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AÇIKLAMALAR 

ALAN Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı 

DAL Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Hayvanlarda Hareket Sistemi 

MODÜLÜN SÜRESİ 
40/26 

MODÜLÜN AMACI 

Bireye / öğrenciye hayvanlarda iskelet, eklem ve kas 

yapılarının kontrolü, enjeksiyon yapılan kaslar ile yürüyüş 

bozukluklarının tespitine yönelik bilgi ve becerileri 

kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. İskelet sistemini oluşturan kemiklerin yerlerini, 

hayvan türlerine göre ayrımını yaparak kontrollerini 

yapar. 

2. Normal ve normal olmayan eklem yapılarının, elle 

ve gözlem yöntemiyle kontrollerini yapar. 

3. Kas çeşitlerini vücut bölgelerine göre gruplandırarak 

enjeksiyon yapılan kasların kontrollerini yapar. 

4. Hareket kontrolü yaparak topallıkları belirler. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Açık veya kapalı ortam, veteriner klinikleri, 

hayvan barınakları, hayvan kesim yerleri 

Donanım: Eldiven, muşet, yavaşa, iş elbisesi, hayvan 

kadavrası, maketler, çeşitli hayvanlar, 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen 

ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi 

kendinizi değerlendireceksiniz. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Başta kendi bedenimiz olmak üzere canlıların vücut yapıları değişik sistemlerden 

meydana gelmektedir. Bu sistemlerde yer alan doku ve organlar hangileridir? Vücutta 

nerede, hangi bölgede yer almaktadır? Görevleri nelerdir? Diğer organlarla uyum içinde 

nasıl çalışmaktadır? Bu konular anatomi ve fizyolojinin ilgi alanına girmektedir. Anatomi ve 

fizyoloji, hekimliğin temel taşıdır. Bütün hastalıklar vücudun anatomik bir oluşumu üzerinde 

şekillenir. Bir veya daha fazla organa zarar vererek organların çalışma düzenlerini bozar. 

Muayene ve teşhisin doğru olması, bu organların yerleriyle, normal çalışma düzenlerinin 

(fizyolojilerinin) bilinmesi ile mümkündür.  

 

Hayvanlarda hareket sisteminindeki problemler, verim kayıplarına, damızlık değerinin 

azalmasına ya da yok olmasına sebep olabilir. Hareket sisteminde ağrı, topallık ve felçlere 

bağlı olarak hareket fonksiyonunun tamamen yitirilmesi gibi sonuçlar ortaya çıkabilir. 

 

Hayvanlarda hareket sistemine ilişkin olarak göreceğiniz bu modül ile birlikte çeşitli 

hayvanlara ait kemiklerin yapısını, bu kemiklerin özelliklerini ve hareket sistemi içerisindeki 

görevlerini kavrayabileceksiniz. İnsan tüketimine sunulan hayvan etlerinin kaynağının 

saptanması için, kesimi yapılan hayvanın kemik yapısına bakarak kesilen 

hayvanıntürünütespit edebileceksiniz. Kemikler ile birlikte kasların yapısını, kasların 

birbirleri ile olan ilişkilerini, kasların kemiklerle ve diğer organlarla ilişkilerini kavrayarak 

hareket sisteminin kontrolünü yapabileceksiniz. 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

Bu modül ile iskelet sistemini oluşturan kemiklerin yerlerini, hayvan türlerine göre 

ayrımını yaparak kontrollerini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Veteriner kliniklerine veya hayvan hastanelerine giderek hareket sistemine 

ilişkin bulguların nasıl alındığını araştırıp bilgi toplayınız. 

 Hayvanların hareket sistemine ilişkin bulguları alma hakkında kaynak kitap, 

dergi ve internet sitelerinde araştırma yapınız. 

 Konuyla ilgili dosya oluşturarak arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. ANATOMİ VE ANATOMİK TERİMLER 
 

Anatomi; insan, hayvan ve bitki organizmasını meydana getiren oluşumları normal 

şekil, yapı, büyüklük, doğal duruş ve komşuluk ilişkilerini morfolojik yönlerden inceleyen 

ve açıklayan bilim dalıdır. Evcil memeli ve kanatlı hayvanların vücudunu Veteriner Anatomi 

bilim dalı inceler. Anatomi, mikroskobik ve makroskobik anatomi olmak üzere iki kısımda 

incelenir. 

 

Mikroskobik anatomi, çıplak gözle görülemeyen oluşumları mikroskop altında 

inceleyen anatomi dalıdır. Hücreleri inceleyen (sitoloji) ve dokuları inceleyen (histoloji) 

olmak üzere iki kısma ayrılır. 

 

Makroskobik anatomi, vücudun çıplak gözle görülebilen oluşumlarını inceleyen 

anatomi dalıdır. Makroskobik anatomi çeşitli kısımlara ayrılır. 

