi. 

Ort ±SS KK P KK P
Tr-N/N-St 1,07±0,11 -0,099 ns 0,059 ns

Tr-N/Sn-Me 1,10±0,13 0,056 ns 0,169 ns

N-St/Sn-Me 1,03±0,09 0,175 ns 0,154 ns

Tr-Sn/N-Me 1,05±0,07 0,055 ns 0,173 ns

N-Sn/Sn-Me 0,69±0,09 0,159 ns 0,140 ns

Sn-St/Sn-Me 0,33±0,02 0,107 ns 0,095 ns

St-Me/Sn-Me 0,67±0,02 -0,107 ns -0,095 ns

Sn-St/St-Me 0,50±0,06 0,099 ns 0,093 ns

Ls_St/Sn-St 0,27±0,06 -0,035 ns 0,027 ns

Ls-St/St-Li 0,63±0,14 -0,299 * -0,216 ns

EnR-EnL/XR-XL 0,24±0,02 -0,279 * -0,302 *

EnR-EnL/ExR-ExL 0,37±0,02 -0,293 * -0,344 **

ExR-EnR/EnR-EnL 0,86±0,10 0,236 ns 0,287 *

EnL-ExL/EnR-EnL 0,85±0,09 0,327 * 0,366 **

EnR-EnL/AIR-AIL 0,91±0,09 -0,185 ns -0,188 ns

PR-PL/ExR-ExL 0,70±0,02 -0,003 ns -0,116 ns

AIR-AIL/ChR-ChL 0,77±0,07 -0,115 ns -0,193 ns

ChR-ChL/ExR-ExL 0,53±0,04 0,114 ns 0,166 ns

ChR-ChL/XR-XL 0,34±0,03 0,054 ns 0,124 ns

AIR-AIL/N-Sn 0,78±0,07 -0,004 ns -0,003 ns

Sn-St/ChR-ChL 0,48±0,06 -0,165 ns -0,215 ns

Sn-Me/ChR-ChL 1,44±0,17 -0,251 ns -0,294 *

XR-XL/Tr-Me 0,74±0,04 0,310 * 0,226 ns

Sn-St/XR-XL 0,16±0,02 -0,181 ns -0,193 ns

Sn-Me/XR-XL 0,49±0,04 -0,325 * -0,325 *

N-St/XR-XL 0,50±0,03 -0,147 ns -0,180 ns

N-Me-XR-XL 0,83±0,04 -0,328 * -0,347 **

Ortodontistler Hasta Velileri

 
*: P<0,05 , **: P<0,01 ,  ***: P<0,001, ns: önemsiz, Ort: ortalama,SS: standart sapma,   
P: anlamlılık, KK: korelasyon katsayısı. 
 

3.5.3. Altın Oranlarla Đlgili Bulgular 

 

Her bir hasta için ortodontistlerin verdiği VAS puanlarından oluşturulan nihai 

ortalama VAS puanlarına göre, hiçbir altın oranda anlamlı bir ilişki bulunamamıştır 

(P>0,05). Regresyon analizine göre altın oranların tamamı VAS puanlarının % 25’ini 

açıklayabilmektedir; bir başka deyişle bu 19 altın oranın bir hastada normal 

değerlerde çıkması hasta velilerinin o hastayı güzel kabul etmesini sadece % 25 

oranında garantilemektedir (Çizelge 3.10). 

 

Her bir hasta için hasta velilerinin verdiği VAS puanlarından oluşturulan 

nihai ortalama VAS puanlarına göre de hiçbir altın oranda anlamlı bir ilişki 
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bulunamamıştır (P>0,05). Regresyon analizine göre, altın oranların tamamı VAS 

puanlarının % 27’sini açıklayabilmektedir; diğer bir ifadeyle bu 19 altın oranın bir 

hastada normal değerlerde çıkması hasta velilerinin o hastayı güzel kabul etmesini 

sadece % 27 oranında garantilemektedir (Çizelge 3.10). 

 
 

Çizelge 3.10. VAS puanları ile altın oranların ilişkisi. 

Ort. ±SS KK P KK P
Tr-Ex/Ex-Al 2,11±0,25 -0,099 ns 0,026 ns

Tr-Ex/Ch-Me 1,73±0,21 0,063 ns 0,190 ns

Tr-Al/Tr-Ex 1,48±0,06 0,112 ns -0,017 ns

Tr-Al/Ex-Ch 1,66±0,11 -0,071 ns 0,073 ns

Tr-Al/Al-Me 1,49 ±0,14 0,081 ns 0,186 ns

Tr-Me/Tr-Al 1,68±0,06 -0,077 ns -0,185 ns

Tr-Me/Ex-Me 1,68±0,07 -0,019 ns 0,133 ns

Ex-Al/Al-Ch 1,16±0,14 0,082 ns 0,073 ns

Ex-Ch/Ex-Al 1,88±0,11 -0,045 ns -0,040 ns

Ex-Ch/Ch-Me 1,55±0,14 0,190 ns 0,196 ns

Me-Ex/Ex-Tr 1,49±0,15 0,030 ns -0,125 ns

Ex-Me/Ex-Ch 1,65±0,05 -0,224 ns -0,226 ns

Ex-Me/Al-Me 1,48±0,05 0,145 ns 0,139 ns

Al-Me/Ex-Al 2,10 ±0,23 -0,134 ns -0,132 ns

Al-Me/Ch-Me 1,72±0,07 0,135 ns 0,148 ns

Ch-Me/Al-Ch 1,40±0,13 -0,142 ns -0,148 ns

XR-XL/ExR-ExL 1,56±0,06 0,124 ns 0,093 ns

ExR-ExL/ChR-ChL 1,88±0,15 -0,012 ns -0,174 ns

ChR-ChL/AlR-AlL 1,32±0,12 0,108 ns 0,189 ns

Ortodontistler Hasta Velileri

 
*: P<0,05 , **: P<0,01 ,  ***: P<0,001, ns: önemsiz, Ort: ortalama,  SS: standart sapma,  
 P: anlamlılık, KK: korelasyon katsayısı. 

   
 

Regresyon analizine göre, ortodontistlere göre anlamlı ili şki gösteren 7 oran 

ve 8 açı VAS puanının % 44’ünü; hasta velilerine göre anlamlı ilişki gösteren 7 oran 

ve 3 açı ise VAS puanının % 38’ini açıklayabilmektedir. 

 

3.6. Model Değerleri, Sefalometrik Değerler ve Dişsel Estetik ile Đlgili Bulgular 

 

Her bir hastanın model değerleri, sefalometrik değerler ve ağıziçi fotoğraf 

indeksi ile ortodontistlerden ve hasta velilerden aldıkları ortalama VAS puanlarının 

ili şkisini ölçmek için regresyon analizi yapılmıştır. Ortodontistlere göre AC/IOTN 

değeri (P:0,003) ve horizontal toplam (P:0,002) anlamlı bulunurken,  hasta velilerine  

göre sadece AC/IOTN değeri  anlamlı bulunmuştur (P:0,002). 
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Regresyon analizine göre AC/IOTN değeri hasta velilerinin VAS puanının % 

40’ını, ortodontistlerin VAS puanının % 28’ini açıklayabilmektedir. Buradan yola 

çıkarak, dişsel estetiğin, hem ortodontistler hem de hasta velileri için yüz estetiğini 

değerlendirmede çok önemli olduğunu, ortodontistlere göre hasta velilerinin dişsel 

estetiğe daha çok önem verdiğini söyleyebiliriz (Çizelge 3.12). 

 

3.6.1. Düşük ve Yüksek VAS Puanlı Grupların, Model Değerleri, Sefalometrik 
Değerler ve Dişsel Estetik ile ilişkisi 

 

Nihai ortalama VAS skorlarından elde edilen ortanca değerine göre hastalar 

düşük puanlı ve yüksek puanlı olarak iki gruba ayrılıp, model değerleri, sefalometrik 

değerler ve ağıziçi fotoraf indeksleri bağımsız t testi ile gruplar arasında 

incelenmiştir. 

 

 Ortodontistlere göre,  

 overjet (P:0,035),  

 AC/IOTN (P<0,001),  

 PP/MP açısı (P:0,011),  

 ANB açısı (P:0,011),  

 Wits değeri (P:0,019),  

 A-N┴FH (P:0,023), 

 NAPg açısı (P:0,026),  

 U1 vertikal (P:0,017),  

 L1/NB açısı (P:0,008),  

 H açısı (P:0,036),  

 horizontal toplam (P:0,014) ve  

 vertikal farkta (P:0,033) anlamlı farklılıklar bulunmuştur 

(Çizelge 3.13). 
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Hasta velilerine göre ise,  

 AC/IOTN (P<0,001),  

 SN/MP açısı (P:0,043),  

 ANB açısı (P:0,019),  

 Wits değeri (P:0,016),  

 U1 vertikal (P:0,03),  

 A-N┴FH (P:0,049), 

 horizontal toplam (P<0,028) ve  

 vertikal farkta (P<0,030), önemli farklılıklar tespit edilmiştir 

(Çizelge 3.13). 
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Çizelge 3.12. Model değerleri, sefalometrik değerler ve ağıziçi fotoğraf indekslerinin 
VAS puanlarıyla ilişkisi. 

Ort. ± SS P P
Overjet (mm) 3,37 ± 3,51 ns ns

Overbite (mm) 3,16 ± 1,76 ns ns

AC/IOTN  (in) 4,67 ± 2,49 ** **

SN/MP (d ) 34,26 ± 5,75 ns ns

FMA (d ) 22,98 ± 5,26 ns ns

PP/MP (d ) 25,07 ± 5,65 ns ns

Ön Oran (or) 51,75 ± 2,60 ns ns

Arka Oran (or) 42,27 ± 4,77 ns ns

ANB (d ) 2,52 ± 3,13 ns ns

Wits (mm) -0,80 ± 5,22 ns ns

A-N┴FH (mm) 0,90 ± 3,34 ns ns

Pg-N┴FH (mm) -1,53 ± 7,40 ns ns

NAPg (d ) 176,76 ± 7,32 ns ns

U1/PP (d ) 109,34 ± 7,85 ns ns

U1/NA(d ) 20,50 ± 8,31 ns ns

U1-NA(mm) 3,66 ± 2,61 ns ns

U1-PP (mm) 29,24 ± 2,85 ns ns

L1/MP (d ) 93,28 ± 9,49 ns ns

L1/NB(d ) 26,22 ± 6,05 ns ns

L1-NB(mm) 4,63 ± 2,00 ns ns

Ls-B (mm) 4,34 ± 2,26 ns ns

Li-B (mm) 3,83 ± 2,53 ns ns

H açısı (d ) 11,74 ± 7,00 ns ns

Sn-H (mm) -5,79 ± 3,03 ns ns

Li-H (mm) 1,14 ± 2,08 ns ns

Ls-E (mm) -2,52 ± 3,10 ns ns

Li-E (mm) -0,58 ± 2,97 ns ns

Z açısı (mm) 73,30 ± 9,68 ns ns

Ls-SnV (mm) 2,38 ± 2,16 ns ns

Li-SnV (mm) -0,28 ± 3,96 ns ns

Pos-SnV (mm) -6,63 ± 6,58 ns ns

Ls-S (mm) 0,18 ± 2,73 ns ns

Li-S (mm) 1,13 ± 2,72 ns ns

ü.d. kalınlığı (mm) 14,92 ± 1,81 ns ns

ü.d. gerilimi (mm) -0,72 ± 1,92 ns ns

ç.u. kalınlığı (mm) 12,11 ± 1,92 ns ns

Horizontal Toplam 5,89 ± 6,28 ** ns

Vertikal Fark 0,27 ± 2,07 ns ns

Ortodontistler Hasta Velileri

 
 *: P<0,05 , **: P<0,01 ,  ***: P<0,001, ns: önemsiz, Ort: ortalama,  SS: standart sapma,               
P: anlamlılık, in:indeks, d:derece, or:oran, mm:milimetre, , ü.d.:üst dudak, ç.u.:çene ucu. 

 
    
 



 83

Çizelge 3.13. Model değerleri, sefalometrik değerler ve ağıziçi fotoğraf indekslerinin 
VAS puanına göre oluşturulan gruplarla ilişkisi. 

T - Testi T - Testi

Ort. ± SS Ort. ± SS P Ort. ± SS Ort. ± SS P
Overjet (mm) 2,39 ± 3,81 4,29 ± 2,98 * 2,54 ± 3,55 4,20 ± 3,32 ns

Overbite (mm) 2,71 ± 1,66 3,57 ± 1,76 ns 2,73 ± 1,76 3,58 ± 1,68 ns
AC/IOTN  (in) 5,90 ± 2,58 3,52 ± 1,77 *** 5,93 ± 2,43 3,40 ± 1,83 ***

SN/MP (d) 35,69 ± 6,07 32,92 ± 5,17 ns 35,75 ± 5,93 32,77 ± 5,24 *

FMA (d) 24,17 ± 5,30 21,87 ± 5,06 ns 24,17 ± 5,43 21,80 ± 4,90 ns
PP/MP (d) 26,95 ± 5,36 23,31 ± 5,41 * 26,43 ± 5,02 23,70 ± 5,99 ns

Ön Oran (or) 52,20 ± 2,63 51,32 ± 2,54 ns 52,09 ± 2,68 51,41 ± 2,52 ns

Arka Oran (or) 41,79 ± 4,16 42,71 ± 5,31 ns 42,39 ± 3,90 42,15 ± 5,56 ns
ANB (d) 1,47 ± 3,61 3,50 ± 2,24 * 1,58 ± 3,49 3,45 ± 2,43 *

Wits (mm) -2,41 ± 6,07 0,71 ± 3,77 * -2,40 ± 5,79 0,80 ± 4,06 *

A-N┴FH (mm) -0,10 ± 3,22 1,84 ± 3,22 * 0,07 ± 3,15 1,73 ± 3,36 *

Pg-N┴FH (mm) -1,40 ± 8,91 -1,66 ± 5,80 ns -1,45 ± 8,76 -1,62 ± 5,88 ns
NAPg (d) 178,91 ± 8,21 174,74 ± 5,80 * 178,45 ± 8,38 175,07 ± 5,72 ns

U1/PP (d) 108,71 ± 6,12 109,94 ± 9,24 ns 109,08 ± 6,42 109,60 ± 9,16 ns

U1/NA(d) 21,19 ± 6,69 19,86 ± 9,65 ns 20,95 ± 6,35 20,05 ± 9,98 ns

U1-NA(mm) 3,95 ± 2,35 3,39 ± 2,83 ns 3,98 ± 2,35 3,33 ± 2,84 ns
U1-PP (mm) 30,14 ± 2,50 28,40 ± 2,93 * 30,03 ± 2,71 28,45 ± 2,81 *

L1/MP (d) 91,41 ± 8,41 95,02 ± 9,90 ns 92,02 ± 9,00 94,53 ± 9,92 ns
L1/NB(d ) 24,12 ± 5,14 28,18 ± 6,25 ** 24,73 ± 6,09 27,70 ± 5,72 ns

L1-NB(mm) 4,41 ± 2,09 4,82 ± 1,93 ns 4,52 ± 2,16 4,73 ± 1,87 ns

Ls-B (mm) 4,14 ± 2,46 4,53 ± 2,09 ns 4,22 ± 2,52 4,47 ± 2,00 ns

Li-B (mm) 4,09 ± 2,92 3,60 ± 2,13 ns 4,23 ± 2,98 3,43 ± 1,96 ns
H açısı (d) 9,79 ± 6,89 13,57 ± 6,71 * 10,37 ± 7,48 13,12 ± 6,31 ns

Sn-H (mm) -5,55 ± 3,42 -6,02 ± 2,65 ns -5,67 ± 3,47 -5,92 ± 2,57 ns

Li-H (mm) 1,47 ± 2,27 0,84 ± 1,87 ns 1,55 ± 2,31 0,73 ± 1,77 ns

Ls-E (mm) -3,28 ± 3,35 -1,81 ± 2,72 ns -3,18 ± 3,44 -1,85 ± 2,62 ns

Li-E (mm) -0,74 ± 3,24 -0,44 ± 2,75 ns -0,60 ± 3,40 -0,57 ± 2,54 ns

Z açısı (mm) 74,22 ± 9,72 72,44 ± 8,68 ns 73,68 ± 9,17 72,92 ± 8,09 ns

Ls-SnV (mm) 2,53 ± 2,54 2,24 ± 1,77 ns 2,48 ± 2,48 2,28 ± 1,83 ns

Li-SnV (mm) 0,71 ± 4,72 -1,21 ± 2,87 ns 0,63 ± 4,55 -1,20 ± 3,08 ns

Pos-SnV (mm) -5,45 ± 7,86 -7,73 ± 4,99 ns -5,75 ± 7,90 -7,50 ± 4,92 ns

Ls-S (mm) -0,40 ± 2,98 0,71 ± 2,39 ns -0,28 ± 3,06 0,63 ± 2,31 ns

Li-S (mm) 1,14 ± 3,06 1,13 ± 2,41 ns 1,27 ± 3,16 1,00 ± 2,25 ns

ü.d. kalınlığı (mm) 14,71 ± 1,85 15,11 ± 1,77 ns 14,82 ± 1,88 15,02 ± 1,76 ns

ü.d. gerilimi (mm) -0,62 ± 1,93 -0,81 ± 1,93 ns -0,78 ± 1,82 -0,65 ± 2,04 ns

ç.u. kalınlığı (mm) 11,81 ± 1,97 12,39 ± 1,85 ns 11,88 ± 1,99 12,33 ± 1,84 ns

Horizontal Toplam 3,86 ± 7,15 7,79 ± 4,70 * 4,12 ± 6,77 7,65 ± 5,29 *

Vertikal Fark 0,86 ± 1,95 -0,28 ± 2,07 * 0,85 ± 2,05 -0,31 ± 1,96 *

(n:29) (n:31)

Puanlı Grup Puanlı Grup Puanlı Grup Puanlı Grup

(n:30) (n:30)

Skor < 46,4 46,4 ≤ Skor

Ortodontistler Hasta Velileri

Skor < 49,1 49,1 ≤ Skor

Düşük VAS Yüksek VASDüşük VAS Yüksek VAS

 
*: P<0,05 , **: P<0,01 ,  ***: P<0,001, ns: önemsiz, Ort: ortalama, SS: standart sapma,  
P: anlamlılık, , in:indeks, d:derece, or:oran, mm:milimetre, ü.d.:üst dudak, ç.u.:çene ucu, T-testi:bağımsız t 
testi 
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3.7. Ölçüm Sisteminin Güvenilirliği ve Tekrar Edilebilirli ği ile Đlgili Bulgular 

 

3.7.1 Ölçüm Sisteminin Đç Tutarlılı ğı 

 

Đç tutarlılığı ölçmek için her bir panel grubundan 50 kişinin 60 hasta için 

verdikleri toplam 3000 değer üzerinden cronbach alpha değeri her bir panel için 

hesaplanmıştır. Tutarlı bir ölçüm için cronbah alpha değerinin 0,800’den büyük 

olması gerekmektedir (Cortina 1993). 