 

 Sistematik anatomi: Aynı amaç doğrultusunda çalışan organların oluşturduğu 

sistemleri inceleyen anatomi dalıdır. Sistemleri evcil hayvanlar arasında 

karşılaştırmalı olarak inceliyorsa karşılaştırmalı sistematik anatomi olarak 

adlandırılır. Veteriner anatomi eğitiminde yaygın olarak kullanılan sistematik 

anatomi, birbirinden farklı şu sistemlere ayrılır. 

 

 Hareket sistemi (Lokomotor sistem) 

 Sindirim sistemi (Systema digestorium) 

 Solunum sistemi (Systema respiratorium) 

 Boşaltım ve üreme sistemleri (Systema urogenitale) 

 Dolaşım sistemi (Systema vasorum) 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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 Sinir sistemi (Systeme nevrosum) 

 Duyu organları (Organa sensuum) 

 Bölgesel (regional, topografik) anatomi: Canlı organizmayı sistemler halinde 

değil de birtakım bölgelere (regio) ayırdıktan sonra dıştan içe ya da içten dışa 

doğru kat kat belirli bir düzen içerisinde incelenmesi regional anatomi veya 

topografik anatomi olarak tanımlanır (baş bölgesi, göğüs bölgesi vb.). 

 

 Komparatif anatomi: Belli bir gruba dâhil canlıların (omurgalılar grubundaki 

insan, kedi, köpek, at, koyun, keçi, sığır vb.) vücut yapılarını karşılaştırmalı 

olarak inceler. 

 

Makroskobik anatominin ayrıca klinik bilimlerle bağlantısını sağlayan klinik anatomi, 

fonksiyonel anatomi, radyolojik anatomi ve cerrahi anatomi gibi dalları da vardır. 

 

1.1. Anatominin Önemi 
 

Anatomi geniş anlamda vücudun normal şeklini, yapısını, vücudu oluşturan organları 

ve bu organlar arasındaki yapısal, görevsel ilişkileri inceleyen bilim dalıdır. Şekil bilim 

anlamına gelen morfoloji kavramı da canlıların şekilsel olarak incelenmesini kapsar. Bir 

görüşe göre anatomi terimi morfoloji ile özdeş olarak da kabul edilir. Ancak günümüzde 

oluşumların yalnızca şekilsel değil işlevsel özelliklerinin de önem kazanması, yapılan 

çalışmalarda hücre içi ögelerin ayrıntılı olarak, hatta moleküler düzeyde incelenmesi anatomi 

biliminin sınırlarını genişletmiştir.  

 

Anatomi eğitiminde kalıplaşmış kurallarla işlevsel bağlantıları dikkate almayan bir 

yöntem seçilmesi ezbere dayanan ve edinilen bilgilerin kısa zamanda unutulmasına yol açan 

bir öğrenme ile sonuçlanır. Anatomik bir yapının işlevlerinin ve diğer yapılarla olan 

bağlantılarının birlikte öğrenilmesi ise anatominin bir bütün hâlinde daha kolay anlaşılmasını 

sağlar. Bu nedenle yapıların ayrıntılarından çok hastalıklar ya da yaralanmalarla ilgili olan 

işlevsel bağlantılarının öğrenilmesi, çağdaş tıp anlayışına daha uygundur. 

 

1.2. Anatomik Terimler 
 

Günümüzde tıp, veteriner, eczacılık, botanik ve zooloji gibi bilim dallarında 

terminoloji Latince’dir. Latince bilmek konuyu anlamak, özümsemek ve yorum yapabilmek 

için gereklidir.  

 

 

1.2.1. Anatomik Terimlerin Okunuşu 
 

“a, e, i, o, u” sesli harfleri Türkçede olduğu gibi okunur.  

 

“y” harfi  “i” şeklinde , “i” harfi de “i” şeklinde okunur (ancak “a,e,o,u” harflerinden 

önce gelirse “y” şeklinde okunur). 

  



 

 5 

 

Kelime Okunuşu Anlamı 

Hypodermis Hipodermis Derialtı 

Hyperemetic Hiperemetik Aşırı kusma hali 

Splenectomy Siplenektomi Dalağın alınması 

Median Medyan İki eşit parçaya bölen düzlem 

Cyanotic Siyanotik Siyanoze olmuş 

Cylic Siklik Belirli aralarla tekrar etme 

 

Latince’de iki seslinin birleşmesiyle meydana gelen sesler şunlardır: 

 

Bunlardan en fazla kullanılanlar “ae” dir.“ae” harfleri “a” ya da “e” şeklinde okunur. 

 

Kelime Okunuşu Anlamı 

Caecum Çekum Kalın bağırsağın başlangıç kısmı 

Costae Kosta Kaburgalar 

Vertebrae Vertebra Omurlar 

 

“oe” harfleri “ö” şeklinde okunur. 

 

Kelime Okunuşu Anlamı 

Oestrogen Östrojen Dişi cinsiyet hormonu 

Oedema Ödem Vücutta su birikmesi 

Oesophagus Özefagus Yemek borusu 
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“eu” harfleri “ö” harfi şeklinde bazen “ev” şeklinde okunur. 

 

Kelime Okunuşu Anlamı 

Euthyroid Ötiroid Tiroid bezinin fonksiyonun normal olması 

Euthanasia Ötonazi Kolay ve ağrısız ölüm 

Pleura Plevra 
Göğüs boşluğundaki organları çevreleyen 

zar 

 

“au” harfleri “av” ya da “o” şeklinde okunur. 

 

Kelime Okunuşu Anlamı 

Autoallergy Otoallerji Vücudun kendi dokularına alerji oluşturması 

Autonomy Otonomi Kendi kendine bağımsız çalışma yeterliliği 

Trauma Travma Yaralanma, zedelenme 

Auris Avris Kulak 
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Sessiz harflerin Türk alfabesi harflerinden farklı olanları vardır. “c” harfi, a, o, u 

önünde ve kendisinden sonra bir sessiz harf geldiği takdirde “k”, e, i, y, ae, oe, önünde “s” 

sesini verir. 

 

Kelime Okunuşu Anlamı 

Cutis Kutis Deri 

Cephalica Sefalika Baş 

Clavicula Klavikula Köprücük kemiği 

Sclera Siklera Gözün beyaz kısmı 

Circulation Sirkülasyon Dolaşım 

Crista Krista İbik, keskin çıkıntı 

Cervix Serviks Boyun 

Costa Kosta Kaburga 

Coxa Koksa Kalça kemiği 

 

“g” harfi “g” ya da “j” şeklinde okunur. 

 

Kelime Okunuşu Anlamı 

Gaster Gaster Mide 

Gingivitis Jinjivitis Diş eti iltihabı 

Glucose Glikoz Vücutta bulunan şeker cinsi 
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“j” harfi bazen “c” bazen “j” veya “y”gibi okunur“j” harfi sesli bir harfin önüne 

gelirse “y” olarak okunur. 

 

Kelime Okunuşu Anlamı 

Major Mayor Büyük 

Jejunum Yeyunum Boş bağırsak, ince barsağın ikinci bölümü 

Epidemiology Epidemiyoloji Sağlıkla ilgili olayları inceleyen bilim dalı 

 

“x” harfi “ks” şeklinde okunur, “th” harfleri de “t” şeklinde okunur. 

 

Kelime Okunuşu Anlamı 

Oxygen Oksijen Canlıların yaşamı için gerekli gaz 

Thorax Toraks Göğüs kafesi 

Theory Teori Kuram 

Therapy Terapi Tedavi 

Thyroxin Tiroksin Tiroid bezinin hormonu 

Thrombus Trombus Damar içi pıhtı oluşumu 

Thein Tein Çayda bulunan kafein benzeri madde 

 

İki harften meydana gelen, fakat bir harf değerinde olan sessizlerde vardır. “Ch=K”, 

“Ph=F”, “Th=T”, “Rh=R”, “Sch=ş” 

 

“ph” harfleri “f” şeklinde okunur 

 

Kelime Okunuşu Anlamı 

Pharynx Farinks Yutak 

Pharmacology Farmakoloji İlaç bilimi 

Nephros Nefroz Böbrek 

Sphincter Sfinkter Büzücü, kapatıcı 
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“ch harfleri “k” şeklinde okunur. 

 

Kelime Okunuşu Anlamı 

Cholera Kolera Kolera hastalığı 

Chronic Kronik Uzun süreli 

Bronchus Bronkus Bronş 

Chronologic Kronolojik Oluş sırasına göre dizilim gösteren 

 

“rh” harfleri “r” şeklinde okunur 

 

Kelime Okunuşu Anlamı 

Rhythm Ritim Kalbin belli düzende atışı 

Rhinorrhagia Rinoraji Burun kanaması 

Rhomboncephalon Rombonsefalon Yumuşak beyin 

 

“sch” harfleri “ş” şeklinde okunur. 

 

Kelime Okunuşu Anlamı 

Schistosoma Şistozoma İnsan ve hayvanlarda kanda yaşayan parazit 

Schema Şema Şekil 

Schizophrenia Şizofreni Bir akıl hastalığı 

 

“t” harfi “ia, io, iu” harflerinden önce gelirse “s” şeklinde okunur 

 

Kelime Okunuşu Anlamı 

Isolation İzolasyon Ayırma 

Tertier Tersiyer Üçüncül 

Immunization İmmünizasyon Bağışıklama 
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1.2.2. Vücut Düzlemleri (Plana corporis) 
 

Veteriner anatomide baş kuyruk doğrultusunda dört ayak üzerinde duran bir hayvanda; 

organların normal duruş, konumları bir takım tasarlanmış düzlemlerden (planumlardan) 

yararlanılır.  