 

VAS ölçümünün iç tutarlılığı hesap edildiğinde ortodontistler için cronbach 

alpha değeri 0,916; hasta velileri için 0,957 bulunmuştur. Bu sonuçlara göre her bir 

grubun güvenilirliği çok yüksek çıkmıştır (Çizelge14).  

 

TEST ölçümünün iç tutarlılığı hesap edildiğinde ise ortodontistler için 

cronbach alpha değeri 0,880; hasta velileri için 0,950 bulunmuştur. Bu sonuçlara 

göre de her bir grubun güvenilirliği oldukça iyi çıkmıştır (Çizelge 14).  

 

3.7.2. Tekrarlı Ölçümlerin Sınıf Đçi Tutarlılı ğı 

 

Sınıf içi tutarlılığı ölçmek için her bir panel grubundan 50 kişinin 60 hasta 

için verdikleri toplam 3000 değer üzerinden sınıf içi korelasyon katsayısı her bir 

panel için hesaplanmıştır. Tutarlı bir ölçüm için sınıf içi korelasyon katsayısının 

0,700 den büyük olması gerekmektedir (Smith 1956). 

 

Tekrarlı tüm VAS ölçümlerinin bir arada sınıf içi tutarlılığı hesap edildiğinde 

sınıf içi korelasyon katsayısı (ICC), ortodontistler için 0,744; hasta velileri için 0,805 

bulunmuştur. Korelasyon katsayıları (ICC) 0,700’ün üzerinde olduğu için ölçüm 

güvenilirligi kanıtlanmıştır (Çizelge 14). 

 

Tekrarlı tüm TEST ölçümlerin bir arada sınıf içi tutarlılığı hesap edildiğinde 

ise sınıf içi korelasyon katsayısı (ICC), ortodontistler için 0,746 ; hasta velileri için 

0,815 bulunmuştur. VAS ölçümlerinde olduğu gibi test ölçümlerinde de korelasyon 

katsayıları (ICC) 0,700’ün üzerinde olduğu için ölçüm güvenilirliği kanıtlanmıştır 

(Çizelge 14). 
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        Çizelge 3.14. VAS ve TEST ölçümünün iç tutarlılığı ve sınıf içi tutarlılığı. 

Cronbach Alpha ICC

VAS Ölçümleri

Ortodontistler 0,916 0,744

Hasta Velileri 0,957 0,805

TEST Ölçümleri

Ortodontistler 0,880 0,746

Hasta Velileri 0,950 0,815  
           ICC: sınıf içi korelasyon testi 

 

 3.7.3. Ölçüm Sisteminin Birey Đçi Tekrar Edilebilirli ği 

 

Birey içi tekrar edilebilirliği ölçmek için hem VAS puanlamasında hem de 

TEST puanlamasında 6 hasta panel üyelerine ikişer kere gösterilmiştir. Elde edilen 

birinci ve ikinci ölçümler arasında VAS ve TEST puanlarına göre ortodontistler ve 

hasta velileri için ayrı ayrı Pearson korelasyon testi uygulanmıştır. 

 

Fotoğrafları ikişer kez gösterilen altı ayrı hastanın, birinci gösterimde ve 

ikinci gösterimde aldıkları VAS puanlar karşılaştırıldığında, hem ortodontistler hem 

de hasta velileri için tekrar edilebilirlik istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.  

Ortodontistlerde iki hastanın, hasta velilerinde ise bir hastanın P değeri 0,01’den 

düşük çıkmış, diğer tüm hastaların P değeri 0,001’den düşük çıkmıştır. Pearson 

korelasyon katsayısı 6 hastada ortodontistler için 0,458 ile 0,669 arasında 

değişmekte, veliler için  ise 0,445 ile 0,740 arasında değişmektedir (Çizelge 15).   

 

Fotoğrafları ikişer kez gösterilen altı ayrı hastanın, birinci gösterimde ve 

ikinci gösterimde aldıkları TEST puanları karşılaştırıldığında ise, hem ortodontistler 

hem de hasta velileri için tekrar edilebilirlik anlamlı bulunmuştur. Hasta velilerinde 

üç hastanın P değeri 0,05’den küçük çıkmış, ortodontistlerde iki hastanın, hasta 

velilerinde ise bir hastanın P değeri 0,01’den düşük çıkmş, diğer tüm hastaların P 

değeri 0,001’den düşük çıkmıştır. Pearson korelasyon katsayısı 6 hastada 

ortodontistler için 0,431 ile 0,775 arasında değişmekte, veliler için ise 0,304 ile 0,546 

arasında değişmektedir (Çizelge 15). 
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Çizelge 3.15. Birey içi VAS ve TEST puanlamasının tekrar edilebilirli ği. 

Hasta no Ort ± SS Ort ± SS KK P Ort ± SS Ort ± SS KK P

VAS Puanları

1. ( 15 – 61 ) 50,72 ± 12,14 50,83 ± 13,83 .470** 50,33 ± 15,52 48,22 ± 15,92 .445 **

2. ( 23 – 62 ) 59,23 ± 13,83 58,61 ± 12,52 .669*** 66,84 ± 14,83 66,30 ± 14,33 .740 ***

3. ( 27 – 63 ) 39,34 ± 12,45 39,52 ± 12,74 .502*** 32,15 ± 16,45 32,31 ± 18,25 .685 ***

4. ( 31 – 64 ) 54,35 ± 11,53 57,14 ± 11,15 .458** 59,41 ± 12,52 58,21 ± 14,13 .492 ***

5. ( 36 – 65 ) 37,41 ± 14,56 37,25 ± 14,22 .556*** 46,12 ± 14,33 47,21 ± 13,55 .475 ***

6. ( 37 – 66 ) 42,43 ± 11,22 42,65 ± 12,25 .580*** 48,95 ± 11,85 48,43 ± 13,41 .677 ***

TEST Puanları

1. ( 15 – 61 ) 1,24 ± 0,56 0,94 ± 0,68 .487 *** 1,42 ± 0,67 1,50 ± 0,51 .441 **

2. ( 23 – 62 ) 0,42 ± 1,01 0,70 ± 0,84 .455 ** 1,36 ± 0,83 1,44 ± 0,64 .319 *

3. ( 27 – 63 ) 0,26 ± 0,78 0,26 ± 0,78 .775*** 1,10 ± 0,54 1,24 ± 0,56 .304 *

4. ( 31 – 64 ) 0,78 ± 0,84 0,72 ± 0,73 .497*** 0,96 ± 0,73 0,96 ± 0,70 .519 ***

5. ( 36 – 65 ) 0,72 ± 0,64 0,80 ± 0,61 .431 ** 1,28 ± 0,70 1,28 ± 0,76 .311 *

6. ( 37 – 66 ) 1,44 ± 0,58 1,38 ± 0,53 .509*** 1,66 ± 0,48 1,68 ± 0,51 .546 ***

Pearson Pearson

Ortodontistler Hasta Velileri

1. Puanlama  2. Puanlama 1. Puanlama  2. Puanlama

 
*: P<0,05 , **: P<0,01 ,  ***: P<0,001, ns: önemsiz, Ort: ortalama, SS: standart sapma,          
 P: anlamlılık, KK: korelasyon katsayısı. 
 
3.7.4. Panel Grupları Arası VAS ve TEST Ölçümünün Tekrar Edilebilirli ği 

 
Ortodontistler ile hasta velileri arasında VAS ve TEST ölçümünün tekrar 

edilebilirliğini ölçmek için Spearman korelasyon testi uygulanmıştır. 

 
Ortodontistler ile hasta velilerinin VAS puanları arasındaki spearman 

korelasyon katsayısı 0,836; TEST puanları arasındaki spearman korelasyon katsayısı 

0,763 bulunmuştur. Bu bulgu iki grup arasında uyumun olduğunu ve tekrar 

edilebilirliğin yüksek olduğunu göstermektedir (Çizelge 3.16). 

 

Çizelge 3.16. Panel grupları arası VAS ve TEST ölçümünün tekrar edilebilirliği. 
ICC

Ort ± SS Ort ± SS P KK KK

Vas Puanları 45,72 ± 10,93 50,23 ± 10,84 *** 0.836 0.898

Test Puanları 0,76 ± 0,52 1,18 ± 0,33 *** 0.649 0.763

Hasta Velisi (n:50) SpearmanOrtodontist (n:50)

 
*: P<0,05 , **: P<0,01 ,  ***: P<0,001, ns: önemsiz, Ort: ortalama,SS: standart sapma,  
P: anlamlılık, KK: korelasyon katsayısı, ICC: sınıf içi korelasyon testi.  
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4. TARTI ŞMA 
 

Göze estetik gelen bir yüz, toplumdan topluma ve zamandan zamana farklılık 

gösterse de, yüz estetiği milattan önce 5000’lerden günümüze dek çoğu toplumun 

ilgi alanı olmuştur. Etnik ve kültürel çevrenin, estetiğe olan duyarlılık ile ve bu 

sayede oluşan ortodontik tedavi isteği ile bariz bir ilişkisi bulunmaktadır (Sarver 

1998). 

 

Çekici bireyler ile çekici olmayan bireyler arasında toplum davranışı 

açısından belirgin farklar görülmektedir. Kleck ve Rubenstein (1975), çekici 

bireylerin başkalarının yüzünde daha çok gülümsemeye sebep olduklarını ve çekici 

bireylere başkaları tarafından daha uzun süre bakıldıklarını öne sürmektedir. Yarık 

dudak damak gibi ciddi yüz deformitelerine sahip bireylerin normal kontrol 

gruplarına göre sosyal olarak kısıtlandıkları ve sosyal becerilerinin eksik olduğuna 

dair birçok çalışma bulunmaktadır (Peter ve ark 1975, Richman 1976, Richman 

1978, Richman ve Harper 1978, Simond ve Heimberger 1978, Richman ve Harper 

1979, McWilliams 1982). Güzel bir yüz, estetiği, mental sağlığı ve sosyal 

davranışları etkileyebileceği gibi, iyi bir eğitim, daha iyi iş olanakları ve arkadaş 

seçimi için avantajlı özellikler sunmaktadır (Dion ve ark 1972, Clifford ve Walster 

1973, Efran 1974, Ritts ve ark 1992, Kiyak 2000, Watkins ve Johnston 2000). 

Estetiğin sağladığı avantajlar sadece hayatın bir bölümü için değil, hayatın tümü, 

yani bütün yaş grupları için her iki cinsiyette de geçerli görülmektedir (Langlois ve 

ark 2000). 

             

Fiziksel çekiciliği belirleyen etkenlerin her biri çekicilik için önemlidir, 

çünkü her biri kişinin fiziksel çekiciliğinin bütününe yardımcı olmaktadır. Pek çok 

belirleyici faktör bulunmaktadır. Çoğu zaman herhangi bir faktördeki anormallik 

daha başka bir faktörün daha güçlü olmasıyla dengelenmektedir. Bu yüzden de yüz 

estetiğini ayrı ayrı etmenler için değerlendirmek yerine bütünü değerlendirmek daha 

mantıklı görülmektedir. Bu düşünceyi doğrular nitelikte, felsefe dünyasına yirminci 

yüzyılın başında giren Gestalt psikolojisine göre algı bir bütündür. Bütün parçaların 

toplamından farklı ve fazladır. Her şeye rağmen, dişsel görünüm gibi bütünün bir 

parçası olan bireysel faktörleri düzelterek fiziksel çekiciliğin bütünü 

arttırılabilmektedir (Patzer 1996). 
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Ağız ve dişlerin görünümü çekiciliğin değerlendirilmesinde önem 

kazanmaktadır, çünkü ağız ve dişler, yüz bölgesinde, yüz bölgesi ise vücudun 

genelinde estetiği öne çıkaran hâkim bölgelerdir. (Lucker ve ark 1981, Mueser ve ark 

1984, Kerosuo 1995, Van der Geld 2007). Shaw ve ark (1980), yaşları 9 ile 13 

arasında değişen 531 çocuk üzerinde yaptığı çalışmada diş görünümünün, boy, kilo 

ve saç görünümünden sonra hastaların arkadaşları tarafından dalga geçilen en sık 

dördüncü konu olduğunu söylemektedir. Albino ve Tedesco (1994), yaşları 11 ile 14 

arasında değişen 94 kişi üzerinde yaptığı çalışmada tedaviden 1 yıl sonra tedavi 

olmayan gruba göre çocukların kendilerini daha çekici bulduklarını ve tedavi 

olmayan gruba göre hislerinin daha olumlu olduğunu ortaya koymaktadır. 

 

Ortodonti kliniklerine başvuran hastalar çeşitli sebeplerden ötürü ortodontik 

tedavi talep etmektedir, fonksiyonel problemlerin düzeltilmesi bu sebeplerden bir 

tanesidir. Fakat bir hastanın tüm fonksiyonel problemleri giderilmesine rağmen, eğer 

hastanın malokluzyonunun tedavisi estetik bir görünüm sağlamıyorsa, hasta o 

tedaviden tatmin olmamaktadır. Hastalar mümkün oldukça, düzgün fonksiyonlarla 

birlikte, güzel bir görünüme sahip olmayı istemektedirler. 

 

Hastaların memnuniyeti ve mutluluğu çok karmaşık bir konudur. Çünkü 

hastaların beklentileri, kendine güvenleri ve psikolojik durumları hastadan hastaya 

epey değişkenlik göstermektedir. Güzel kavramının kişiden kişiye değişmesi hasta 

memnuniyetini karmaşık hale getiren diğer önemli bir konudur. Yüz estetiği birisi 

tarafından beğenilirken başka birisi tarafından beğenilmeyebilir. Dişlerin ve yüzün 

görünümü başkaları tarafından önemli olduğu gibi bireyin kendi hakkındaki algısı 

için de önemli görülmektedir (Alley ve Hildebrandr 1988). 

 

Güzel olmayan diş ve yüz görünümünün çocuk üzerinde oluşturacağı 

olumsuz etki hem uzmanlar tarafından hem de halk tarafından doğrulanmaktadır 

(Albino ve Tedesco 1994). Ortodontik tedavi sonucu sadece görsel açıdan bir 

düzelmenin yeterli olup olmadığıyla ilgili yaygın bir tartışma vardır. Aileler 

çocuklarının diş ve yüz estetiğini arttırmak, psikososyal sorunları azaltmak, 

fonksiyonu arttırmak veya ileride oluşabilecek dişsel sorunlara karşı önceden önlem 

almak için ortodontik tedaviyi tercih etmektedirler. Dann ve Broder (1995), 297 

ergenlik dönemindeki hasta üzerinde yaptığı çalışmada en çok hangi sebeple 
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ortodontik tedavi talep edildiğini araştırmış; sırasıyla dişlerin görünümü (% 84), diş 

hekiminin tavsiyesi (%52) ve yüzün görünümü (%41) olduğunu tespit etmişlerdir.  

 

Modern ortodonti pratiğinde daha çok ergenlik dönemindeki hastalar için 

çaba sarf edilmektedir. Belki de ortodontistler yüzün büyüme ve gelişimine ait en 

fazla bilgiye sahip uzmanlardır ve yüz görünümünde kalıcı etki oluşturacak kritik 

kararlar verme olanağına sahiptirler. Son otuz yılda ortodontik tedavi oldukça 

yaygınlaşmış ve ortodontistlerin hastaların yüz estetiğini belirgin bir şekilde 

geliştirme olanakları artmıştır (Sarver 1993). 

 

Yüz estetiğini ölçmek için çeşitli yüz analiz yöntemleri denenmiştir. 

Ortodontik yüz analizleri, profil görüntüsüne ve sefalometrik değerlere ayrı bir önem 

vermektedir. Ortodontistler tedavi planlamasında profili ön planda tutmaktadırlar 

çünkü Sınıf II ve Sınıf III malokluzyonların düzeltilmesi gibi devamlı olarak 

anteroposterior tedavi hedefi içerisindedirler. Yumuşak doku ölçümlerinin yanı sıra 

ortodontistlerin çalışma alanı olan diş ve çene ölçümlerine ait çeşitli ortalama ve 

norm değerleri sunulmaktadır. Plastik cerrahlar ise klinik çalışma sahaları 

olduğundan yumuşak doku analizlerine daha fazla ilgi duymaktadırlar. Normal 

değerlere dayanan yüz analizleri ve sefalometrik analizlerin eksik bir tarafı 

bulunmaktadır. Norm değeri güzellik demek değildir. Ortognatik cerrahi hastalarında 

ölçümler istenildiği kadar sert ve yumuşak doku norm değerlerine yakınlaştırılsın, 

hasta için gerçek başarı yüzün daha güzel görünmesidir. Ergenlik dönemindeki 

bireyler için de durum bu şekildedir. Ortodonti hastalarının aileleri iki yıllık tedavi 

sonrasında çocuklarının sefalometrik değerlerinin normal değerlere yaklaşmasıyla 

değil yüz estetiğinin iyileşmesiyle tatmin olmaktadırlar. 

 

Literatürde yüz estetiğini değerlendiren pek çok çalışma yapılmış olması ve 

bu çalışmaların standardizasyonunun olmaması çalışma sonuçlarını çelişkili hale 

getirmektedir. Estetik kavramı zaten doğası gereği göreceli olduğundan, estetiğin 

değerlendirilmesini sağlayan sistemin standardize olması gerekmektedir. Bir 

değerlendirme sisteminin de birçok çalışmada yer alabilmesi için o sistemin geçerli, 

basit ve tekrar edilebilirliğinin yüksek olması gerekmektedir. Bu hedef 

doğrultusunda bu çalışmada ergenlik dönemi Türk bireylerde yüz estetiği için geçerli 
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ve basit bir ölçüm sistemi denenmiş, sistemin tekrar edilebilirliği ve geçerliliği test 

edilmiştir.  

 

Angle sınıflaması açısından en estetik hasta grubunun Sınıf I hastalar olduğu 

konusunda yaygın görüş bulunsa da, Sınıf II ve Sınıf III hastaların birbirine karşı 

üstünlüğü hakkında literatürde çelişkili çalışmalar yer almaktadır. Araştırmamızın 

mevcut çalışmaların hangi tarafında yer aldığını tespit etmek için, hastaların cinsiyeti 

ve Angle sınıflamasının, yüz estetiğinin ve tedavi ile olan değişikliklerin 

değerlendirilmesinde farklılıklara sebep olup olamadığı incelenmiştir. 

 

Daha önce yapılan benzer çalışmalarda güzelliğin kişiden kişiye 

değiştiği (“Beauty is in the eye of the beholder”) çoğu kez vurgulanmış ve 

fikirlerin değişik olmasının nedenleri araştırılmıştır. Estetik algıyı inceleyen 

bu çalışmada da panel üyelerinin farklı düşünmesine sebep olan etkenlerin 

incelenmesi gerekli görülmüştür. Bu amaçla, bu çalışmada, hasta 

fotoğraflarını değerlendirip subjektif olarak puan veren panel üyelerinin, 

cinsiyet, yaş ve mesleklerinin, ergenlik dönemindeki bireylerin yüz estetiğini ve 

tedavi ile olan değişikli ği değerlendirilmesindeki etkisi araştırılmıştır. 