 

Resim 1.1: Hayvan vücudunda yön gösteren terimler ve planumlar 

 

Planum medianum: Dört ayak üzerinde duran bir hayvanın, baş, kuyruk 

doğrultusunda tam ortasından dikey olarak geçtiği ve onu sağlı sollu olmak üzere iki eşit 

yarıma ayırdığı kabul edilen düzlemlerdir. 

 

Palnum sagittale: Planum medianum’a paralel olarak geçtiği kabul edilen her 

planum’a planum sagittale denir. Bu düzlem aracılığıyla vücut birbirine eşit olmayan sağ ve 

sol iki yarıma ayrılır. 

 

Planum transversum: Planum medianum’a veya vücudun uzun eksenine dikey 

geçtiği kabul edilen planumdur. Bunlar aracılığıyla vücut birbiri ardı sıra bir takım 

segmentlere ayrılır. 

 

Planum dorsale (frontale): Dört ayak üzerinde duran bir hayvanı sırt ve karın 

yönünde olmak üzere ikiye ayıracak şekilde yatay olarak geçtiği kabul edilen planumdur.  
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Resim 1.2: Hayvan vücudunda bazı tamamlayıcı terimler 

 

1.2.3. Doğrultu, Yön, Konum Bildiren Terimler 
 

 Dexter: Sağ, 

 Sinister: Sol, 

 Cranialis: Cranium’dan (kafatası) başa yakın, 

 Caudalis: Cauda’dan (kuyruk) kuyruk tarafına yakın olan, 

 Dorsalis: Sırt tarafı, sırta yakın olan, 

 Ventralis: Karın tarafı, karna yakın, 

 Oralis: Ağızdan, ağza yakın, ağız tarafına olan, 

 Aboralis: Ağızdan uzak olan, ağız gerisinde bulunan, 

 Rostralis: Başta buruna yakın olan, 

 Anterior: Ön, önde olan, önceki, 

 Posterior: Ard, arkada olan,  

 Superior: Üst, üstteki, 

 Inferior: Alt, aşağı, alttaki, 

 Superficialis: Yüzlek, 

 Profundus: Derin, 
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 Proximalis: Bacakta gövdeye daha yakın bulunan, 

 Distalis: Bacakta gövdeden uzak, yere daha yakın bulunan, 

 Palmaris: Avuç içi ile ilgili olan, ön ayakta bükücü taraftaki, 

 Plantaris: Ayak tabanıile ilgili olan, arka ayakta bükücü tarafta olan, 

 Transversalis: Enine olan, 

 Verticalis: Dikey bulunan, 

 Medialis: Orta hatta yakın olan, iç yan tarafta olan, 

 Intermedius: İki şeyin arasında veya ortasında bulunan, 

 Longitudinalis: Uzunlamasına olan, 

 Intra: İçinde olan, 

 Internus: içinde, içinde olan, 

 Latus: Yan, geniş, 

 Lateralis: Yan tarafta, dış yanda bulunan, 

 Axialis: Eksene ait, eksene yakın olan, 

 Abaxialis: Eksenden uzak olan, 

 Horizontalis: Yatay. 

 

1.2.4. Ön Ekler 
 

 a-, -sız, olmayan, 

 ab-, -den, dan uzakta, 

 ad-, -e, -a, -da, 

 amphi-, çevresinde, yakınında, 

 ante-, önde, -den evvel, 

 anti-, -e karşı, karşısında, 

 apo-, -den, -dan uzaklaşan, giden, 

 bi-, iki, çift, 

 circum-, etrafında, çevresinde, çepeçevre, 

 ecto-, dış taraftaki, dışarıda olan, 

 endo-, içerisindeki, içeride olan, 

 epi-, üzerinde, üstünde, 

 exo-, dış, dış tarafta, 

 extra-, haricinde, dışında, fazladan olan, 

 hemi-, yarım, yarı, 

 in-, içinde, içerisinde, 

 infra-, aşağıda, altında, 

 inter-, iki şeyin arasında, 

 intra-, içerisinde, içinde olan, 

 meta-, sonraki, -den sonra, 

 para-, yanında, 

 peri-, etrafında, çevresinde, 

 post-, ardında, -dan sonra, 

 para-, yanında, 

 peri-, etrafında, çevresinde, 

 post-, ardında, -dan sonra, 

 prae-, ön. –den önce,  
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 pro-, ön, -den, her, için, 

 retro-, geride olan, 

 semi-, yarım, yarı, 

 sub-, normalden daha az, altında, 

 super-, fazla, çok, yüksek, 

 supra-, üzerinde, üstünde. 

 

1.2.5. Son Ekler 
 

 -algina, ağrı ile ilgili durum belirtir. (Cephalalgina: Baş ağrısı). 

 -asis, paraziter bulaşma ya da bazı benzeşmeler (Giardiasis, Urolithiasis). 