 

Daha önce yapılan değerlendirmelere göre, tedavi öncesinde çekiciliği en alt 

düzeyde olan hastaların, tedavi ile en fazla iyileşmeyi gösterdiğine kanaat 

getirilmiştir. Klinisyenlerin görüşlerini yansıtan bu düşünceye göre, göze daha hoş 

gelen çocukların tedaviden daha az verim aldıkları söylenebilmektedir. Çekiciliğin 

oldukça avantajlı özellikleri olmasına rağmen, ortodontik tedavi değişikli ğinde bir 

dezavantaj olması şüphe uyandırmıştır. Çalışmamızın genel kanaate paralel olup 

olmadığını görmek için,  tedavi öncesindeki yüz estetiğinin, tedavi ile oluşan 

değişikli ğe etkisinin olup olmadığı test edilmiştir. 

 

Yüz estetiği her ne kadar derinin dokusu ve rengi, dişsel görünüm, dinamik 

oranlar gibi değişkenlere bağlı olsa da statik yüz morfolojisi şüphesiz ağır basan bir 

faktördür. Yüzde tarif edilen oran ve açıların hangisinin geçerli olduğu çalışmalar 

arasında farklılık gösterirken, kimi çalışmacılara göre altın oranlar önemli, kimilerine 

göre ise önemsizdir. Bu görüşlerin Türk bireylerde ne ölçüde geçerli olduğunu ortaya 

çıkarmak için, literatürde bahsedilen altın oranların, ideal açı ve oranların ergenlik 
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dönemindeki Türk bireylerin estetik değerlendirmesinde rolü olup olmadığı 

çalışmamızda incelenmiştir. 

 

Yüz estetiği üzerine çok sayıda araştırma olmasına rağmen, ortodontist 

olmayanların yüz estetiği algısının objektif yüz ve diş parametreleriyle ilgisi nadir 

değerlendirilmiştir. Oysa ortodontik tedaviye talebin asıl sebebi estetik olduğundan 

ortodontistlerden ziyade hasta velilerinin yani meslekten olmayanların estetik 

görüşlerinin objektif parametrelerle ilişkisi daha önemlidir. Buradan yola çıkarak 

ortodontistlerin yanı sıra hasta velilerini de kapsayan, Türk bireylerde algıda 

bütünlük ilkesi göz önünde tutularak yüz estetiğini bütün değişkenlerle beraber 

irdeleyen bir çalışma gerekli görülmüştür. Bu çalışmada günlük ortodonti pratiğinde 

kullanılan model değerlerinin, sefalometrik değerlerin ve ortodontik tedavi ihtiyacı 

indeksinin estetik bileşeni (AC/IOTN) gibi ölçümlerin estetik değerlendirmeyle ilgili 

olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır.  

 

Her ne kadar ortodontik tedaviye en sık başvurma nedeni daha güzel bir 

görünüme sahip olmak olsa da (Birkeland ve ark 1999, Kiyak 2000, Trulsson ve ark 

2002) ve her ne kadar ortodontik tedavi en sık ergenlik dönemindeki bireylere 

uygulansa da, bu yaşlarda yüz estetiğini değerlendiren ve ortodontik tedavi ve 

büyümenin yüz estetiğinde ne ölçüde değişiklik yaptığını araştıran az sayıda 

araştırma bulunmaktadır. Hâlbuki ortodontik tedavi ile hasta velilerinin 

beklentilerinin ne ölçüde karşılanabileceğinin değerlendirilmesi için sağlıklı verilere 

ihtiyaç duyulmaktadır.  

 

Çalışmamızda genel olarak, ergenlik dönemindeki Türk bireylerde yüz 

estetiğinin ve ortodontik tedavinin yüz estetiğine etkisininin araştırılması, çıkan 

sonuçların literatürdeki diğer çalışmaların sonuçlarıyla karşılaştırılması 

hedeflenmiştir. 

 

4.1. Hasta Seçim Kriterleri 

 
 

Çalışma grubunu 2000–2008 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Diş 

Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’na başvurmuş 60 birey 
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oluşturmaktadır. Ortodontik tedavi talep eden hastaların büyük bölümünün ergenlik 

dönemindeki hastalar olduğundan ve literatürde altın oran, ideal oran ve açılar ile 

ergenlik dönemindeki bireylerin yüz estetiği arasındaki ilişkiye ender 

rastlanıldığından, tedaviye başlama yaşları 9 ile 17 arasında değişen hastalar 

seçilmiştir.  

 

Hastaların yaş aralığı 9 ile 17 arasında değiştiği için çalışmaya dahil olan 

hastalar puberte öncesinden puberte sonrasına kadar geniş bir ölçekte yer almıştır. 

Erkeklerdeki pubertal atılım kızlara göre daha geç olduğundan erkekler ve kızlar yüz 

gelişiminin farklı safhalarında olabilirler. Bu bilgi çalışmamız açısından olumsuz 

gibi görünse de Halazonetis (2007) 7 ila 17 yaşları arasında değişen çocuklarda 

yaptığı çalışmada profil şekilleri açısından cinsiyetler arasında çok küçük farklılıklar 

olduğunu söylemektedir. 

 

Estetik değerlendirmeyi etkileyebileceğinden, seçilen fotoğraflarda hastaların 

gözlük, bone, eşarp, bandana, saç bandı gibi estetik değerlendirmeyi etkileyebilecek 

aksesuarların bulunmamasına, diş ve yüz travma izlerinin olmamasına, konjenital 

lateral eksikliği ve meziodens gibi kliniklerde rastladığımız diş eksikliği veya 

fazlalığı durumlarının olmamasına dikkat edilmiştir.   

 

Araştırmamız geriye dönük (retrospektif-arşiv/dosya taraması) bir çalışma 

olduğundan hastanın arşivindeki kayıtlar yeterli görülmüştür. Böylece, hastalar tekrar 

kliniğe çağırılmamıştır. Bu avantajı kullanarak arşivdeki 2000’in üzerinde hasta 

kayıtları taranmıştır. Taranan kayıtlar içerisinde gerekli kıstaslara sahip olan ve 

gülümse fotoğrafları en doğal olan hastalar seçilmiştir. Angle sınıflamasının dört 

grubundan 15 er olmak üzere toplam 60 hasta yeterli görülmüştür. Hastaların daha 

fazla olması, anket süresini uzatacak ve bu sebeple ankete katılanlarda ciddiyetsizlik 

ve isteksizlik oluşturma ihtimali doğuracaktır. Zaten arşiv taraması sırasında gerekli 

özellikleri sağlayabilecek ve fotoğrafları düzgün, gülümsemeleri doğal olan Sınıf II 

bölüm 2 hastalar çalışma grubunun daha fazla artmasına imkân vermemiştir. Hasta 

sayısının daha az olması ise anket süresini kısaltacak fakat çalışmanın güvenilirliğini 

düşürecektir. 15 er kişiden oluşan her bir Angle sınıfında erkek ve kız sayıları eşit 

olamayacağından bir cinsiyetten 7 diğerinden 8 hasta olmak üzere kız ve erkek sayısı 
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grup içinde yakın tutulmaya çalışılmıştır. 60 kişilik tüm çalışma grubunda ise 30’ar 

olmak üzere kız ve erkek sayısı eşit tutulmuştur. 

 

Benzer çalışmalarda, Shelly ve ark (2000), cerrahi mandibuler ilerletme 

tedavisi gören 34 hastayı, Baker ve Woods (2001), yaşları 15 ile 46 arasında değişen 

10’u erkek, 36’sı bayandan oluşan ortognatik cerrahi tedavisi gören toplam 46 bireyi; 

Knight ve Keith (2005), yaşları 19 ile 23 arasında değişen 30 erkek ve 30 kızdan 

oluşan 60 diş hekimliği öğrencisini; Kiekens ve ark (2005, 2006, 2007, 2008a, b ve 

c) yaşları 11 ile 16 arasında değişen 32’si erkek, 32’si kızdan oluşan toplam 64 

hastayı; Matoula ve Pancherz (2006) yaşları 14 ile 24 arasında değişen 62 hastayı; 

Edler ve ark (2006), yaşları 20 ile 44 arasında değişen 9’ u erkek 6’ sı kız 15 

ortognatik cerrahi hastasını; McNamara ve ark (2008)  ortalama yaşı 12 olan 27’si 

erkek 33’ü kızdan oluşan toplam 60 kişiyi çalışma gruplarına dahil etmişlerdir.  

 

Çalışmamıza dahil edilen hastaların malokluzyon şiddeti ve tedavi şekli 

dikkate alınmamıştır. Örneğin Sınıf I grubumuzda çekimsiz tedavi edilen birkaç mm 

lik yer darlığı olan hastaların yanında, diş çekimi yapılarak tedavi edilen aşırı 

çapraşıklığı bulunan hastalar da bulunmaktadır. Benzer şekilde Sınıf II bölüm 1 

grubumuzda çekim ile, headgear ile ve monblok, twin blok gibi çeşitli fonksiyonel 

apareylerle tedavi edilmiş hastalar bulunmaktadır. Tedavi biçiminin estetik 

değişikli ğe etkisini inceleyen Işıksal ve ark (2006), çekimli ve çekimsiz tedavi 

edilmiş hastaların tedavi sonu fotoğraflarını karşılaştırmış ve gülme estetiğinin 

düzeltilmesinde tedavi yöntemleri arasında fark bulamamışlardır. O’Neil ve ark 

(2000), Sınıf II fonksiyonel apareyler ile tedavi edilen hastaların yüz estetiğindeki 

değişiklikleri araştırmışlardır. Harvold aktivatörü veya Frankel apareyi ile tedavi 

edilmiş hastaların görüntüleri için diş hekimliği öğrencileri, güzel sanatlar öğrencileri 

ve hasta velilerinin puanlaması kullanılmıştır. Her üç panel grubu içinde fonksiyonel 

apareylerin estetiğe katkısı arasında fark görülmemiştir 

 

Çalışmamızda Angle sınıflaması belirlenirken, dişsel özellikler göz önünde 

tutulmuştur. Edvard H. Angle kendi adını taşıyan sınıflandırmayı oluştururken üst 

molarları sabit kabul etmiş, alt moların meziodistal konumuna göre ise sınıfları 

belirlemiştir. Estetik ile Angle sınıflamasını konu alan daha önceki çalışmalarda bu 

konu ile ilgili bir belirsizlik bulunmaktadır. Birçok çalışmacı anteroposterior 
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uyumsuzluğun belirleyicisi olarak özellikle ANB açısı gibi iskeletsel ölçümlere 

odaklanmaktadır. ANB açısı sadece A ve B noktalarının konumundan etkilenmeyip 

aynı zamanda N noktasının konumundan etkileneceğinden, bu açı farklı Angle 

sınıflarında geniş bir değer aralığı göstermektedir. Böylece farklı çalışmalarda grubu 

oluşturan hasta özellikleri farklı olduğundan estetikle olan ilişkisi de farklı 

olabilmektedir. Örneğin, molar kapanışı Sınıf I olduğu halde ANB açısı 5° olan bir 

hasta farklı çalışmalarda farklı gruplara dahil olmaktadır. Bu yüzden çalışmalar 

karşılaştırılırken sınıflandırma tekniklerinin farklılığına dikkat edilmesi 

gerekmektedir. 

 

Geniş aralıkta dişsel ve iskeletsel özellikler gösteren bireylerin çalışmaya 

dahil edilmesi bu çalışmayı daha güçlü kılmaktadır. Diğer birçok çalışmada sadece 

ideal yüz örnekleri incelenmiş veya Sınıf III ve/veya Sınıf II bölüm 2 dişsel özelliğe 

sahip hastalar çalışmalara dahil edilmemiştir, bu yüzden bu tür çalışmaların yüz 

çeşitlili ğinin tümünü içermemesinden dolayı eksikliği bulunmaktadır. 

 

4.2. Referans Fotoğraflarının Belirlenmesi 

 

Howels ve Shaw (1985) ile Philips ve ark (1992a ve b) estetik değerlendirme 

sırasında referans fotoğrafları olmaksızın VAS ölçeğini kullansa da, Profit ve ark 

(1980), Peerlings ve ark (1995), Kiekens ve ark (2005), erkek ve kız için ayrı ayrı 

referans fotoğraflarının kullanılmasını tavsiye etmektedirler. Bu yazarlara göre 

referans fotoğrafları, panel üyelerinin skalayı uniform olarak kullanmasını 

sağlamaktadır. Örneğin, bir anket katılımcısı referans fotoğrafı olmadığında 

puanlama sırasında yüz puanlık bir skalanın sadece 0-30 puan arası bir bölümünü, 

başka bir katılımcı ise sadece 80-100 puan arası bir bölümünü kullanma ihtimali 

bulunmaktadır. Oysa puanlanacak fotoğrafla birlikte bir referans fotoğrafın 

sunulması ve katılımcıya o referans fotoğrafının 50 puana karşılık geleceğinin 

hatırlatılması, katılımcıya skalanın bir bölümü yerine daha geniş bir aralığı kullanma 

imkânı sağlayacaktır. Bu sebepten, çalışmamızda referans fotoğrafını kullanılması 

uygun görülmüştür. Referans fotoğrafının oluşturulması için, 25 erkek, 25 kızdan 

oluşan 50 diş hekimliği öğrencisinin oluşturduğu panel kullanılmıştır. 50 öğrencinin 

60 hastaya verdiği toplam 3000 puanın genel ortalaması ve her bir hastanın 50 

öğrenciden aldığı ortalama puanları hesaplanmıştır. Genel ortalamaya en yakın 
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değerler veren bir kız ve bir erkek hastanın fotoğrafları referans fotoğrafı olarak 

belirlenmiştir. Asıl ölçüm işlemi olan bir sonraki aşamada ortodontistler ve hasta 

velilerinden oluşan panel üyelerine bu referans fotoğraflarının 50 puana karşılık 

geldiğinin hatırlatılması panel üyelerinin VAS ölçeğini daha uniform kullanmasını 

sağlamıştır. Ortodontistlere ve hasta velilerine rehber olacak referans fotoğraflarının 

daha küçük yaşta ve daha deneyimsiz diş hekimliği öğrencileri tarafından seçilmesi 

yerine referans fotoğraflarının belirlenmesinde de ortodontistler ve hasta velilerinin 

görüşünün alınması ileriki çalışmalarda düşünülebilir.  

 

4.3. Panel Üyesi Seçim Kriterleri 

 

Đkinci ve asıl aşamada, hasta fotoğraflarını puanlaması için ortodontide 

doktora veya uzmanlık yaparak ortodonti eğitimi almış 50 kişi ve diş hekimliği 

eğitimi almayan üniversite mezunu 50 kişiden oluşan iki ayrı panel oluşturulmuştur. 

Çalışma Konya’da yapılmış olmasına karşın bu şehirde yeterli sayıyı oluşturabilecek 

ortodontist bulunmadığından ve çalışmaya dahil edilen hastaların takibinde görevli 

ortodontistlerin fotoğraflara taraflı puan verebileceği ihtimalinden dolayı; ortodontist 

sayısının daha fazla olduğu, ulaşımın rahat sağlanabildiği, Konya’ya yakın olan 

Ankara’daki ortodontistlerin görüşleri alınmıştır. Muayenehane, kamu kurumu veya 

üniversitede hizmet veren ortodontistlerin geçmişteki ortodonti eğitimlerini 

Türkiye’nin farklı üniversitelerinden almış olması estetiğin daha farklı açılardan 

incelenme avantajını sağlamaktadır.  

 

Bowman ve Johnston (2001)’ a göre son kullanıcı durumundaki hasta ve 

ailelerinin estetik değerlendirmesi daha önemlidir; bu yüzden ortodonti uzmanı 

olmayan panel üyelerinin yüz estetiği hakkındaki görüşü daha da önem 

kazanmaktadır. Çalışmamızda hasta velileri grubunu oluştururken bireylerin 

üniversite mezunu olmasına dikkat edilmiştir. Çünkü tedavi ihtiyacı sosyokültürel 

durumdan bağımsız olsa da Wheeler ve ark (1994), ortodontik tedaviye olan talebin 

sosyokültürel durumu yüksek olanlarda, düşük olanlara göre daha fazla olduğunu 

tespit etmiştir. Bu yüzden, meslekten olmayan panel üyelerinin sosyoekonomik 

durumu yüksek olması gerekmektedir. Çalışmamızda hasta velileri grubu, bir 

yakınını ortodontik tedavi için kliniğimize getiren çeşitli yaştaki bireylerden 

oluşturulmuştur.  
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Kiekens ve ark (2007), iki komşu ülke olan ve aynı dili kullanan Hollanda ve 

Belçika’da benzer bir çalışma yapmış ve iki ülkenin estetik algısının farklı olduğunu 

bulmuştur. Bu yüzden ortodontistlerin Ankara’dan, hasta velilerinin ise Konya’dan 

seçilmiş olması akla şehirlerarası bir farkın önemli olup olmadığı sorusunu 

getirmektedir.  

 

Panel boyutu dikkate alınması gereken bir başka konudur. Literatürde çeşitli 

sayıda panel üyesi kullanılmıştır. Howells ve Shaw (1985), yüz estetiğinin 

değerlendirilmesinde iki kişilik panel güvenirliliğinin kabul edilebilir olacağını fakat 

panel boyutunu arttırmanın daha iyi olacağını savunmaktadırlar. Kiekens ve ark 

(2007), VAS sisteminin kullanıldığı ergenlerde yüz estetiğini değerlendiren klinik ve 

epidemiyolojik çalışmalarda, 7 kişilik meslekten olmayan ve/veya ortodontist panel 

üye sayısının güvenilir ölçümler elde etmek için yeterli olacağını öne sürmektedirler. 

Bu çalışmacılara göre panel boyutunu daha az tutmak sonucun daha az güvenilebilir 

olmasına, daha fazla tutmak ise daha fazla zaman ve iş kaybına neden olmaktadır. 

Kiekens ve ark (2007) 5 puanlık skala kullanarak tedavi ile oluşan değişiklikleri 

değerlendirdikleri bir başka çalışmada ortodontistlerden 9 kişi, meslekten 

olmayanlardan 14 kişi, karışık olması halinde 13 kişinin yeterli olabileceğini 

söylemektedirler. Halbuki, optimal panel boyutunun bir önceki çalışmalarında 7 kişi 

çıkması kullandıkları ölçüm tekniğinin farklı (VAS - 5 puanlık skala) olmasına 

bağlanmaktadır.  

 

Benzer çalışmalarda, Shelly ve ark (2000) diş hekimliği ile ilgisi bulunmayan 

yaşları 21 ile 52 arasında değişen 9 birey ve yaşları 25 ile 35 arasında değişen 9 

ortodontistten oluşan iki ayrı panel kullanmışlardır. Baker ve Woods (2001) 

çalışmalarında 2 si ortodontist toplam 12 kişiyi panel olarak kullanmıştır. Erbay ve 

Canikoğlu (2002), çalışmalarını 6 ortodontist ile yapmıştır. Maple ve ark (2005), yarı 

yarıya ortodontist ve oral cerrahlardan oluşan 50 kişilik bir grup ve diş hekimliği ile 

ilgisi olmayan 50 kişilik bir gruptan panel oluşturmuştur. Knight ve Keith (2005), 

yaşları 25 ile 48 arasında değişen 6 ortodontist ve yaşları 24 ile 57 arasında değişen 6 

klinisyen olmayan bireyleri kullanmışlardır. Matoula ve Pancherz (2006), 

çalışmalarına 54 diş hekimliği öğrencisini dahil etmiştir. Edler ve ark (2006) 5’i 

ortodontist, 5’i çene yüz cerrahı toplam 10 kişilik bir panel kullanmışlardır. Johnston 

ve ark (2005a ve b) 102 sosyal bilimler öğrencisinden oluşan panelde çalışmıştır. 
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Kiekens ve ark (2005, 2006, 2007, 2008a, b ve c) 89 ortodontist ve 78 ortodonti ile 

ilgisi olmayan erişkin birey den oluşan iki ayrı panel tercih etmişlerdir. Işıksal ve ark 

(2006) 10 ortodontist, 10 plastik cerrah, 10 uzmanlık yapmış diş hekimi, 10 diş 

hekimi, 10 sanatçı ve 10 veliden oluşan 6 farklı panel kullanmıştır. McNamara ve ark 

(2008), 30 ortodontist ve 30 diş hekimliğiyle ilgisi olmayan bireylerden oluşan 

paneller kullanmıştır. Kuroda ve ark (2009), diş hekimliği ile ilgisi bulunmayan 262 

Japon bireyden oluşan panel kullanmıştır.  

 

Görüldüğü üzere ortodontide estetiği değerlendiren çalışmalarda çeşitli sayıda 

panel üyelerinden faydalanılmıştır. Çalışmamızda daha güvenilir sonuçlara ulaşmak  

ve bunun yanında zaman, enerji ve materyalden tasarruf etmek için 50 hasta velisi ve 

50 ortodontistten oluşan iki ayrı panel yeterli görülmüştür. 

 

4.4. Puanlama Sistemi 

 

Yüz güzelliğinin algılanmasının kişiden kişiye farklılık göstereceği yaygın 

kabul görse de Langloais ve ark (2000)’ na göre güzelliğinin tamamen öznel bir 

kavram olduğu düşünülemez. Her toplumun kendine göre yüz estetiği ile ilgili 

içgüdüsel standartları bulunmaktadır. Howells ve Shaw (1985) ile Philllips ve ark 

(1992a ve b)’na göre, her ne kadar yüz estetiği subjektif, iyi belirlenmiş, değişkeni 

olmayan bir konu gibi görünse de hem ortodontistler hem de ortodontist olmayanlar 

fotoğraflardan yüz estetiğini VAS yöntemi ile iyi bir şekilde belirleyebilmektedirler.  

 

VAS ölçeğinin sunumunda birçok seçenek bulunmaktadır; ölçek sade bir 

şekilde sunulabileceği gibi, yol gösterici dikey çizgiler ve ilave açıklamalar da 

eklenebilmektedir. Farklı şekildeki bu sunumlar çalışmamız için fayda 

sağlayabileceği gibi kusur da oluşturabilmektedir, bu yüzden VAS ölçeği 

çalışmamızın amacına uygun bir şekilde dikkatli bir şekilde oluşturulmalıdır. 

Referans fotoğrafını belirlemek için diş hekimliği öğrencilerinde kullanılan anket 

formlarında 100 mm lik skala üzerinde her bir 10 mm lik aralıkta dikey çizgiler 

kullanılmıştır. Fakat estetik değerlendirme yapan diş hekimliği öğrencilerinin 

aralıkları kullanmak yerine daha çok skalada 10 mm arayla çizilmiş vertikal rehber 

çizgileri seçmesi bir sonraki safhada yapılan ortodontistler ve hasta velilerinin 

katıldığı asıl anket çalışmasında vertikal rehberlerin kullanılmamasının daha uygun 
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olacağı fikrini uyandırmıştır. Bu sebeple asıl çalışmamızda panel üyelerine oylamada 

yardımcı olması için 100 mm lik skalanın tam ortasına 50 puanı gösteren dik bir 

çizgi yeterli görülmüştür.  

 

Baker ve Woods (2001), Maple ve ark (2005), Kiekens ve ark (2005, 2006, 

2007, 2008 a ve b), Edler ve ark (2006), Mc Namara ve ark (2008) da estetik 

değerlendirmeyi konu alan çalışmalarında VAS ölçeğini kullanmayı tercih 

etmişlerdir. 

 

Estetik değerlendirmeyi konu alan benzer çalışmalarda farklı ölçekler de 

kullanılmıştır. Shelly ve ark (2000), Okerse ve ark (2001), Ritter ve ark (2002), 

Johnston ve ark (2005 a ve b), Işıksal ve ark (2006), Likert skalasını tercih 

etmişlerdir. Erbay ve Canikoğlu (2002), çalışmalarında profil fotoğraflarını panel 

üyelerine kötü, fena değil, iyi ve mükemmel (poor, fair, good, excellent) şeklinde 4 

seçenekte puanlatmıştır.  Knight ve Keith (2005), estetik değerlendirmede çirkinden 

güzele doğru sıralama metodunu kullanmışlardır.  

 

VAS ölçeğini estetik çalışmalarında kullanmanın oldukça avantajlı özellikleri 

bulunmaktadır. Estetik değerlendirmelerde kategorilerden birini seçerek belirtmek 

yerine VAS ile sürekli bir aralık içerisinden seçilmesi Goud ve ark (2001)’na göre 

daha anlamlı görülmektedir.  Howels ve Shaw (1985)’a göre, VAS ölçeğinin 

kullanılması daha fazla duyarlılık sağlamakta ve daha güçlü parametrik 

istatistiklerinin yapılmasını sağlamaktadır. Ankete katılanlar tarafından nasıl 

kullanılacağı çok rahat anlaşılmakta ve sadece dik bir çizgi çizileceğinden puanlama 

işleminin hızlı olmasını sağlamaktadır. Baker ve Woods (2001) VAS ölçeğinin yüz 

estetiğini değerlendirirken kullanışlı bir metot olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Kiekens ve ark (2005)’na göre VAS,  güvenilir ve ölçülebilir değerler veren bir 

ölçektir ve bu ölçeği kullanarak geliştirdikleri basit ve tekrar edilebilir ölçüm 

sisteminin geçerliliği için farklı ülkelerde çok sayıda araştırmada kullanılması 

gerekmektedir. 

 

Avantajlı özelliklerinin yanı sıra her sistemde olduğu gibi VAS ölçeğinin de 

bazı olumsuz tarafları bulunmaktadır. Aitkin (1969), iki ayrı gözlemcinin çizdikleri 

aynı çizginin farklı hisleri yansıtabileceğini öne sürmektedir. Phillips ve ark 
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(1992a)’na göre VAS ölçeği, panel üyesinin ayrıt edebilme kabiliyetinin altında bir 

hassasiyet gösterebilmektedir. Tulloch ve ark (1993)’na göre de panel üyeleri 

skalanın farklı bölümlerini kullanma ihtimali bulunmaktadır. Maple ve ark (2005), 

ölçekte ne kadarlık bir kısmın klinik olarak anlamlı olacağının belirsiz olduğunu 

bildirmektedir. 

 

Çalışmamızda, tedavi ile yüz estetiğinde nasıl bir değişikli ğin olduğunu 

incelemek için VAS ölçümü yerine 5 seçenekli (-2: oldukça kötüleşmiş, -1: 

kötüleşmiş, 0: değişiklik yok, 1: iyileşmiş, 2: oldukça iyileşmiş) bir test sisteminin 

kullanılması uygun görülmüştür. Değişikliklerin puanlamasının 5 değer üzerinden 

yapılması ankete katılan ve anket formunu okuyan için daha pratik olmuştur. 

Kiekens ve ark (2008c), çalışmalarında aynı metodu tercih etmişlerdir. Kerr ve 

O’Donnell (1990), Philips ve ark (1992a ve b), Gidon ve ark (1996), Spyropoulos ve 

Halazonetis (2001), Vargo ve ark (2003), tedavi ile oluşan değişiklikleri incelemek 

için tedavi öncesi ve tedavi sonrası için ayrı ayrı fotoğraflar üzerinde VAS ölçeği 

kullanmıştır. O’Neil ve ark (2000), Edler ve ark (2006) ise anket katılımcılarına 

tedavi öncesi ve sonrası fotoğrafı bir kerede karşılaştırmış ve değişikli ği VAS 

üzerinde bir kerede 0’dan 100’e kadar puanlatmıştır.  

 

4.5. Estetik Değerlendirmede Ağıziçi Fotoğraf Kullanımı  

 

Yüz çekiciliğinde dişsel çapraşıklığın ve dişsel ilişkinin önemi birçok 

çalışmaya konu olmuştur. Ağız bölgesinin bireyin duygularını yansıttığı,  insanların 

dikkatinin daha çok karşıdakinin ağzına odaklandığı, iletişim sırasında ağzın önemli 

olduğu ve çocuklarda en çok göze çarpan ve çocukların ilgisini çeken bölgenin ön 

bölgedeki malokluzyon olduğu öne sürülmektedir  (Mc Gregor 1979, Tedesco ve ark 

1983). Diş estetiğinin böylesine güçlü bir etkisinin olduğu yazarlar tarafından 

doğrulanınca, diş estetiğinin nasıl sınıflandırılacağı söz konusu olmuştur. 

Günümüzde Evans ve Shaw (1987) tarafından tarif edilen ortodontik tedavi ihtiyacı 

indeksinin estetik bileşeni (aesthetic component of the index of orthodontic treatment 

need, AC/IOTN ), dişsel estetiğin değerlendirilmesinde yaygın olarak kabul 

görmektedir.  
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Sadece ağıziçi cephe fotoğrafının ölçüm için yeterli olması, hızlı ve pratik 

olması ve yaygın kabul görmesinden dolayı çalışmamızda diş estetiğini 

değerlendirmek için AC/IOTN indeksini kullanılması uygun görülmüştür. 

 

4.6. Estetik Değerlendirmede Ağız Dışı Fotoğraf Kullanımı  

 

Literatürde, estetik değerlendirme için lateral sefalogramların, profil silüet 

görüntülerinin, cephe fotoğraflarının, profil fotoğraflarının ve ¾ fotoğrafların 

kullanımına sıkça rastlanmaktadır. Her birinin kendine özgü olumlu ve olumsuz 

tarafları bulunmaktadır. Cox ve Van Der Linden (1971), De Smit ve Dermaut (1984), 

Barrer ve Ghafari (1985), Shelly ve ark (2000), Johston ve ark (2005a ve b) paneli 

etkileyebilecek fazla görüntüyü ekarte etmek için silüet görüntülerini kullanmışlardır. 

Fakat silüet görüntüleri tüm bir yüzü ve gülüşü yansıtamadıklarından Gestalt 

felsefesiyle paralel düşünen çalışmamızda kullanılması uygun görülmemiştir. 

  

Nanda ve ark (1996), Ferrario ve ark (1997), van der Geld ve ark (2007), 

McNamara ve ark (2008)  çalışmalarında üç boyutlu görüntüler ve video kayıtlarını 

kullanmışlardır. Video ile yüzün dinamik özellikleri rahatlıkla 

görüntülenebilmektedir. Fakat video kayıtları arşivimizde rutin olarak 

tutulmadığından, çalışmamızda estetiği etkileyebilecek çoğu etkenleri bir arada 

gösteren fotoğraflar kullanılmıştır. 

 

 Đlk başta fotoğrafların bireyin tam bir yüz estetiğini yansıtıp yansıtamayacağı 

sorusu akla gelmektedir. Bu sorunun cevabını ise Howels ve Shaw (1985), Glass ve 

ark (1981) hastanın gerçek canlı görüntüsü ile renkli bir fotoğraf görüntüsü 

arasındaki değerlendirmelerde yakın ilişki bularak vermişlerdir. Bu durum 

fotoğrafların yüz estetiği için kullanılabileceği anlamına gelmektedir. Kerr ve 

O’Donnell (1990)’a göre cephe fotoğrafları genellikle profil görüntülerinden daha 

etkileyici bulunmaktadır. Mackley (1993)’e göre bir profil fotoğrafı bir kişinin 

gülüşünün değerlendirilebilmesi için güvenilir bir kaynak değildir. Phillips ve ark 

(1992b)’na göre ise cephe ve profil fotoğraflarının eş zamanlı görüntülenmesi tek bir 

fotoğrafın görüntülenmesinden daha avantajlı görülmektedir. Bu fotoğraf serilerinin 

kullanılmasının bir avantajı da, ortodonti kliniklerinde kolaylıkla ulaşılabilir 
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olmasıdır. Bu sebeplerden ötürü bu çalışmada cephe istirahat, cephe gülümseme ve 

profil istirahat fotoğraflarının bir arada kullanılması uygun görülmüştür. 

 

Erbay ve Canikoğlu (2002) ile Kuroda ve ark (2009) sadece profil fotoğrafı, 

Matoula ve Pancherz  (2006) sadece cephe fotoğrafı kullanmıştır. Baker ve Woods 

(2001), Edler ve ark (2006) profil ve cephe fotoğrafını beraber kullanmışlardır. 

Işıksal ve ark (2006), cephe ve ¾ gülümseme fotoğraflarını tercih etmişler ve bu 

fotoğraflar üzerinden alt yüz bölgesini kırpmışlardır. Knight ve Keith (2005) benzer 

estetik çalışmalarında cephe istirahat, ¾ istirahat ve profil istirahat fotoğraflarını aynı 

anda kullanmışlardır. Kiekens ve ark (2005, 2006, 2007, 2008a,b ve c) yüz estetiği 

ile ilgili yaptıkları geniş kapsamlı çalışmalarında cephe istirahat profil istirahat ve ¾ 

gülümseme fotoğraflarını kullanmışlardır.  

 

Benzer şekilde, dudak damak yarıkları ile ilgili çalışmalarda Vegter ve ark 

(1997), Becker ve Svensson  (1998), Vegter and Hage (2001) ağız dışı fotoğrafları 

kullanmışlardır. 

 

Görüldüğü üzere ortodontide estetiği değerlendiren çalışmalarda çeşitli 

fotoğraflar kullanılmıştır. Günlük yaşamda gülen bir yüz sıklıkla cepheden 

değerlendirildiğinden, Kiekens ve ark (2005, 2006, 2007, 2008a,b ve c)’nın 

kullandığı ¾ gülümseme fotoğrafı yerine çalışmamızda cephe gülümseme 

fotoğrafının kullanılmasının avantaj sağlayacağı düşünülmüştür. 

 

Çalışmamız ortodonti kliniğimize 2000–2008 yılları arasında başvurmuş 

hastaları içermektedir. Bu sebeple bazı fotoğrafların çekim tarihi çok yeni iken bazı 

fotoğraflar uzun yıllar önce çekilmiştir. Yıllar ile birlikte değişen moda anlayışı, saç 

şekli gibi unsurlar estetik algılamayı etkileyebileceğinden geniş zaman aralığında 

fotoğraf kayıtlarının alınması akıllarda soru işareti bırakmaktadır. Bu sorunu en aza 

indirmek için çalışmamızda panel üyelerine saç şeklini ihmal edip sadece yüze 

bakarak puanlama yapmaları tavsiye edilmiştir. Her ne kadar fotoğrafları düzgün 

çekilmiş hastalardan faydalansak da, fotoğraf çekimindeki ortam faklılığından 

kaynaklanan ışıklandırma, bireyin fotoğraf çektirdiği anki ruh halinin yüzüne 

yansıması gibi etkenlerin farklılık oluşturabileceği ihtimalini belirtmekte fayda 

vardır. 
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4.7. Estetik Değerlendirmede Sefalometrik Film Kullanımı 

 
Lateral sefalometrik röntgenler genellikle teşhiste, tedavi planlamasında, 

tedavinin ilerleyişinde ve tedavinin sonunda ortodontiste fikir vermesi için yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Kerr ve O’Donnell (1990)’a göre yüz estetiğinin önden 

değerlendirilmesi yandan değerlendirilmesinden daha önemli görülürken, Matoula ve 

Pancherz (2006)’e göre lateral sefalogramlarda ölçülen değerler ile frontalden 

değerlendirilen yüz estetiği arasında düşük bir ilişki bulunmaktadır. Diğer taraftan 

Peck ve Peck (1970) ise,  sefalometrik standartlar ile göze hoş gelen yüz estetiğinin 

değerleri arasında fark olduğunu öne sürmektedirler. Ergenlik dönemindeki Türk 

bireylerde en sık kullandığımız sefalometrik değerler ile yüz estetiği arasında nasıl 

bir ili şki olduğunu tespit etmek için çalışmamızda lateral sefalometrik ölçümlerinin 

kullanılmasına karar verilmiştir.  

 

Yüz estetiğini inceleyen önceki çalışmaların da lateral sefalometriyi 

kullandıkları görülmektedir. Shelly ve ark (2000), mandibuler ilerletme cerrahisi ile 

profilde meydana gelen estetik değişiklikleri belirlemek için; Baker ve Woods 

(2001), altın oranları incelemek için;  Erbay ve Canikoğlu (2002), Türk erişkinlerde 

farklı yumuşak doku analizlerini karşılaştırmak için  lateral sefalometriyi 

kullanmıştır.  

 

Benzer şekilde, Knight ve Keith (2005), ANB açısı ve alt yüz yüksekliğinin 

oranının estetikle olan ilişkisini belirlemek için; Johston ve ark (2005a ve b), 

mandibulanın sagital konumunun ve alt yüz yüksekliğinin yüz estetiği üzerine 

etkisini araştırmak için; Matoula ve Pancherz  (2006), çekici ve çekici olmayan 

çocukların yüz iskeletinin morfolojisini karşılaştırmak için; Kiekens ve ark (2006), 

ergenlik dönemindeki beyaz ırkta yüz estetiği ile objektif ölçümlerin ilişkisini 

incelemek için; Işıksal ve ark (2006) tedavi ile gülme estetiğinde nasıl bir değişiklik 

olduğunu incelemek için lateral sefalometriyi çalışmalarına dahil etmişlerdir. 

 

 Yakın dönem çalışmalarda da, McNamara ve ark (2008) büyüme gelişim 

sürecindeki hastalarda gülme estetiğine sert ve yumuşak dokuların katkısını 

incelemek için;  Kuroda ve ark (2009), Japon bireyler için en uygun yumuşak doku 

analizini belirlemek için araştırmalarında lateral sefalometriyi tercih etmişlerdir.  
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4.8. Đstatistiksel Bulguların Değerlendirilmesi 

 

4.8.1. Hasta Özelliklerine Ait Değerlendirmeler 

 

Çalışmamızda her iki panel grubunda da, hem yüz estetiği açısından hem de 

tedavi değişikli ği açısından erkek hastalar ile kız hastalar arasında önemli bir fark 

gözlemlenmemektedir. Çıkan sonuca göre ergenlik dönemindeki Türk bireylerde 

kızlar ve erkekler çekicilik yönünden birbirlerine üstünlük kuramadığını, benzer 

şekilde yüz estetiğine yaptığı katkı açısından da kız ve erkeklerin aynı derecede 

ortodontik tedaviden faydalandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Kiekens ve ark 

(2005)’da kız ve erkek çocuklar arasında fark bulamayıp çalışmamızla aynı sonuca 

ulaşmıştır. 