 -brum, benzerlik ifade eder (Cerebrum: Beyin. Balmumu gibi). 

 -itis, iltihap tanımlamasında kullanılır. (Meningitis, sinusitis, nephritis). 

 -oma, genellikle tümörlerin adlandırılması bazen de hastalıkların 

tanımlanmasında kullanılır (Carcinoma, Adenoma, syndrome). 

 -osis, gelişen hastalık, bulaşıcı etken ya da hasta şiyaketini tanımlar 

(Tuberculosis, cyanosis). 

 

1.2.6. Zaman ve Yön Gösteren Ekler 
 

Ante Önce Antefebrile Ateş yükselmeden önce 

Pre Öncesinde Prenatal Doğum öncesinde 

Peri Sırasında, çevresinde Perinatal Doğım sırasında 

Post Sonrasında Postnatal Doğum sonrasında 

Pro Öncesinde Profilaksi Hastalıktan önce önlem aşmak 

 

1.2.7. Çoğul Yapan Ekler 
 

 Tekil Çoğul 

-a, -ae Vertebra Vertebrae 

-on, -a Ganglion Ganglia 

-um, -a Ovum Ova 

-us, -i Fungus Fungi 

-en, -ina Foramen Foramina 
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1.2.8. Hareket Sisteminde Geçen Bazı Terimler 
 

 Ala: Kanat, 

 Alveolus: Akciğerin bal peteği biçimindeki küçük kesecikleri, 

 Angulus: Açı, 

 Apertura:Delik, açıklık, 

 Arcus: Kemer, yay, kavis, 

 Auris: Kulak, 

 Axilla: Koltuk, 

 Brachium: Kol, üst kol, 

 Brevis: Kısa, 

 Bursa: Kese, torba, 

 Calcaneus: Topuk kemiği, 

 Canalis: Kanal, boru, kanat, 

 Capitus: Başı olan, 

 Caput: Baş, 

 Carpus: Elbileği, 

 Cartilago: Kıkırdak, 

 Cauda: Kuyruk, 

 Cavum: Boşluk, 

 Cervix: Boyun, 

 Choana: Huni, krater, 

 Cochlea: Salyangoz kabuğu, 

 Collateralis: Yanda olan, 

 Collum: Boyun, 

 Columna: Sütun, direk, 

 Condylus: Kıkırdak kaplı eklem çıkıntısı, 

 Corona: Taç, 

 Cornu: Boynuz, 

 Corpus: Esas kısım, gövde, 

 Costa: Kaburga, 

 Coxae: Kalça, 

 Cranium: Kafatası, kafa, 

 Crista: İbik, tarak, 

 Crus: Baldır, 

 Cutis: Deri, 

 Dens: Diş, 

 Diameter: Çap, 

 Ductus: Kanal, boru, 

 Epiphysis: Kemik ucu ve beyinde bir bez, 

 Equis: Tek tırnaklı hayvan, at familyası, 

 Extensor: Açıcı, açan, gerici, geren, 

 Externus: Dışta, dıştarafta bulunan, 

 Extremitas: Kol, bacak, taraf, 

 Facies: Yüz, 

 Fissura: Yarık,  
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 Flexor: Bükücü, 

 Foramen: Delik, 

 Fossa: Çukur, 

 Fovea: Yuvarlakça çukur, 

 Fundus: Dip, temel, taban, 

 Genu: Diz, 

 Glandula: Bez, 

 Gluteus: Sağrı kası, kaba et, 

 Incisura: Çentik, 

 Incisivus: Kesici, 

 Interior: İçte olan, iç tarafta bulunan, 

 Labium: Dudak, 

 Lacrima: Gözyaşı, 

 Major: Daha büyük, 

 Malleus: Çekiç, 

 Mandibula: Altçene kemiği, 

 Manus: El, 

 Margo: Kenar, 

 Maxilla: Üst çene kemiği, 

 Meatus: Yol, geçit, kanal, 

 Mentum: Çene, 

 Minor: Daha küçük, 

 Molaris: Öğütme işi ile ilgili, öğütücü dişlere ait, 

 Musculus: Kas, adale, 

 Nares: Burun delikleri, 

 Nervus: Sinir, 

 Nuchae: Ense, 

 Palatum: Damak, 

 Planum: Düzlem, 

 Patella: Dizkapağı, 

 Pelvis: Leğen kemiği, 

 Periosteum: Kemik dış zarı, 

 Phalanx: Parmak kemiği, 

 Regio: Bölge, çevre, 

 Saccus: Kese, torba, 

 Sacrum: Sağrı kemiği, 

 Scapula: Kürek kemiği, 

 Septum: Bölme, araduvar, 

 Sinus: Boşluk, 

 Spina: Diken, kılıç, 

 Sulcus: Oluk,  

 Sutura: Dikiş, 

 Symphysis: Kemik kaynak yeri, 

 Tendo: Kiriş, 

 Thorax: Göğüs kafesi, 

 Torus: Kabartı, tümsek, şiş,  
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 Transversalis: Enine olan, 

 Trochlea: Makara, 

 Tuber: Yumru, tümsek, 

 Tuberculum: Tümsekcik, yumrucuk, 

 Vertebra: Omur. 