 

Erkek hastalar Angle sınıflamasına göre incelendiğinde,  ortodontistlerin 

Sınıf III erkek hastalara, Sınıf I ve Sınıf II bölüm 1 erkek hastalarından anlamlı 

olarak daha düşük puan verdiği, Sınıf II bölüm 2 erkek hastalar ile diğer gruplar 

arasında anlamlı bir farkın olmadığı, hasta velilerinin ise erkek hastaların yüz estetiği 

ile Angle sınıflaması arasında bir ilişki kurmadığı gözlenmektedir. 

 

Kız hastalar Angle sınıflamasına göre incelendiğinde ise, ortodontistler, Sınıf 

III kız hastalara, Sınıf I ve Sınıf II bölüm 2 kız hastalardan daha düşük puan verirken, 

Sınıf II bölüm 1 kız hastalar ile diğer gruplar arasında anlamı bir fark 

bulunmamaktadır. Hasta velileri ise, Sınıf III kız hastalara Sınıf II bölüm 2 kız 

hastalardan daha düşük puan verirken, Sınıf I ve Sınıf II bölüm 1 kız hastalar ile 

diğer gruplar arasında anlamlı bir fark gözlemlenmemektedir.  

 

Erkek ve kız hastaların geneli göz önüne alındığında,  her iki panel grubunda 

da,  Sınıf III hastaların diğer gruplara göre estetik açıdan geride kaldığı, diğer 

grupların birbirine üstünlük kuramadığı açık bir şekilde görülmektedir. 

 

Çalışmamızda Sınıf I ve Sınıf II bölüm 1 ve Sınıf II bölüm 2 grupları 

arasından belirgin bir şekilde öne çıkan bir grup olmamıştır. Bu sebeple Sınıf I lerin 

en estetik grup olduğunu söyleyemeyiz. Hâlbuki birçok çalışmaya göre en çekici 

hastalar, Sınıf I özelliğe sahip hastalardır (De Smit ve Dermaut 1984, Kerr ve 
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O’Donnell 1990, Tulloch ve ark 1993, Michiels ve Sather 1994, Philips ve ark 1995, 

Bishara ve Jacobsen 1997, Cochrane ve ark 1997, Kitay ve ark 1999, Knight ve 

Keith 2005, Maple ve ark 2005).  

 

Bizim sonucumuza yakın sonuç bulan Kiekens ve ark (2005), Sınıf III 

özelliğe sahip hastaların Sınıf II bölüm 2 özelliğe sahip hastalardan daha az çekici 

olduğunu öne sürmektedirler. Fakat en estetik hastaların Sınıf II bölüm 2 hastalar, 

estetiği en az olan hastaların ise Sınıf III hastalar olduğu sonucunu da 

çıkarmamışlardır. 

 

Çalımamızdan farklı olarak Johnston ve ark (2005b), siluet görüntülerini 

manipüle ederek yaptıkları çalışmalarında aynı derecedeki uyumsuzluklarda Sınıf III 

hastaların Sınıf II hastalara göre daha çekici olduklarını söylemektedirler. 

Bulgularımızdan farklı bu görüşe paralel sonuçları Czarnecki ve ark (1993), Michiels 

ve Sather (1994a) ve Cochrane ve ark (1999) da ortaya koymaktadır. Sınıflama ile 

estetik arasında çelişkili sonuçların çıkmasında kültürel faktörlerin etkisi olabileceği 

gibi sınıflamanın nasıl yapıldığın da önemi vardır.   

 

Angle sınıflamasına göre tedavi ile oluşan değişiklikler erkek ve kız 

hastalarda ayrı ayrı incelendiğinde, hem ortodontistler hem de hasta velileri için 

gruplar arasında önemli bir fark gözlemlenmemektedir. Hastaların geneli 

incelendiğinde ise ortodontistlere göre Sınıf III hastalarda, Sınıf II bölüm 1 hastalara 

göre yüz estetiği açısından daha fazla iyileşme olmaktadır. Hasta velileri ise 

hastaların genelinde tedavinin yüze etkisi açısından gruplar arasında fark 

görememektedirler. Buradan Angle sınıfı gözetmeksizin ortodontik tedavi gören 

bütün hastalarda yüz estetiği değişikli ğinin hasta velileri tarafından beğenildiğini 

rahatlıkla söyleyebiliriz. 

 

Tam ters bir sonuç olarak Kiekens ve ark (2008c), hem ortodontistler hem de 

ortodontist olmayanlar için Sınıf I, Sınıf II bölüm 1 ve Sınıf II bölüm 2 hastalarının 

ortodontik tedavi sonrasında yüz estetiğinde düzelme sağlandığını, Sınıf III 

hastalarda ise önemli ilerleme olmadığını söylemektedirler. Ortontistlere göre Sınıf 

III hastaların bizim çalışmamızda Sınıf II bölüm 1 hastalarından üstün, Kiekens ve 

ark (2008c) nın çalışmasında ise Sınıf II bölüm 1 hastalarının altında kalması 
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toplumsal farklılık, beklentilerin farklılığı, tedavi kalitelerinin farklılığı şeklinde 

yorumlanabilmektedir. 

 

Kerr ve O’Donnell (1990), Angle sınıflamasına göre, estetik açıdan tedavi 

öncesi ve tedavi sonrasını karşılaştırdıkları çalışmalarında, Sınıf II bölüm 1 grubu 

hastalarda tedavi ile yüz estetiğinde olumlu yönde değişiklikler olduğunu 

söylemektedirler. Bunun aksine O’Neil ve ark (2000), Sınıf II fonksiyonel apareyler 

ile tedavi edilen hastaların yüz estetiğindeki değişiklikleri araştırmışlar ve fonsiyonel 

tedavinin yüz estetiğini daha fazla arttırmadığını düşünmektedirler. Çalışmamızda 

tedavi yöntemleri göz ardı edildiği için fonksiyonel apareylerin etkisi hakkında net 

bir sonuç söylenemez fakat içinde fonksiyonel apareyle tedavi edilen hastalarında yer 

aldığı Sınıf II bölüm 1 grubunun sadece Sınıf III hastalara karşı anlamlı diğer 

gruplara karşı anlamsız olsa da ortodontistlerden en az puanı aldıklarının belirtilmesi 

gerekmektedir. Bu durumu daha açık hale getirebilmek için ileride yapılacak 

çalışmalarda fonksiyonel aparey kullanan Sınıf II hastalar için alt bir grup 

oluşturulmasında fayda görülmektedir. 

 
4.8.2. Panel Özelliklerine Ait Değerlendirmeler 

 

Panel üyelerinin yaşlarının estetik algıya nasıl etki ettiği incelendiğinde hem 

hasta velileri hem de ortodontistler için, her iki hasta cinsiyetinde ve hastaların 

genelinde yaşın bir önemi olmadığı görülmektedir. 

 

Cross ve Cross (1971) ile Howells ve Shaw’a (1984) göre de yüz estetiğini 

değerlendirmede panel üyelerinin yaşının önemi bulunmamaktadır. 

 

Johnston ve ark (2005a) ise yaşları 18 ile 39 arasında değişen öğrencilerinden 

oluşturdukları panel ile yaptıkları çalışmalarında, genç panel üyelerinin estetik 

algısının daha eleştirel olduğunu fakat hasta dağılımından dolayı bu sonuca çok da 

itibar edilemeyeceğini söylemektedir.  

 

Kiekens ve ark (2007), yaşlı panel üyelerinin genç panel üyelerine göre erkek 

çocukları değerlendirirken daha olumlu düşündüklerini söylemektedirler. Bu durumu 

da “yaş etkisi” ile açıklamaktadırlar. Bu etkiye göre insanların yaşlanmasıyla birlikte 
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yüz estetiğini değerlendirirken daha kabullenici olduklarını iddia etmektedir. Bir 

başka olası sebep ise günümüze nazaran geçmişte erkek çocuklarının estetiğine çok 

önem verilmemesidir. Yani yaşlı panel üyelerinin geçmişten kalma bilinç durumu 

onları erkek çocuklarına daha yüksek not vermeye yönlendirmektedir. 

 

Tedavi ile oluşan değişiklikler incelendiğinde ise hasta velilerinin yaşının bir 

önemi olmadığı sonucu çıkmıştır. Ortodontistler içinse durum biraz farklıdır. 

Ortodontistler genç ve yaşlı iki gruba ayrıldığında fark bulunamamış fakat kronolojik 

yaş ile tedavi ile oluşan değişiklik ili şkilendirildiğinde yaşla birlikte beğeninin arttığı 

görülmüştür. Buna dayanarak ortodontistlerin yaşlandıkça tedavi ile oluşan 

değişikliklerde daha kabullenici olduğu sonucuna varabiliriz. 

 

Çalışmamızda panel üyelerinin cinsiyetlerinin estetik algıya etkisini bulmak 

için hem panel gruplarının kendi içerisinde erkek ve bayanlar karşılaştırılmış hem de 

her iki panel grubunun toplamında erkek ve bayan panel üyeleri karşılaştırılmıştır. 

Her iki durumda da erkek panel üyeleri ile bayan panel üyeleri arasında anlamlı bir 

fark bulunmamaktadır. Benzer durum tedavi ile oluşan değişikliklerin 

incelenmesinde de geçerli bulunmuştur.  

 

De Smit ve Dermaut (1984)’a göre yapay profillerin incelenmesinde 

değerlendiren için cinsiyet farkının bir önemi görülmemektedir. Johnston ve ark 

(2005b) da değerlendirenin cinsiyetinin önemli olmadığını fakat çalışmalarındaki 

panelin %91’inin bayan olmasından dolayı bu sonuca çok da itibar edilmemesi 

gerektiğini söylemektedirler. Howells ve Shaw (1985), Cochrane ve ark (1997), 

O’Neil ve ark (2000) da cinsiyetin önemsiz olduğunu söylemektedir.  

 

Kiekens ve ark (2007)’na göre erkek üyeler bayan üyelere göre estetik açıdan 

daha yüksek puan vermektedirler. Tersi bir şekilde Tedesco ve ark (1983), 

ortodontist olmayan erkeklerin bayanlara göre daha eleştirel yaklaştığını 

söylemektedir, fakat bu araştırmacıların çalışmasında panel grubunun 12 kişiden 

oluşması sonucun dikkatli yorumlanmasını gerektirmektedir. Cross ve Cross (1971), 

erkek yüzlerini değerlendirirken meslekten olmayan panel üyelerinin cinsiyetinin 

önemli olmadığını fakat bayan yüzlerini değerlendirirken meslekten olmayan bayan 

panel üyelerinin erkeklere göre daha olumlu olduğunu öne sürmektedirler. 
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Ortodontistler ile hasta velilerinin yüz estetiğine nasıl yaklaştıkları 

karşılaştırıldığında ortodontistlerin her iki hasta cinsiyetinde ve hastaların genelinde 

hasta velilerine göre daha düşük VAS puanı kullandıkları görülmektedir. Çıkan 

sonuca göre ortodontistlerin hasta velilerine göre yüzü daha eleştirel 

gözlemlediklerini söyleyebiliriz. 

 

Cox ve van der Linden (1971), Foster (1973), De Smit ve Dermaut (1984), 

Shelly ve ark (2000), Vargo ve ark (2003) ortodonti bilgisine sahip olmanın yüz 

estetiğini değerlendirmeye etkisi olmayacağı görüşündedirler. McNamara ve ark 

(2008) da, gülme estetiğini değerlendirirken de ortodontistler ve hasta velileri 

arasında görüş farkı olmadığını söylemektedir.  

 

Maple ve ark (2005)’na göre, halktan bireyler ile uzmanlar arasında yüz 

estetiğini değerlendirmede genel bir görüş birliği bulunsa da bazı önemli 

farklılıkların gözlendiğini söylemektedir.  Yazarlara göre bu farklılıklar eğitim 

altyapısından, sosyoekonomik durumdan, toplumsal çeşitlilikten, metodolojiden, 

puanlayan ve puanlananların çeşitlili ğinden kaynaklanabilmektedir. Bu görüşe ve 

çalışmamıza paralel olarak Lines ve ark (1978), Dunlevy ve ark (1987), Kerr ve 

O’Donnell (1990), Kast (1997), Raj (2002), uzmanların hasta velilerine göre biraz 

daha ayrıntıları fark edebildiklerini söylemektedir. Ayrıca, Johnson ve Smith (1995) 

ile Kokich ve ark (1999) küçük dişsel bozukluklara ortodontistlerin daha duyarlı 

olduklarını söylemektedirler. 

 

Tedesco ve ark 1983, Philips ve ark 1992a ve b, Giddon ve ark 1996, 

Spyropoulos ve Halazonetis 2001 ise ortodontist olmayanların daha eleştirel olduğu 

görüşünde olan araştırmacılardır. 

 

Ortodontistler ve hasta velilerinin estetik görüşleri hasta cinsiyeti ve Angle 

sınıflamasına göre çoklu karşılaştırıldığında Sınıf I ve Sınıf II bölüm 1 erkek 

hastalarda görüş farkı önemli değilken, Sınıf II bölüm 2, Sınıf III erkek hastalarda  

hasta velilerinden alınan puanın daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Benzer şekilde, 

Sınıf I ve Sınıf II bölüm 2 kız hastalarda bu fark önemli değilken, Sınıf II bölüm 1 ve 

Sınıf III kız hastalarda hasta velilerinden alınan puanların daha yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. Yani Sınıf II bölüm 2 ve Sınıf 3 özelliğe sahip erkekler ile Sınıf II bölüm 
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1 ve Sınıf III özelliğe sahip kızlar, ortodontistlere nazaran hasta velileri tarafından 

daha çok beğenilmektedirler. 

 

Ortodontistler ile hasta velilerinin ortodontik tedavi ile oluşan yüz 

estetiğindeki değişikliklere nasıl yaklaştıkları karşılaştırıldığında ise hasta velilerinin 

her iki hasta cinsiyetinde ve hastaların genelinde ortodontistlere göre çok daha 

olumlu düşündükleri görülmektedir. Buradan yola çıkarak ortodontistin başarılı 

olarak kabul ettiği bir tedavi sonucunu hasta velisinin rahatlıkla kabulleneceğini 

söyleyebiliriz. Çalışmamızla paralel olarak Burcal ve ark (1987), Kerr ve O’Donnell 

(1990) ile Kiekens ve ark (2005) ortodontistlerin daha eleştirel olduğunu daha düşük 

puan verdiğini saptamıştır. 

 

Peerlings ve ark (1995) ile Spyropoulos ve Halazonetis (2001)’ e göre tedavi 

sonucunu değerlendirmede ortodontistler ile ortodontist olmayanlar arasında yakın 

ili şki bulunmaktadır.  

 

Hekim için başarılı olarak kabul edilen bir ortodontik tedavi daima yüz 

estetiğinin daha iyi olmasını sağlamayabilmektedir (Arnett ve Bergman 1993a, Al 

Yami ve ark 1998, Bergman 1999). Bu yüzden ortodontist tarafından başarılı sayılan 

bir tedavi, her zaman hasta ve ailesini tatmin etmeyebilmektedir. Örneğin, Philips ve 

ark (1992a) ile Tedesco ve ark (1983) bizim çalışmamızın tersi yönde sonuca 

ulaşmışlardır. Yani bu çalışmacılara göre tedavi sonucunu değerlendirmede hasta 

velileri daha eleştirel bulunmuştur. 

 

Baker ve Wood (2001), ortognatik cerrahi ile oluşan yüz estetiğindeki 

değişmeleri inceledikleri çalışmalarında 2 si ortodontist olan 12 kişilik karma bir 

panele göre 46 hastadan 10’unun tedavi ile yüz estetiğinin kötüleştiğini ortaya 

koymuşlardır. Yazarlara göre bu negatif değişiklikler oldukça düşüktür ve bunun 

sebebinin cerrahiden kaynaklanan bir kötüye gidiş değil, fotoğraflar arasındaki 

makyaj ve saç modeli gibi değişkenlerden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Çalışmalarında bizim çalışmamızdan farklı olarak tedavi öncesi ve tedavi sonrası için 

ayrı ayrı VAS ölçeğini kullanmışlardır. Sıralama metodunu kullanan Dunleavy ve 

ark (1987)’na göre ortognatik cerrahi tedavisi görmüş hastaların iskeletsel değişiklik 
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miktarlarına bakılmaksızın, ortodontist olmayanların beşte birinin tedavi ile düzelme 

göremediklerini rapor etmektedir.  

 

Ortodontistler ve hasta velilerinin tedavi değişikli ğine olan yaklaşımları hasta 

cinsiyeti ve Angle sınıflamasına göre çoklu karşılaştırıldığında Sınıf III erkek 

hastalarda bu fark önemli değilken, erkekler için diğer üç grupta hasta velilerinin 

daha iyimser yaklaştığı görülmüştür. Benzer şekilde kız hastalar için tüm Angle 

sınıflarında hasta velilerinin daha iyimser olduğu tespit edilmiştir. 

 
Ortodontistler ile hasta velileri arasında ölçümlerin tekrar edilebilirliği 

incelendiğinde panel grupları arasında paralel bir görüş olduğu açığa çıkmıştır. 

Ayrıca, ortodontistlerin daha eleştirel olduğu sonucu hatırlanırsa her iki sonuç, 

ortodontistler ile hasta velileri arasında uyum olduğu fakat hasta velilerinin bir 

miktar daha kabullenici olduğu şeklinde özetlenebilir. Bu bilgi klinik pratikte tedavi 

beklentileri ile ilgili hasta velileriyle konuşurken kullanılabilir. 

 

Knigth ve Keith (2005) de çalışmalarında klinisyen olanlar ve olmayanların 

görüşlerini sınıflar arası korelasyon katsayısı ile karşılaştırmış ve aralarında yüksek 

derecede uyum bulmuşlardır, bu uyum özellikle erkek yüzü değerlendirildiğinde 

daha fazla çıkmıştır. Peerlings ve ark (1995) da ortodontist, hasta velisi ve 

çocuklardan oluşan üç ayrı panel arasında uyum olduğunu ortaya koymuştur.  

 

Kiekens ve ark (2005), yüz estetiğini değerlendirmede ortodontistler ile 

ortodontist olmayanlar arasında pearson korelasyon testi uygulamış ve yüksek bir 

uyum bulmuşlardır. Bu çalışmacılara göre de ortodontistler ile ortodontist 

olmayanlar arasında çok iyi bir fikir birliği bulunmaktadır. Bizim çalışmamıza 

benzer şekilde bu çalışmada da, her ne kadar paneller arasında görüş birliği olsa da 

ortodontistler biraz daha düşük not vermektedirler. Lundström ve ark (1987), Kerr ve 

O’Donnell (1990) da bu görüşe paralel sonuçlar ortaya koymaktadır. 