 

1.3. Hareket Sistemine İlişkin Yapılar 
 

Hareket sistemine ilişkin bulguları alabilmek için hareket sistemini oluşturan yapıları 

ile bu yapılara ait görevlerin bilinmesi gerekmektedir. 

 

Organizmada bulunan kemiklerin, belirli bir biyomekanik düzen ve amaç içerisinde 

hareketli ve hareketsiz olarak birbirleriyle eklemler aracılığıyla değişik şekillerde birleşerek 

hayvan vücudunun büyüklüğünü ve şeklini belirleyen temel yapıyı oluştururlar. Bu temel 

yapının tümüne birden "iskelet sistemi" adı verilir. 

 

Kemiklerin birleşmesiyle ortaya çıkan bazı yapılar, hayati organların korunması için 

çok önemlidir. Kafa kemiklerinin oluşturduğu kranium (cranium) beyni, kaburgaların 

(costae) oluşturduğu göğüs kafesi (thorax) de kalbi ve akciğerleri koruyan önemli 

oluşumlardır. 

 

1.3.1. Kemikler 
 

Kemikler hayvanların iskelet yapısını oluştururlar. Hareket sisteminde pasif rol alarak 

canlının morfolojik şeklinin oluşmasına yardımcı olurlar. İskeleti şekillendiren kemikler 

kemik dokusundan şekillenmiştir. Kemik; Latince tekil “os”, çoğul “ossa”, terimiyle ifade 

edilir. 

 

1.3.1.1. Kemiklerin Yapısı 

 

Kemikler hareket sisteminin pasif unsurlarıdır. Genel olarak sarımtırak beyaz 

renktedirler. Ancak damar yoğunluğuna bağlı olarak sarımtırak pembe renkte de 

görünebilirler. Genç hayvanların kemikleri kırmızı kemik iliği ve kan damarlarınca zengin 

olduğundan yaşlı hayvanların kemiklerinden kırmızımtıraktır. Yaşlı hayvanlarda ise 

genellikle sarımtıraktır. 

 

Kemikler vücudun sert ve dayanıklı kısımlarını oluştururlar. Kasların bağlandığı 

oluşumlardır. Kemikler ayrıca vücudun önemli organları olan beyin, omurilik, kalp ve 

akciğer gibi organların etrafını kuşatarak koruyuculuk görevi de yaparlar. İçinde 

bulundurdukları ilik sayesinde kanın şekilli elemanların yapılmasında rol alırlar.  

 

Kemikler histolojik olarak incelendiğinde kemik doku organik ve inorganik maddeler 

içerir. İnorganik maddeler kemik dokusunun %60-70’ini oluşturur. İnorganik maddelerin 

%85’ini kalsiyum fosfat, %10’unu kalsiyum karbonat geri kalan kısmını magnezyum fosfat, 

kalsiyumklorit, kalsiyumflorit ve bazı tuzlar oluşturur.   
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İnorganik maddeler kemiğe sertlik ve dayanıklık verir. Organik maddeler kemik 

dokusunun % 30-40’nı teşkil eder ve kemiğe elastikiyet kazandırır. 

 

 

Resim 1.3:Kemiğin yapısı 

 

1.3.1.2. Periosteum, Endosteum ve Kemik İliği (Medulla Osseum) 

 

Kemiğin iç ve dış yüzleri kemiği oluşturan hücrelerden ve bağ dokusundan oluşan 

tabakalarla örtülüdür. Bunlardan Kemik zarı (periosteum), kemiklerin dış yüzünü örten 

fibröz (ipliksel) ve elastik ince bir zardır. Periosteumgelişimini tamamlamamış olan kemiğin 

kalınlaşmasında ve beslenmesinde, gelişimini tamamlamış kemiklerde ise kemiğin 

onarımında rol alır. Periosteum’un zarar görmesi kemiğin de zarar görmesi anlamına gelir. 

Endosteum kemiğin içindeki bütün boşlukları örten iç kemik zarıdır. 
 

Uzun bir kemikte Periosteum’un hemen altında Substantiacompacta (tıkız doku) 

bulunur. Substantia compacta kemik dokusunun en sert ve dayanıklı kısmıdır. Özellikle uzun 

kemiklerin gövde çevresinde dışta yoğun, sıkışık bir kısım oluşturur. Substantia spongiosa 

(süngersi doku) uzun kemiklerin iç kısmında kemik dokusundan yapılmış, ancak ince kemik 

bölümlerinden oluşmuş kısımdır. Uzun kemiklerin özellikle uçlarını işgal eder. Yassı 

kemiklerde iki kompakt tabakası arasına yer alır. Kemik dokusundan yapılmış son derece 

ince bölme ya da yapraklardan ve sütunlardan meydana gelmiştir. Trabeküllerin aralarında 

kemik iliği ile dolu boşluklar vardır.  
 