 

Çalışmamızda tedavi öncesindeki yüz estetiğinin tedavi ile oluşan değişikli ği 

ne kadar etkilediği araştırılmıştır. Hastaların tedavi öncesi fotoğraflarına göre elde 

edilen puanlar ile, tedavi ile oluşan değişikli ğe göre verilen puanları arasındaki ilişki 

ortodontistler ve hasta velileri için ayrı ayrı incelenmiştir. Ortodontistler için önemli 
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bir ili şki görülmezken; hasta velilerinde anlamlı bir ilişki ve negatif yönlü bir 

korelasyon bulunmuştur. Buna göre hasta velileri daha az çekici buldukları hastaların 

tedavisinde yüz estetiğinin daha fazla iyileştiğini düşünmektedirler. 

 

Edler ve ark (2006), çene yüz cerrahları ve ortodontistlerden oluşan panelinde 

ortognatik cerrahi tedavisi gören hastaların tedavi ile oluşan değişikliklerini 

incelemişlerdir. Çalışmacılara göre tedavi öncesinde bireylerin çekiciliği arttıkça, 

estetik açıdan tedaviden faydalanmaları düşmektedir. Benzer şekilde ortognatik 

hastaları üzerinde yapılan çalışmada Proffit ve ark (1992), estetik değerlendirmeleri 

ağız cerrahları ve ortodontistlerin yaptığı çalışmalarında, özelikle en az tedavi öncesi 

estetik puanı alan hastaların tedavi sonu estetik ölçümünde artış görüldüğünü rapor 

etmişlerdir. 

 

 Bizim çalışmamızda ortodontistler için değil hasta velileri için bu ilişki 

önemli çıkmıştır. Hasta velilerinde benzer sonucu bulan Shelly ve ark (2000)’nın 34 

ortognatik cerrahi vakası ile yaptıkları çalışmalarında ortodonti ile ilgisi olmayanlar 

bireylere göre, hastanın başlangıç estetik puanı ile tedavi sonucu estetik puan 

arasında güçlü bir negatif ilişki bulunmaktadır. Bir başka deyişle, hastanın başlangıç 

profili ne kadar kötüyse, ortognatik cerrahi ile estetiğin düzelmesi o kadar fazla 

olmaktadır. 

 

4.8.3. Ağız Dışı Fotoğraf Analizlerinin De ğerlendirilmesi 

 

Her bir hasta için ortodontistlerin verdiği VAS puanlarından oluşturulan nihai 

ortalama VAS puanlarına göre, profil fotoğrafında ölçülen 26 açıdan sadece 8 tanesi 

anlamlı ilişki göstermiştir. Bu 8 açıdan 7 tanesi alt çenenin anteroposterior 

konumuyla ilgili, geri kalan 1 tanesi ise labiomental sulkus derinliği ile ilgili açıdır. 

26 açının tamamı VAS puanlarının %53 sini açıklayabiliyorken, anlamlı ilişki 

gösteren bu 8 açı VAS puanlarının %35 ini açıklayabilmektedir. 

 

Çenenin anteroposterior konumuyla ilgili anlamlı ilişki gösteren Lsp-N-Pog, 

A-N-B, Pn-N-Pog, G-Pog/N-Pn açıları ortodontistlerin VAS puanları ile pozitif 

korelasyon göstermektedir. Yani bu açı değerleri yükseldikçe ortodontistlerin 

beğenisi artmaktadır. Diğer taraftan çenenin anteroposterior konumuyla ilgili anlamlı 
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ili şki gösteren N-Pn-Pog, G-Sn-Pog, N-Sn-Pog açıları ise negatif korelasyon 

göstermektedir. Yani bu açı değerleri küçüldükçe ortodontistlerin beğenisi 

artmaktadır. Pozitif ve negatif korelasyon gösteren toplam 7 açı birlikte 

düşünüldüğünde, ortodontistlerin, alt çene ucu sagital yönde daha ileride olan 

bireyleri daha az çekici buldukları sonucunu çıkartabiliriz. 

 

Labiomental sulkus derinliğini gösteren Lip-B-Pog açısı ortodontistler için en 

yüksek anlamlılık gösteren açı çıkmıştır ve negatif korelasyon gözlenmiştir. Buradan 

yola çıkarak ortodontistlerin derin labiomental sulkusu şiddetle reddetiklerini 

söyleyebiliriz. 

 

Her bir hasta için hasta velilerinin verdiği VAS puanlarından oluşturulan 

nihai ortalama VAS puanlarına göre, profil fotoğrafında ölçülen 26 açıdan sadece 3 

tanesi anlamlı ilişki göstermiştir. Bu 3 açıdan 2 tanesi dudak uzunluğu ile ilgili, geri 

kalan 1 tanesi ise labiomental sulkus derinliği ile ilgili açıdır. 26 açının tamamı VAS 

puanlarının %54 sini açıklayabiliyorken, anlamlı ilişki gösteren bu 3 açı VAS 

puanlarının %21 ini açıklayabilmektedir. 

 

Hasta velilerinin VAS puanı ile anlamlı ilişki gösteren dudak uzunluğu ile 

ilgili açılardan Sn-Po-Ls üst dudak uzunluğu, Li-Po-Pog ise alt dudak uzunluğu ile 

ilgili açılardır.  Her iki açı da hasta velilerinin VAS puanları ile negatif korelasyon 

göstermiştir. Bu iki açı birlikte düşünüldüğünde alt yüz yüksekliğinin hasta velileri 

için önemli olabileceği fikri akla gelmektedir. 

 

Labiomental sulkus derinliğini gösteren Lip-B-Pog açısı ortodontistler gibi 

hasta velilerinde de en yüksek anlamlılık gösteren açı çıkmıştır ve negatif korelasyon 

gözlenmiştir. Bu bulguya göre hasta velilerinin de daha sığ labiomental sulkusu 

tercih ettiklerini görmekteyiz. Labiomental sulkus derinliğini gösteren Lip-B-Pog 

açısı hem ortodontistlerin hem de hasta velilerinin beğenisiyle ilişkili tek profil 

açısıdır. Ortodontistler için anlamlı bulunan alt çenenin sagital konumunu gösteren 

açıların hasta velileri için anlamlı bir ilişki göstermemesi, ortodontistlerin hasta 

velilerine göre çene konumuna daha çok dikkat ettiklerini düşündürtmektedir. 
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Kiekens ve ark (2008b) çalışmalarında yumuşak doku açıları ile sadece hasta 

velilerin VAS puanları arasında inceleme yapmış, ortodontistlerin VAS puanlarını 

dikkate almamışlardır. Bizim de çalışmamızda kullandığımız 26 açıdan sadece 3 açı  

(Lsp-N-Pog, Ls-Po-Pog, Sn-Lsp/Pog-Lip) anlamlı ilişki göstermiştir. Bu üç açının 

birlikte varyansı %18,5 çıkmıştır, yani bu iki oran yüz estetiğinin % 18,5 ini 

açıklayabilmektedir. Bizim çalışmamızda da anlamlı ilişki gösteren üç açının 

varyansının % 18,5 olduğunu hatırlarsak, profil fotoğrafındaki açıların estetiği 

açıklamada yetersiz kaldığını söyleyebiliriz. Bizim çalışmamızda farklı üç açının 

anlamlı ilişki göstermesi kültürlere göre algı farklılığı olduğunu göstermektedir. 

 

Çalışmamızda ortodontistler için alt çenenin sagital konumu önemli çıksa da, 

Knight ve Ketih (2005) yumuşak doku ANB ile yüz estetiği arasındaki ilişkiyi 

inceledikleri çalışmalarında yumuşak doku ANB açısı ile yüz estetiği arasında çok az 

ili şki tespit etmişlerdir. Fakat yumuşak doku ANB açısı 5 dereceden uzaklaştıkça, 

yüz estetiğinin olumsuz etkilendiğini görmüşlerdir. 

 
Cephe fotoğrafında ölçülen oranların ortodontistlerin VAS puanlarıyla ilişkisi 

incelendiğinde 27 orandan 7 sinin ilişkisi anlamlı bulunmuştur. Bu oranlardan üst 

dudağın alt dudağa oranı (Ls-St/St-Li) negatif korelasyon göstermiştir. Anlamlı ilişki 

gösteren EnR-EnL/XR-XL ve EnR-EnL/ExR-ExL oranları negatif korelasyon, EnL-

ExL/EnR-EnL oranı pozitif korelasyon göstermiştir. Bir başka deyişle EnR-EnL 

mesafesi şeklinde gösterilen gözler arasındaki mesafenin ortodontistler tarafından 

daha düşük olması tercih edilmektedir. Geriye kalan anlamlı ili şki gösteren üç oran 

XR-XL/Tr-Me pozitif korelasyon, Sn-Me/XR-XL ve N-Me/XR-XL negatif 

korelasyon göstermektedir. Buradan hareketle alt ve tüm yüz yüksekliğinin yüz 

genişliğine (XR-XL) göre nispi azalışı ortodontistlerin beğenisini kazanmaktadır. 

Anlamlı ilişki gösteren bu 7 oran VAS puanlarının %27’sini açıklayabilmektedir. 

 

Cephe fotoğrafında ölçülen oranların hasta velilerinin VAS puanlarıyla 

ili şkisi incelendiğinde ise yine 27 orandan 7 sinin ilişkisi anlamlı bulunmuştur. Fakat 

bu 7 oranın bazısı ortodontistlere göre farklıdır. Anlamlı ilişki gösteren EnR-

EnL/XR-XL ve EnR-EnL/ExR-ExL oranları negatif korelasyon, ExR-EnR/EnR-EnL 

ve EnL-ExL/EnR-EnL oranları pozitif korelasyon göstermiştir. Bir başka deyişle 

EnR-EnL mesafesi şeklinde gösterilen gözler arasındaki mesafenin hasta velileri 
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tarafından da daha düşük olması tercih edilmektedir.  Anlamlı ilişki gösteren diğer 2 

oran Sn-Me/XR-XL ve N-Me/XR-XL negatif korelasyon göstermektedir. Buradan 

hareketle alt ve tüm yüz yüksekliğin yüz genişliğine göre nispi azalışı hasta 

velilerinin de beğenisini kazanmaktadır. Geriye kalan anlamlı ilişki gösteren son oran 

alt yüz yüksekliğinin ağız genişliğine oranıdır (Sn-Me/ChR-ChL) ve negatif 

korelasyon göstermektedir. Anlamlı ilişki gösteren bu 7 oran VAS puanlarının 

%31’ini açıklayabilmektedir. 

 

Kiekens ve ark (2008b), çalışmalarında oranlar ile sadece hasta velilerin VAS 

puanları arasında inceleme yapmış, ortodontistlerin VAS puanları dikkate 

alınmamıştır. Bizim de çalışmamızda kullandığımız 27 orandan sadece 2 oran  (N-

St/Sn-Me ile N-St/XR-XL) anlamlı ilişki göstermiştir. Bu iki oranın birlikte varyansı 

%16,8 çıkmıştır, yani bu iki oran yüz estetiğinin % 16,8’ini açıklayabilmektedir. 

Bizim çalışmamızda da anlamlı ilişki gösteren yedi oranın varyansının % 31 

olduğunu hatırlarsak, cephe fotoğrafındaki oranların estetiği açıklamada yetersiz 

kaldığını söyleyebiliriz. Bizim çalışmamızda farklı yedi oranın anlamlı ilişki 

göstermesi kültürlere göre algı farklılığı olduğunu göstermektedir. 

 

Çalışmamızda hem ortodontistler hem de hasta velilerinin alt ve tüm yüz 

yüksekliğinin yüz genişliğine göre artmasını olumsuz buldukları görülmektedir. 

Daha önce yapılan çalışmalar da yüz uzunluğunun artmasının estetiği eksi yönde 

etkilediğini göstermektedir. Sassouni ve Nanda (1964), Poulton (1967), De Smit ve 

Dermaut (1984) yapay olarak oluşturdukları yüz fotoğraflarında yüz yumuşak 

dokusunun uzamasının tercih edilmediğini öne sürmektedirler. De Smit ve 

Dermaut(1984), yüz estetiğini değerlendirirken yüzün uzunluğunun çenelerin 

anteroposterior konumundan daha önemli olduğunu savunmaktadır. Fakat Cox ve 

van der Linden (1971), yüzün dikey boyutunun estetik değerlendirmede önemli 

olmadığını düşünmektedir. Knight ve Keith (2005), alt çene yüksekliği ile yüz 

estetiği arasında çok az bir ilişki tespit edip kuvvetli olmasa da ilginç bir sonuç 

ortaya koymuşlardır: Bu çalışmacılara göre kız hastalarda alt yüz yüksekliğinin 

artması yüz estetiğini daha olumsuz etkilerken, erkek hastalar için tersi durum 

geçerlidir. 
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Bu çalışmada her bir hasta için hem ortodontistlerin hem de hasta velilerinin 

verdiği VAS puanlarından oluşturulan nihai ortalama VAS puanlarına göre, hiçbir 

altın oranda anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Altın oranların tamamı 

ortodontistlerde VAS puanlarının % 25, hasta velilerinde VAS puanının %27’si gibi 

düşük bir kısmını açıklayabilmektedir. 

 

Baker ve Woods (2001)’ a göre ortognatik cerrahi ile yüzdeki altın oranların 

değişmesi arasında bir ilişki tespit edilememiştir; çalışmamızla benzer sonuç 

göstererek altın oranlar ile estetik puanlama arasında bir ilişki de kurulamamıştır. 

Çalışmamızda sadece tedavi önceki fotoğraflar ölçülse de Baker ve Woods (2001), 

hem tedavi öncesi hem de tedavi sonrası altın oranları ölçmüştür. Tedavi 

sonrasındaki altın oranların değişimi ile estetik skorların değişimi arasında da ilişki 

tespit edilememiştir. Benzer şekilde Shell ve Wood (2004) ortognatik tedavi sonrası 

estetik ölçümdeki değişmeler ile altın orandaki değişmeler arasında önemli bir ilişki 

kuramamışlardır.  

 

Gelişen teknolojiyle birlikte altın oranların yüzde daha rahat görülebileceği 

fikri doğsa da üç boyutlu optik yüzey tarama tekniğini kullanan Moss ve ark (1995) 

da, ortalama erkek ve bayan modelleri oluşturmuş ve bu modellerde altın oranları 

bilgisayar ortamında test etmiştir. Denemeleri sonucu bu yüz şablonlarında altın 

oranların görülmediğini tespit etmişlerdir. 

 

Kawakami ve ark (1989) altın oranları Japon bireylerde incelemiş ve sadece 

birkaç yumuşak doku oranının geçerli olduğunu tespit etmişlerdir. Nakajima ve 

Yanagisawa (1985) Sınıf II ve Sınıf III çene yapılarına sahip Japon bireylerin frontal 

yüz fotoğraflarını incelemişler ve  altın oran olan 1,618 oranının değil de 1,143 

oranının  daha geçerli olduğunu görmüşlerdir. Bu oranın Japon modellerde de 

görüldüğü aynı araştırmacılar tarafından belirtilmektedir. 

 

Kiekens ve ark (2008a), çalışmamızda da kullandığımız 19 altın orandan 

sadece 4 ünde anlamlı ilişki tespit etmiştir. Fakat bu anlamlılık gösteren 4 altın 

oranın toplam varyansı % 16 çıkmıştır. Bir başka deyişle bu 4 altın oran yüz 

estetiğinin sadece % 16’sını açıklayabilmektedir. Yazarların da söylediği gibi bu 

oran oldukça düşüktür ve klinik olarak önem verilmemesi gerekmektedir.    
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4.8.4. Model Değerleri, Sefalometrik Değerler ve Dişsel Estetik ile Đlgili 

Değerlendirmeler 

 

Regresyon analizine göre VAS puanları ile model değerleri, sefalometrik 

değerler ve dişsel estetik değerleri ilişkilendirildiğinde, ortodontistlere göre sadece 

AC/IOTN değeri ve horizontal toplam değeri anlamlı bulunmuştur. Buradan 

ortodontistlerin sagital ilişkiye ve dişsel görünüme önem verdikleri sonucu 

çıkartılabilir. Đlginç olan sadece overjet değeri veya sadece ANB açısı anlam ilişki 

göstermezken, bunların toplamı olan horizontal toplamın anlamlı bir ilişki 

göstermesidir. Hasta velilerine göre ise sadece AC/IOTN değeri anlamlı 

bulunmuştur. Hasta velileri için, dişlerin görünümü kadar ölçülen başka hiçbir 

değişkenin yüz estetiği üzerinde etkisi baskın değildir. Lucker ve ark (1981), 

Kerosuo (1985) ve Van der Geld (2007)’in dediğini doğrularcasına çalışmamıza göre 

de ağız ve dişler  yüz estetiğini değerlendirmede birer ipucudur. 

 

AC/IOTN değeri hasta velilerinin VAS puanının % 40’ını, ortodontistlerin 

VAS puanının %28’ini açıklayabilmektedir. Buradan yola çıkarak, dişsel estetiğin, 

hem ortodontistler hem de hasta velileri için yüz estetiğini değerlendirmede çok 

önemli olduğu, ortodontistlere göre hasta velilerinin dişsel estetiğe daha çok önem 

verdiği görülmektedir. 

 

Göze çekici gelen bir çocuk ile çekici gelemeyen bir çocukta ne gibi 

farklılıkların olabileceğini araştırmak içinse nihai ortalama VAS skorlarından elde 

edilen ortanca değerine göre hastalar düşük puanlı ve yüksek puanlı olarak iki gruba 

ayrılıp, model değerleri, sefalometrik değerler ve ağıziçi fotoğraf indeksleri 

karşılaştırılmıştır. 60 hastayı yüksek ve düşük VAS puanlı şeklinde ikiye ayırmak 

ortodontistlere ve hasta velilerine göre ayrı ayrı yapılmıştır. 

  

Ortodontistlere göre, çekici buldukları çocuklarda çekici bulmadıkları 

çocuklara göre daha fazla overjet değeri, daha düşük AC/IOTN değeri, daha düşük 

PP/MP açısı, daha fazla ANB açısı, daha fazla Wits değeri, daha fazla A-N┴FH 

değeri, daha düşük NAPg açısı, daha düşük U1 vertikal, daha fazla L1/NB açısı, daha 

fazla H açısı, daha yüksek horizontal toplam değeri ve daha düşük vertikal fark 

değeri bulunmuştur. 
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Hasta velilerine göre ise çekici buldukları çocuklarda çekici bulmadıkları 

çocuklara göre daha düşük AC/IOTN değeri, daha düşük SN/MP açısı, daha yüksek 

ANB açısı, daha yüksek Wits değeri, daha yüksek A-N┴FH değeri, daha düşük U1 

vertikal, daha yüksek horizontal toplam değeri ve daha düşük vertikal fark değeri 

bulunmuştur. 

 

          Görüldüğü üzere sadece hasta velileri için anlamlı farklılık gösterip 

ortodontistler için göstermeyen tek bir ölçüm vardır, o da SN/MP açısıdır. Fakat 

buna eşdeğer olabilecek PP/MP açısı ortodontistlerde anlamlı farklılık 

göstermektedir. PP/MP açısının yanı sıra sadece ortodontistler için anlamlı farklılık 

gösteren değerler overjet, NAPg açısı, L1/NB açısı, H açısıdır. Her ne kadar hasta 

velileri için bu değerler anlamlı farklılık göstermese de anlamlılık düzeyleri 

0,05<P<0,1 düzeyinde bulunmaktadır. 

 

Hem ortodontistler hem de hasta velilerinde ortak çıkan anlamlı değişiklik 

gösteren değişkenler AC/IOTN değeri, ANB açısı, Wits değeri, A-N┴FH, U1 

vertikal, horizontal toplam ve vertikal farktır. Çekici çocuklarda AC/IOTN 

değerlerinin daha düşük çıkması çekici çocukların dişlerinin daha estetik 

göründüğünü, ANB açısı ve Wits değerinin daha yüksek çıkması, çekici çocukların 

alt çene konumunun üst çeneye göre daha geride konumlanmasının tercih edildiğini,  

A-N┴FH değerinin daha yüksek çıkması üst çenenin daha önde konumlanmasının 

göze daha hoş geldiğini, U1 vertikal değerinin daha düşük çıkması sarkık üst 

keserlerin tercih edilmediğini göstermektedir.  

 

Đskeletsel ve dişsel değerlerin ilişkilendirilmesiyle bulunan horizontal toplam 

ve vertikal fark değerleri de her iki panel grubu için çekici çocuklarda anlamlı 

derecede farklı çıkmıştır. Her iki panel grubunda ANB derecesinin çekici çocuklarda 

daha yüksek çıkması ve ayrıca ortodontisler için çekici çocuklarda daha yüksek 

overjet değerinin çıkması beraberinde ANB açısı ve overjetin toplamı olan horizontal 

toplamın da anlamlı farklılık göstermesine yol açmıştır. Aslında burada şaşılacak bir 

durum yoktur. Đlginç olan, sadece hasta velilerinde SN/MP açısının daha düşük çıksa 

da her iki panel grubunda da overbite değerinin çekici çocuklarda anlamlı farklılık 

göstermemesine rağmen vertikal fark değerinin çekici çocuklarda daha düşük 
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çıkmasıdır. Kiekens ve ark (2006)’nın ortaya attığı horizontal toplam değerinden 

esinlenerek ortaya koyduğumuz vertikal fark değeri, sefalogramdaki SN/MP açısının 

onda biri ile alçı modeldeki overbite değerinin farkından oluşmaktadır. Buna 

dayanarak artan yüz yüksekliği ile overbite değerinin azalması estetiği daha kötü 

etkilemektedir fakat yüz yüksekliğinin artmasına overbite azalışı eşlik etmez ise 

birey daha çirkin görünmekten kurtulacaktır. 

 

Sefalometrik normların estetiği yansıtıp yansıtmadığı ile ilgili literatürde 

çelişkili çalışmalar yer almaktadır. Cox ve Van Der Linden (1971) ortodontistlerin 

iyi bir Sınıf I okluzyona sahip hastalarda oluşturdukları standartların halkın estetik 

anlayışıyla uyumlu olduğunu belirtirken, Peck ve Peck (1970),  sefalometrik 

standartlar ile göze hoş gelen yüz estetiğinin değerleri arasında fark olduğunu öne 

sürmektedirler. Bu çalışmacılara göre, genç erişkinlerin sefalometrik değerlere göre 

daha dolgun ve daha önde dudak yüz görünümü sevdiklerini göstermişlerdir. 

Sefalometrik normlar ile güzellik değerlerini karşılaştırmak çalışmamızın 

amaçlarından biri olmasa da çekici çocuklar ile çekici olmayan çocukların dudak 

dolgunluğu ve sagital konumu arasında hem hasta velileri için hem de ortodontistler 

için anlamlı farklar bulunamamıştır. 

 

Erbay ve Canikoğlu (2002)’nun çalışmasında dişsel ve iskeletsel Sınıf I 

özelliklere sahip 44 diş hekimliği öğrencisini ortodontistlerden oluşan 6 kişilik bir 

panele göre çekici (n:10) ve çekici olmayan (n:34) şeklinde iki farklı gruba ayırmış 

ve çekici çocuklarda norm değerlerini veren tek yumuşak doku analizinin Ricketts 

analizi olduğunu bulmuşlardır. Halbuki Hier ve ark (1999), hem beyaz bayanların 

hem de beyaz erkeklerin, Ricketts in E düzlemi standartlarına göre daha protrüziv 

dudakları tercih ettiklerini söylemektedir. Matoula ve Pancherz (2006)‘a göre 

Ricketts’in estetik düzlemine alt ve üst dudakların uzaklığı estetik olmayan 

bayanlarda daha fazladır, bu yüzden dudak retrüzyonunun estetiği kötü etkilediğini 

öne sürmektedirler. Ayrıca Erbay ve Canikoğlu (2002), çekici bireyler ve çekici 

olmayan bireyler arasında Steiner S düzlemine üst dudağın uzaklığında, Rickets E 

düzlemine alt dudağın uzaklığında, Burstone’un B düzlemine üst dudağın 

uzaklığında istatistiksel olarak önemli farklılıklar görmüşlerdir. Hsu (1993), 

Çinlilerde Burstone’un B düzleminin; Steiner S düzlemine, Ricketts E düzlemine, 

Sushner S2 düzlemine ve Holdaway H düzlemine göre çekici profilleri belirlemede 
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en duyarlı düzlem olduğunu öne sürmektedir. Benzer şekilde Kuroda ve ark (2009) 

Japonlarda Burstone ‘un B düzleminin profil değerlendirilmesinde önemli olduğunu 

söylemektedir. Bizim çalışmamızda hasta velilerine göre hiçbir sefalometrik 

yumuşak doku analizinde çekici çocuklar ile çekici olmayan çocuklar arasında 

anlamlı fark görülmemiştir. Ortodontistlere göre ise sadece H açısının çekici 

çocuklarda daha yüksek çıktığı bulunmuştur.  

 

Çalışmamızda olduğu gibi Türk bireylerini değerlendiren Erbay ve Canikoğlu 

(2002)’nun araştırmasında çalışmamızdan farklı olarak Ricketts analizinin önemli 

çıkması, çalışma grubunu oluşturan hastaların farklı özelliklere sahip olmasından 

kaynaklanabilir. Erbay ve Canikoğlu (2002)’nun çalışmasında dişsel ve iskeletsel 

Sınıf I özellikler sahip bireylerden oluşmaktayken, bizim çalışmamız dişsel ve 

iskeletsel tüm grupları kapsamaktadır. 

 

Modern akıma ayak uydururcasına çalışmamızda ANB açısı ve Wits 

değerinin hem ortodontistler hem de hasta velileri için çekici çocuklarda anlamlı 

olarak daha yüksek çıktığı görülmektedir. Benzer şekilde Matoula ve Pancherz 

(2006)’e göre çekici kızların ANB açısı ve Wits değeri çekici olmayan kızlara göre 

daha yüksektir. Bu estetik bir yüzde daha konveks bir sert doku profili olduğunu 

göstermektedir. Çalışmalarında yumuşak doku profil açılarının çekici kızlarda daha 

küçük çıkması bu sonuca paraleldir. Phillips ve ark (1995) sagital yön uyumsuzluk 

arttıkça çekiciliğin azalacağını iddia etmektedirler. Lucker ve Graber (1980), sagital 

yön anomalilerinin yüz estetiğini değerlendirirken en önemli faktör olduğunu 

savunmaktadırlar.  Shelly ve ark (2000), ortognatik cerrahi hastalarında yaptığı 

çalışmada normal konumlanmış üst çene varlığında ANB açısı arttıkça çekiciliğinin 

düştüğünü fakat tedavi sonucunda yüksek ANB açısına sahip hastaların estetik 

açıdan tedavi ile daha çok düzelme görüldüğünü söylemektedir. Kuroda ve ark 

(2009), Japon erişkinlerde mandibulanın anteroposterior konumunun yüz estetiğini 

ne şekilde etkilediğini inceledikleri çalışmalarında, hafif retrüze mandibulanın 

ortalama bir profilden daha estetik olduğunu ve retrüziv mandibulanın protruziv 

mandibulaya göre daha çekici olduğu görüşündedirler. 

 

Erbay ve Canikoğlu (2002) tarafından küçük burunlu, protrüze dudaklı, 

retrüziv profile sahip bireylerin daha çekici olduğu gözlemlenmektedir. Bu sonuçları 
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doğrular nitelikte Garcia (1995), 40 Dominik Cumhuriyeti vatandaşında yaptığı 

çalışmada küçük burun, kalın ve protruziv üst dudak, retrognatik eğilimle birlikte 

kalın yumuşak dokuya sahip çenenin kişiyi daha çekici gösterdiğini öne sürmektedir. 

Czarnecki ve ark (1993), siyah siluetler üzerinde dudak, burun ve çene konumunu 

değiştirerek 545 bireye göstererek göze en iyi ve en kötü gelen profil görüntüsünü 

bulmaya çalışmışlardır. En iyi görüntünün düz profile sahip erkeklerde ve hafif 

konveks profile sahip bayanlarda sağlandığını; en kötü görüntünün aşırı derecede 

konveks profil ve aşırı derecede retrüze çenenin olduğu siluetlerde olduğu 

görülmüştür. Benzer şekilde, Türkkahraman ve Gökalp (2004), Türk bireylerde en 

çok ortognatik profilin beğenildiğini, sonrasında bayanlarda daha dolgun dudaklar, 

erkeklerde daha düz dudakların tercih edildiğini; en beğenilmeyen profilin önde 

konumlanmış üst çene ve geride konumlanmış alt çeneye bağlı konveks görüntü 

olduğunu bildirmektedirler. Büyük burunlu ve büyük çeneli bireylerde daha fazla 

dudak protrüzyonunun kabul edilebilir olduğunu rapor etmişlerdir. Woolnoth (1895), 

Foster (1981) de, daha konveks bir profilin düz veya konkav profile göre daha genç 

bir görünüm sağladığını söylemektedirler. Matoula ve Pancherz (2006)’e göre 

erkeklerde daha düz bir profil tercih edilmektedir. Buna karşın Douglas ve Turley 

(1998) erkeklerde daha dolgun ve daha protruziv dudaklarla birlikte daha konveks bir 

profilin daha estetik olduğunu düşünmektedirler. De Smit ve Dermaut (1984) ile 

Kerr ve O’Donnell (1990) aşırı derecedeki retrognatik ve prognatik profillere karşı 

düz profillerin tercih edildiğini iddia etmektedirler. Çalışmamızda ortodontistler için 

çekici çocuklarda konveksite açısının (NAPg) düşük çıkması, ortodontistlerin daha 

konveks yüz görünümünü tercih ettiklerini göstermektedir. Hasta velileri içinse böyle 

bir durum söz konusu değildir.  

 

Çalışmamızda olduğu gibi Türk bireylerini değerlendiren Erbay ve Canikoğlu 

(2002)’nun araştırmasında çalışmamızdan farklı olarak ortodontistlerin daha retrüze 

bir pofili tercih ettikleri fikri  çalışma grubunu oluşturan hastaların farklı özelliklere 

sahip olmasına bağlanılabilir. Erbay ve Canikoğlu (2002)’nun çalışmasında dişsel ve 

iskeletsel Sınıf I özellikler sahip bireylerden oluşmaktayken, bizim çalışmamız dişsel 

ve iskeletsel tüm grupları kapsamaktadır. 

 

Maple ve ark (2005) profil fotoğraflarını sagital ve vertikal yönde oynayarak 

oluşturdukları resimlerde, “0” mm konumundaki fotoğrafın, yani vertikal ve sagital 
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yönde oynanmamış Sınıf I profile sahip yüzün en çekici yüz olduğunu bulmuşlardır. 

Ayrıca her iki panel aynı görüşte olsa da, uzmanların hasta velilerine göre Sınıf I 

profilde daha istekli oldukları sonucu çıkmıştır. Çalışmacılara göre “0” konumundan 

ne kadar sapma olursa profilin çekiciliği o kadar azalmaktadır. En düşük estetik 

punaları alan profilleri ise artmış dikey yön boyutuyla birlikte Sınıf II profil ve 

azalmış dikey yön boyutuyla birlikte Sınıf III profildir. Riedel (1957), Burstone 

1958, De Smit ve Dermaut (1984),Kerr ve O’Donnell (1990), Phillips ve ark (1995), 

Kast (1997), Raj (2002), da Sınıf I profilin genel bir tercih olduğunu söylemektedir.  

 

Bu çalışmada maksillar düzlem ile mandibuler düzlem arasındaki açının 

ortodontistler için önemli olduğu görülmektedir. Her ne kadar hasta velileri için 

önemli gibi görünmese de P=0,060 düzeyinde anlamlılık gösterdiğini belirtmekte 

fayda vardır. Bu sonuca göre daha düşük PP/MP açısı gösteren ergenler daha çekici 

bulunmaktadır. Matoula ve Pancherz  (2006), de bu açının kendi çalışmalarında 

estetik açıdan anlamlılık gösterdiğini söylemektedirler. Johnston ve ark (2005a) da, 

alt yüz yüksekliğinin toplam yüz yüksekliğine oranının düşük olduğu hastalarda, 

yüksek hastalara göre daha estetik olduğunu söylemektedirler. Ayrıca Erbay ve 

Canikoğlu (2002) iskeletsel ölçümlerde ANB, SNB, ANB ve SN-MP açılarından 

sadece SN-MP açısının anlamlı fark gösterdiğini ve çekici bireylerde bu açının daha 

yüksek değerde olduğunu ortaya koymuşlardır. 

 

Çekici bireyler ile çekici olmayan bireyler arasındaki en belirgin farklılığı 

AC/IOTN değeri sunmaktadır. Hem ortodontistler için hem de hasta velileri için 

çekici olan hastalar ile çekici olmayan hastalar arasında P<0,001 değerinde anlamlı 

farklılık gösteren tek ölçümdür. Bir kez daha yüz estetiğinde diş görünümünün ne 

kadar önemli olduğu çalışmamızda görülmektedir. Kiekens ve ark (2005)’na göre 

dişsel estetiğin bir ölçümü olan AC/IOTN değeri yüz estetiğini belirleyen en önemli 

etkendir, çünkü sadece bu değer yüz estetiğinin % 25 ini açıklayabilmektedir. 

Berscheid ve ark (1973)’ na göre Amerikalıların çoğu sosyal etkileşimde dişsel 

görünümün çok önemli olduğunu düşünmektedir. Amerika ve Đngiltere’de yapılan 

çalışmalar; Cross ve Cross (1971) ile Shaw (1981)’ a göre, dişsel görünümü normal 

olan çocukların, yaşıtları tarafından daha çekici bulunduğunu ve daha fazla arkadaş 

olarak kabul gördüklerini söylemektedir. 
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Lateral sefalometrik ölçümlerden sadece bir kısmının estetik açıdan 

anlamlılık göstermesi, yüzün çekiciliğinin objektif parametrelerle açıklanmasının güç 

olduğunu ortaya koymaktadır. Peck ve Peck (1970), Cox ve Van der Linden (1971), 

De Smit ve Dermaut (1984), Bittner ve Pancherz (1990), Arnett ve Bergman (1993a), 

Bergman (1999),  Matoula ve Pancherz (2006), Kiekens ve ark (2006) çalışmalarında 

objektif parametrelerin yüz estetiğini açıklamada zorlandığını söylemektedir. 

Halbuki yüzün güzellik algısı ten rengi, saç, yüz ifadesi, kültür gibi ölçüsü olmayan 

birçok faktörden etkilenebilmektedir. (Iliffe 1960, Powell ve Rayson 1974, Tedesco 

ve ark 1983, Riggio ve ark 1991, Michiels ve Sather 1994a, Al Yami ve ark 1998)  

 

4.8.5. Ölçüm Sisteminin Güvenilirliği ve Tekrar Edilebilirli ği ile Đlgili 

Değerlendirmeler 

 

VAS ölçümünün iç tutarlılığı hesap edildiğinde ortodontistler için cronbach 

alpha değeri 0,916; hasta velileri için 0,957 bulunmuştur. Tutarlı bir ölçüm için 

cronbah alpha değerinin 0,800’den büyük olması yeterli olduğundan çalışmamızda 

denenen ölçüm sistemi için güvenilir bir ölçüm sistemi denebilir.  

  

Kiekens ve ark (2005) benzer bir çalışmada ortodontistler için cronbach alpha 

değerini 0,99 hasta velileri için 0,98 bulmuşlardır. Çalışmamızdan farklı olarak cephe 

gülümseme yerine ¾ gülümseme fotoğrafını kullandıkları çalışmalarında bu ölçüm 

sisteminin tekrar edilebilir ve geçerli bir sistem olduğunu söylemektedirler. 

 

Tedavi ile oluşan değişikliklerin ölçümünün iç tutarlılığı hesap edildiğinde ise 

ortodontistler için cronbach alpha değeri 0,880; hasta velileri için 0,950 bulunmuştur. 

Bu çalışmadaki ölçümlerinin conbach alpha değerleri de 0,800’ü geçtiğinden 

çalışmamızda kullanılan 5 seçenekli sistemin (oldukça kötüleşmiş, kötüleşmiş, 

değişiklik yok, iyileşmiş, oldukça iyileşmiş) güvenilir bir ölçüm sistemi olduğu 

söylenebilir.  

 

Tekrarlı tüm VAS ölçümlerinin bir arada sınıf içi tutarlılığı hesap edildiğinde 

sınıf içi korelasyon katsayısı (ICC), ortodontistler için 0,744; hasta velileri için 0,805 

bulunmuştur. Korelasyon katsayıları 0,700’ün üzerinde olduğu için ölçümün tekrar 

edilebilirliği kanıtlanmıştır. 
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Tekrarlı tüm 5-puanlık skala ölçümlerinin bir arada sınıf içi tutarlılığı hesap 

edildiğinde ise sınıf içi korelasyon katsayısı (ICC), ortodontistler için 0,746; hasta 

velileri için 0,815 bulunmuştur. VAS ölçümlerinde olduğu gibi tedavi ile oluşan 

değişikliklerin değerlendirilmesinde de korelasyon katsayıları (ICC) 0,700’ün 

üzerinde olduğu için ölçümün tekrar edilebilirliği kanıtlanmıştır. 

 

Birey içi tekrar edilebilirliği ölçmek için 6 hasta panel üyelerine ikişer kere 

gösterilmiştir. Fotoğrafları ikişer kez gösterilen altı ayrı hastanın, birinci gösterimde 

ve ikinci gösterimde aldıkları VAS puanlar karşılaştırıldığında, hem ortodontistler 

hem de hasta velileri için tekrar edilebilirlik istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 

Tedavi ile oluşan değişiklikleri ölçmek için fotoğrafları ikişer kez gösterilen altı ayrı 

hastanın, birinci gösterimde ve ikinci gösterimde aldıkları puanları 

karşılaştırıldığında ise, hem ortodontistler hem de hasta velileri için tekrar 

edilebilirlik anlamlı bulunmuştur. 