Kemik iliği; kan damarlarından zengin yumuşak bir maddedir. Gelişme evresinde 

kemiklerde, kırmızı kemik iliği halinde bulunur. Yaşın ilerlemesi ile yağ dokusu çoğalır. 

Kırmız kemik iliği sarı kemik iliğine dönüşür. Ancak vertebra (omur), sternum kemiği ve 

ilium’un yapısında ileri yaşlarda bile kırmızı kemik iliği bulunur. 
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1.3.1.3. Kemiklerin Çeşitlerine Göre Sınıflandırılması 

 

Kemikler üç boyutlu oluşumlar olduğundan uzunluk, genişlik vederinlik vardır. . 

Kemikler boyutlarının birinin diğerine, az veya çok üstün oluşuna göre üç gruba ayrılırlar. 

 

 Uzun kemikler (ossa longa) 

 Kısa kemikler(ossa brevia) 

 Yassı kemikler (ossa plana) 

 

Uzun kemikler (ossa longa): Uzunlukları, genişlik ve kalınlıklarından fazla olan 

kemiklerdir. Uzun kemiğin gövdeye yakın olan ucuna üst uç (Extremitas proximalis), 

gövdeden uzak olan ucuna alt uç (Extremitas distalis) denir. Hareket esnasında kaslar için 

kaldıraç görevi yapmalarının yanı sıra vücut ağırlığını da taşırlar. Evcil hayvanlarda ön ve 

arka bacakkemikleri bu gruba girmektedir.  

 

Kısa kemikler  (ossa brevia):Uzunluk, genişlik ve kalınlıkları hemen hemen eşit olan 

kemiklerdir. Ön ve arka ayak bileği kemikleri bu gruba girmektedir.Çok sayıda kenar ve 

açılar vasıtası ile birbirinden ayrılmış eklem yüzlerine sahiptir. Başlıca fonksiyonları 

sarsılmalarda oluşan hareketin etkilerinin yayılmasını sağlarlar. 

 

Yassı kemikler (ossa plana): Kalınlıkları son derece azince ve yassı kemiklerdir. 

Çoğunlukla hareketsiz eklemleri oluşturarak beyin gibi önemli organları korurlar. Kafatası, 

kaburga, kürek ve kalça kemikleri bu gruba girmektedir. Yassı kemikler kasların yapıştığı 

geniş yapışma yüzeyleri meydana getirirler. Bu kemiklerin yüzleri sıkı kemik dokusu ile 

örtülüdür.  

 

Uzun, kısa ve yassı kemikler dışında ayrı bir grup olarak olarak değerlendirilen 

kemiklerde bulunur. Bunları dört grup altında toplayabiliriz. 

 

 Düzensiz kemikler (ossa irregularia) 

 Havalı kemikler (ossa pneumatica) 

 Sesamoid kemikler (ossa sesamoidea) 

 Organ kemikler 

 

Düzensiz kemikler  (ossa irregularia): Belli bir şekli olmayan düzensiz yapıdaki ke-

miklerdir. Kaslara tutunma yerleri ve değişik çıkıntıları vardır. Bu kemikler baskılara da-

yanabilen sağlam kemiklerdir. Omurlar ve çene kemikleri bu gruba girer. 

 

Havalı kemikler (ossa pneumatica): İçerisinde hava boşlukları bulunan kemiklerdir. 

Kafa kemiklerinden (sphenoidale, frontale, ethmoidale, maxillae) bazıları bu gruba 

girmektedir. 

 

Sesamoid kemikler (ossa sesamoidea):  Bazı tendonlar ile kasları kemiklere bağlayan 

küçük kemiklerdir. Diz kapağı kemiği bu gruba girmektedir. 
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Organ kemikler: İskeletle bağlantısı bulunmaz. Bağımsız olarak bazı organların içinde 

yer alırlar. Örneğin ossa cordis ve köpekte os penis. 

 
 

1.3.2. İskeleti OluşturanKemikler 
 

Columna vertebralis, kafatası kemikleri, göğüs kafesini (thorax) oluşturan kemikler,ön 

ve arka extremite kemikleri iskeleti oluşturan kemiklerdir. 

 

Resim 1.4:Sığırın iskelet ve iç organlarının soldan görünüşü 

 

6.tuber coxae,6’.Tuber ischiadicum, 32.Os frontale, 33.Os maxilla, 34.Os mandibula, 

40.Os scapula, 41.Os humerus, 42.Os sternum, 43.Ossa antebrachium, 44.Ossa carpi,45.Ossa 

metacarpi, 46.Ossa phalanx, 58.Os coxae, 60.Os femur, 61.Os crurius, 62.Ossa tarsi, 63.Ossa 

metatarsi, 84.Symphysis pelvis. 