 

Knight ve Keith (2005) çalışmalarında sıralama metodu ölçüm sistemini 

kullanmış ve dört hafta arayla iki kez uygulamıştır. Đlk ve ikinci ölçümler 

kıyaslandığında hem klinisyenlerde hem de klinisyen olmayanlarda yüksek 

korelasyon bulmuşlardır, bu korelasyon klinisyenlerde daha fazla çıkmıştır. Howells 

ve Shaw (1985) her bir panel üyesi için birinci ve ikinci ölçümlerin tekrar 

edilebilirliği değerlendirmiş ve yüksek korelasyon bulmuşlardır. Roberts-Harry ve 

Stephens (1992) da benzer sonuçlara ulaşmışlardır. Kiekens ve ark (2005) da 64 

hastalık çalışma grubundan 6 hastayı tekrar göstermiş ve yüksek düzeyde tekrar 

edilebilirik gözlemişlerdir. Maple ve ark (2005) profil görüntülerini panel üyelerine 

aynı sunumda ikişer kere göstermiş ve panel gruplarına göre farklı sonuçlar 

bulmuştur.  Hekim olmayanlar (ICC:0,784) yüksek tekrarlık gösterirken, ağız 

cerrahları (ICC:0,459) ve ortodontistler (0,621) 0,700 barajının altında kalarak tekrar 

edilebilirliklerinin şüpheli olduğunu göstermiştir. 

 

Çalışmamızda üçerli fotoğraf serilerinden oluşan bir puanlama sistemi test 

edilmiştir. Yapılan istatistikler sonucunda bu puanlama sisteminin geçerli, güvenilir 

ve tekrar edilebilir bir estetik değerlendirme sistemi olduğu görülmüştür. 

. 
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5. SONUÇ ve ÖNERĐLER 
 

Bu çalışmada ergenlik dönemi Türk bireylerde yüz estetiği için geçerli ve 

basit bir ölçüm sistemi denenmiş; sonucunda bu sistemin güvenilir, ve tekrar 

edilebilir bir estetik değerlendirme sistemi olduğuna kanaat getirilmiştir. 

 

Tedavi öncesi yüz estetiğinin değerlendirilmesinde kızlar ve erkekler arasında 

önemli farklara rastlanılmamıştır. Angle sınıflamasına göre ise Sınıf III hastalar en 

düşük VAS skorunu alan hastalar olmuştur, fakat diğer gruplar birbirleri üzerine 

üstünlük kuramamışlardır.  

 

Tedavi ile oluşan değişikliklerin incelenmesinde de erkekler ve kızlar 

arasında önemli farklılıklara rastlanılmamıştır. Hasta velilerine göre Angle sınıfları 

önemsizken ortodontistlere göre Sınıf III hastalarda Sınıf II bölüm 1 hastalara göre 

daha fazla düzelme sağlanmaktadır. Hasta velilerinin hastaları hangi cinsiyetten ve 

hangi Angel sınıfından olduğu fark etmeksizin ortodontik tedaviden tatmin oldukları 

görülmektedir. Bu durum tedavi başlangıcında hasta velilerini ikna etmek için 

kullanılabilecek bir bilgidir. 

 

Tedavi öncesi yüz estetiğinin değerlendirilmesinde panel üyelerinin yaş ve 

cinsiyetlerinin önemsiz olduğu gözlemlenmektedir. Fakat ortodontistlerin hasta 

velilerine göre daha eleştirel oldukları gözden kaçmamalıdır.  

 

Tedavi ile oluşan değişikliklerin incelenmesinde ise yine panel üyelerinin 

cinsiyetinin bir etkisi bulunmamaktadır. Hasta velilerinde yaşın bir önemi olmasa da 

ortodontistlerde artan yaşla birlikte tedavi sonuçlarına daha olumlu baktıkları 

görülmektedir. Tedavi öncesi yüz estetiğini değerlendirmede olduğu gibi tedavi ile 

oluşan değişikliklerin değerlendirilmesinde de hasta velilerinin ortodontistlere göre 

sonuçları daha rahat kabullendikleri ortaya çıkmaktadır. Panel üyesinin yaşı, cinsiyeti 

ve ortodontist olup olmaması gibi özelliklerin estetik algı üzerine olan veya olmayan 

etkileri ortodonti kliniklerinde kullanılabilir ve iletişimlere bu şekilde yön verilebilir. 

 

Her ne kadar ortodontistlerin daha fazla ayrıntıya takılıp hasta velilerine göre 

daha az beğenilerini göstermesine rağmen, ortodontistler ile hasta velileri arasında 
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uyum bulunmaktadır. Bir başka deyişle hangi hastalarda beğenilerinin artacağı veya 

azalacağı benzerlik göstermektedir. 

 

Tedavi öncesi yüz estetiğinin tedavi ile oluşan değişikliklerin algılanmasını 

ne kadar etkileyeceği incelendiğinde ortodontistlere göre bir ilişki saptanamamıştır. 

Yani tedavi öncesinde hastanın çok güzel olması veya olmaması ortodontik tedavi ile 

o hastanın yüz estetiğinde nasıl bir değişiklik olacağını etkilememektedir. Fakat hasta 

velilerine göre tedavi öncesi yüz estetiği ile tedavi ile oluşan değişiklikler arasında 

ters orantı bulunmaktadır. Başka bir deyişle hasta velileri daha az çekici buldukları 

hastaların tedavisinde yüz estetiğinin daha fazla iyileştiğini düşünmektedirler. 

 

Ağız dışı fotoğraflarında ölçülen açı ve oranlara göre ortodontistlerin alt 

çenenin sagital konumuna, gözler arası mesafeye ve yüz uzunluğuna, hasta 

velilerinin ise sadece gözler arası mesafeye ve yüz uzunluğuna dikkat ettikleri 

görülmektedir. Hem ortodontistler hem de hasta velileri için hiçbir altın oranın yüz 

estetiği ile ili şkisine rastlanılmamıştır. 

 

Bu çalışmanın amaçlarından bir tanesi de günlük ortodonti pratiğinde 

kullanılan model değerlerinin, sefalometrik değerlerin ve dişsel estetik (aesthetic 

component of the index of orthodontic treatment need, AC/IOTN ) gibi ölçümlerin 

estetik değerlendirmeyle ilgili olup olmadığını araştırmak ve ergenlik dönemi 

bireyler için olası “yüz estetiği indeksi” geliştirmek için gerekli değişkenleri tespit 

etmekti. Bu amaçla regresyon modelleri test edilmiş fakat yüz estetiğine etkisini 

açıklayabilecek değişkenler dizisini bulmak mümkün olmamıştır. Ortodontistler için 

AC/IOTN ve horizontal toplam, hasta velileri içinse sadece AC/IOTN yüz 

estetiğinde önemli ipuçlarıdır. Ortodontistlere göre hasta velileri estetiğini 

değerlendirirken dişlerin görünümüne daha fazla dikkat etmektedir. Ergenlik dönemi 

bireylerde bir yüz estetik indeksi geliştirmek için daha fazla çalışma ile bu etkenlerin 

kombine edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

Çekici bireyler ile çekici olmayan bireyler arasında bir karşılaştırma 

yapıldığında ortodontistlere göre overjet, AC/IOTN değeri, PP/MP açısı, ANB açısı, 

Wits değeri, A-N┴FH mesafesi, NAPg açısı, U1-PP mesafesi L1/NB açısı, H açısı, 

horizontal toplam ve vertikal fark belirleyici rol üstlenmektedir. Hasta velilerine göre 
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ise AC/IOTN değeri, SN/MP açısı, ANB açısı, Wits değeri, U1-PP mesafesi,          

A-N┴FH mesafesi, horizontal toplam ve vertikal fark önemli değişiklik 

göstermektedir.  

 

Bu konuyla ilgili ileride yapılacak çalışmalarda üç boyutlu görüntülerin 

ve/veya dinamik video kayıtlarının kullanılması yüzün daha kapsamlı 

değerlendirilmesini sağlayacaktır. Bu tür teknikler fotoğraflarla yapılamayan 

imkânları sunmakta; yüzün alanını, hacmini derinliğini hesaplayabilmektedir. Doğal 

bir gülüşü fotoğraflarda standardize etmek zor olacağından, ortodonti pratiğinde 

dinamik video kayıtlarının kullanılması da gerekmektedir. Đleride yapılacak 

çalışmalarda üç boyutlu görüntüler ve dinamik kayıtların kullanılmasıyla yüz 

estetiğiyle ili şkili yeni değişkenlerin ölçülmesine imkân tanınacaktır. 

 

Çalışmamızda referans fotoğraflarının kullanılması ortodontistler ve hasta 

velilerinin VAS skalasını daha uniform olarak kullanmasını sağlamıştır. Fakat 

ortodontistler ve hasta velilerine yol gösterecek olan referans fotoğraflarının daha 

genç ve daha tecrübesiz diş hekimliği öğrencileri tarafından seçilmesi akıllara soru 

işareti getirmektedir. Đleride yapılacak çalışmalarda referans fotoğraflarının asıl 

çalışmayı yapacak panel grubunu temsil eden bireylere yaptırılması bu şüpheyi 

ortadan kaldıracaktır.  

 

Çalışmamızdaki panel üyeleri ortodontik tedavinin önemini kavrayan 

populasyon grubunu temsil etmektedir. Çalışmamıza benzer şekilde yapılacak ileri 

çalışmalarda plastik cerrahlarında oluşan bir grubunda ilave edilmesi hasta velileri, 

ortodontistler ve plastik cerrahların görüşlerinin karşılaştırılmasına imkân 

sağlayacaktır. 

 

Sonuç olarak, ergenlik dönemi bireylerin yüz estetiği sadece tek bir yüz 

özelliğine bağlı değildir, yüzün birçok özelliği ile ili şkilidir. Belki yüz estetiği, yüzün 

özelliklerini ayrı ayrı veya onları kombine ederek açıklamak için oldukça karmaşık 

bir konudur. Yüz estetiğini değerlendirmek için daha bütünsel bir yaklaşım belki de 

daha umut verici olacaktır. Ayrıca bu ölçüm sisteminin daha yaygın olarak 

kullanılabilir olması için çeşitli ülkelerde test edilmeli ve geçerliliği onaylanmalıdır.  
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6. ÖZET 
 

T.C. 
SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ 

SAĞLIK B ĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 
 
 

Ergenlik Dönemindeki Türk Bireylerde 

Yüz Estetiğinin Değerlendirilmesi 

 

Ahmet Fidancıoğlu 
 

Ortodonti Anabilim Dalı 
 

DOKTORA TEZ Đ / KONYA-2010 
 

 
Ortodontik tedaviye en sık daha güzel bir yüze sahip olma isteğiyle başvurulmasına ve 

ortodontik tedavinin en sık ergenlik dönemindeki bireylere uygulanmasına rağmen, bu yaşlarda yüz 
estetiğini değerlendiren ve ortodontik tedavi ile yüz estetiğinde ne ölçüde değişiklik olduğunu 
araştıran az sayıda araştırma bulunmaktadır. Bu çalışmanın asıl amacı; ergenlik dönemindeki Türk 
bireylerde yüz estetiğini ve ortodontik tedavinin yüz estetiğine etkisini araştırmaktır.  
 

Çalışmamızda yaşları 9 ile 17 arasında değişen 60 hasta 4 farklı Angle grubuna eşit şekilde 
paylaştırılmıştır. Her bir hasta için tedavi öncesi ve tedavi sonrası ayrı ayrı olmak üzere cephe 
istirahat, cephe gülümseme ve profil istirahat fotoğraflarından oluşan üçlü fotoğraf serileri 
oluşturulmuştur. Değerlendirme için 50 ortodontistten ve 50 hasta velisinden oluşan iki ayrı panel 
kullanılmıştır. Yüz estetiğini incelemek için tedavi öncesi fotoğraflar serileri referans fotoğraflar 
serileriyle birlikte, hemen ardından ortodontik tedavinin yüz estetiğine etkisini incelemek için tedavi 
öncesi fotoğraflar serileri tedavi sonrası fotoğraflar serileri ile birlikte panel üyelerine 10’ar saniye 
gösterilmiştir. Tekrar edilebilirliğin ölçümü için altı hastanın fotoğraf serileri ikişer kere gösterilmiştir. 
Panel üyeleri tedavi öncesi yüz estetiğini VAS ölçeği ile, tedavi ile oluşan değişiklikleri 5-puanlık 
skala ile değerlendirmişlerdir.  Bağımsız t testi, eşleştirilmi ş t testi, ANOVA, Pearson korelasyon testi, 
regression analizi,  spearman korelaston testi,  sınıflar arası korelasyon testi kullanılarak verilerin 
istatistiksel analizi yapılmıştır. Ayrıca ölçüm sisteminin iç tutarlılığı için Cronbach alpha değerleri 
hesaplanmıştır. 

 
Çalışmamızda kullanılan ölçüm sistemlerinin güvenilir, geçerli ve tekrar edilebilir olduğu 

görülmüştür. Yüz estetiğinin ve tedavi ile oluşan değişikliklerin değerlendirilmesinde kızlar ve 
erkekler arasında önemli farklara rastlanılmamıştır (P>0,05). Yüz estetiğinde Angle sınıflamasına 
göre hem ortodontistler için (P<0,001) hem de hasta velileri için (P<0,05) Sınıf III hastalar en düşük 
VAS skorunu alan hastalar olmuştur, fakat diğer gruplar birbirleri üzerine üstünlük kuramamışlardır. 
Tedavi ile oluşan değişikliklerde hasta velilerine göre Angle sınıfları önemsizken (P>0,05) 
ortodontistlere göre Sınıf III hastalarda Sınıf II bölüm 1 hastalara göre daha fazla düzelme sağlandığı 
ortaya çıkmıştır (P<0,05). Yüz estetiğinin ve tedavi ile oluşan değişikliklerin değerlendirilmesinde 
panel üyelerinin cinsiyetinin önemsiz olduğu gözlemlenmiştir (P>0,05). Yüz estetiğini değerlendiren 
her iki panel grubunda da yaş önemsiz bulunmuştur (P>0,05). Tedavi ile oluşan değişikliklerin 
incelenmesinde hasta velilerinin yaşın bir önemi olmasa da ortodontistlerde artan yaşla birlikte tedavi 
sonuçlarına daha olumlu baktıkları görülmektedir. Hem yüz estetiğinin hem de tedavi değişikli ğinin 
incelenmesinde ortodontistler ile hasta velileri arasında uyum olduğu fakat hasta velilerinin bir miktar 
daha kabullenici olduğu ortaya çıkmaktadır. Ortodontistler için geçerli olmasa da hasta velileri daha 
az çekici buldukları hastaların tedavisinde yüz estetiğinin daha fazla iyileştiğini düşünmektedirler. 
Ağız dışı fotoğraflarında ölçülen açı ve oranlara göre ortodontistlerin alt çenenin sagital konumuna, 
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gözler arası mesafeye ve yüz uzunluğuna, hasta velilerinin ise sadece gözler arası mesafeye ve yüz 
uzunluğuna dikkat ettikleri görülmektedir. Hem ortodontistler hem de hasta velileri için hiçbir altın 
oranın yüz estetiği ile ili şkisine rastlanılmamıştır. Ortodontistler için AC/IOTN ve horizontal toplam, 
hasta velileri içinse sadece AC/IOTN yüz estetiğinde önemli ipuçlarıdır. Her iki panel grubunda da 
çeşitli model ölçümleri, sefalometrik ölçümler ve diş estetiği çekici çocuklarda çekici olmayanlar göre 
farklı değerler göstermektedir.  

 
Sonuç olarak, ergenlik dönemi bireylerin yüz estetiği sadece tek bir yüz özelliğine bağlı 

değildir, yüzün birçok özelliği ile ili şkilidir. Yüz estetiği, yüzün özelliklerini ayrı ayrı veya onları 
kombine ederek açıklamak için oldukça karmaşık bir konudur.  

 
Anahtar Sözcükler: Yüz estetiği, panel, görsel analog skala. 
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T.R. 
SELCUK UNIVERSITY 
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Department of Orthodontics 
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Although aesthetic improvement is the most frequently reported reson for seeking 
orthodontic treatment, and although orthodontic treatment is most frequently performed during 
adolescence, only little research has been performed on the evaluation of facial aesthetics in 
adolescents and on changes in facial aesthetics brought about by orthodontic treatment. Therefore, it 
was the overall aim of this study to invastigate facial aesthetics in adolescents and the effect of 
orthodontic treatment on facial aesthetics.  

 
In our study, 60 patients, aged 9 to 17 years, were selected, using randomized stratification 

for Angle Class. From each individual, a set of photographs was prepared showing the three views 
composed of frontal resting, frontal smiling and lateral resting photograph simultaneously for pre-
treatment and post-treatment seperately. A panel of 50 parents and a panel of 50 orthodontists were 
constructed. Each set of pre-treatment photographs of one individual, together with the reference set, 
was shown for 10 seconds and the panel members were asked to assess facial aesthetics in relation to 
the reference set of which the VAS score was indicated, on a VAS from 0 to 100. Right after, each set 
of pre-treatment photograhps of that individual, together with the set of postreatment photographs, 
was shown for evaluating the effect of orthodontic treatment on facial aesthetics on a 5-point scala. In 
order to evaluate intra-individual reproducibility of the measuring system, six duplicate sets of the 
individuals were added to the series. Independent t-test, paired t-test, ANOVA, Pearson’s correlation 
test, regression analysis, Spearman’s correlation test, intra class correlation test were for statistic 
analyses. Also, Cronbach alpha was calculated for assessing internal consistency. 

 
Measuring systems used in our study has been shown to be dependable, valid, reproducible. 

In the evaluation of facial aesthetics and the effects of orthodontic treatments on facial aesthetics, no 
significant difference was found between the aesthetic scores for boys and girls (P>0,05). Angle Class 
III patients were considered to be less attractive than other classes, but significant difference has not 
been found between other classes according to parents (P<0,05) and orthodontists (P<0,001). Angle 
class was not significant in the assessment of changes after treatment for parents (P>0,05) but Class 
III subjects have shown more improvement than Class I division 1 subjects for orthodontists (P<0,05). 
Gender of the panels was not important in the evaluation of facial aesthetics and the effect of 
orthodontic treatment on facial aesthetics (P>0,05). Age was not also significant in the assessment of 
facial aesthetics for both of panels and of changes after treatment for parents (P>0,05). As 
orthodontists become older, they become less critical in judging treatment changes for patients. 
Altough high correlations have been founded between orthodontists and parents, orthodontists were 
more critical than parents in the evaluation of facial aesthetics and treatment changes. There was a 
relationship between the attractiveness of the patients before treatment and the degree of subsequent 
improvement with treatment, the less atrractive patients showed the more improvement according to 
parents but not orthodontics. Orthodontists have tend to direct their attention to certain portions of the 
face, such as the mandibular sagital position, distance between eyes and facial length; on the other 
hand, parents have focused only distance between eyes and facial length. There seemed to be no 
correlation between aesthetic rating and the divine proportion in various facial ratios according to both 
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orthodontist and parents. It has been found that AC/IOTN and horizontal sum for orthodontist, only 
AC/IOTN for parents were valuable clues in the evalatuion of facial aesthetics. Various model and 
cephalometric measurement and dental aesthetic were different between attractive and nonattractive 
patients in both panel consideration. 

 
In conclusion, overall facial aesthetics in adeloscents does not depend on any single facial 

feature. The evaluation of facial aesthetics is too complex to be explained by seperate facial features 
or their combination.  
 
Key words: Facial esthetics, panel, visual analogue scale. 
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9. EKLER 
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