 

1.3.2.1.Omurga (Columna vertebralis) 

 

Omurgayı oluşturan omurların sayıları çok değişkendir. Omurlar, atta 51–57, sığırda 

49–51, koyun ve keçide 47–51, köpekte 50–53 adettir. Omurga yukarıdaki omurların ard 

arda sıralanmasından oluşmuş bir şutundur. Omurların sıralanması ile oluşan kanala Canalis 

vertebralis denir. Canalis vertebralis’ten omurilik geçer.  
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Omurga (Columna vertebralis) baş, göğüs ve karın organlarının ağırlığının 

taşınmasında sağlam bir destek görevi yapar. Columna vertebralis önden arkaya doğru beş 

kısma ayrılır. 

 Boyun kısmı (pars cervicalis), 

 Göğüs kısmı (pars thoracalis), 

 Bel kısmı(pars lumbalis), 

 Sağrı ve kuyruk sokumu kısmı (Pars sacralis), 

 Kuyruk kısmı(pars caudalis). 

 

1.3.2.2. Omurgayı Oluşturan Kemiklerin Genel Yapısı 

 

Omurga, omur (vertebra) denilen kemik parçalarından oluşurlar. Bir omurda dört ana 

kısım bulunur. Bunlar; Omur gövdesi (Corpus vertebrae), Omur kemeri (Arcus vertebrae), 

Omur çıkıntıları (Processus vertebrae), Omur çentik ve delikleridir (İncisurae et foraminae 

vertebrae). 

 

 Omur gövdesi (Corpus vertebrae) 

 

Omuzun esas kısmını oluşturur ve omur deliğinin altındadır. 

 

 Omur kemeri (Arcus vertebrae) 

 

Corpus vertebrae’nin dorsal yüzünün iki yan kenarından çıkan medianda birbirleri ile 

birleşen iki kemik yaprağından meydana gelmiştir. Foramen vertebrale’nin tavanını 

oluşturur. 

 

 Omur çıkıntısı (Processus vertebrae) 

 

Bu anatomik oluşumlar, dikensi çıkıntı (Processus spinosus), eklem çıkıntı (Processus 

articularis), enine çıkıntı (Processus transversus), mememsi çıkıntı (Processus mamillaris) 

olarak çeşitli şekillerdedir. 

 

 Omur çentik ve delikleri (İncisura et foraminae vertebrae) 

 

Omurların korpusu ile arkusunun birleşim yerinin önünde ve arkasında sağlı sollu 

olmak üzere birer tane çentik (incisurae) vardır. Bunlardan önceki çentiklere İncisurae 

vertebralis cranialis, arkadaki çentiklere İncisura vertebralis caudalis denir. 

 

Omur deliği (Foramen vertebrae); omur gövdesi ile omur kemerinin çevrelediği her 

bir omurun ortasında bulunan deliktir. Omurların üst üste dizilmesiyle Foramen vertebrae’lar 

üst üste gelerek bir kanal oluştururlar. Oluşan bu kanala omurga kanalı (Canalis vertebralis) 

denir. Bu kanalda merkezi sinir sistemi organı olan omurilik bulunur. 
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1.3.2.3. Omurgayı (Columna vertebralis) Oluşturan Kemikler  

 

Boyun omurları, sırt omurları, bel omurları, sağrı ve kuyruk omurları olmak üzere beş 

kısımda incelenir. 

 

 Boyun omurları (Vertebrae cervicalis) 

 

Sayıları tüm evcil hayvanlarda yedi adettir. Boynun ağırlığını taşımakla görevlidir. 

 

 Atlas 

 

İlkboyun omurudur.  Önden başa bağlı, arkadan ise ikinci boyun omuru olan Axis’e 

bağlanır. Diğer omurlarda olan Corpus yoktur. Processus transversus’u kanat şeklinde 

olduğundan “Alae atlantis” adını almıştır.  

 

Resim 1.5:Koyun atlasının üstten görünüşü 

Ayırıcı özellik: Atın atlasının Alae atlantisi’ndeki Foramen transversus sığırın 

atlasında yoktur. Atın atlasında Fossa atlantis çok derin, sığırda sığdır ve Foramen 

transversus bulunmaz. Koyun ve keçinin atlasında Foramen transversus yoktur.  

 

 Köpeğin atlası kelebeğe benzeyen Processus transversus vardır. 

 

 Axis 

 

En belirgin özelliği dens denilen bir çıkıntıya sahip olmasıdır. Dens corpusun 

cranialin’de öne doğru uzanmış bir çıkıntıdır. Axis öndeki atlas ile eklem yapar. Axis’in 

Processus spinalis’i ibik şeklinde crista halini almıştır. 
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Resim 1.6:Sığır Axis’inin soldan görünüşü 

 

 

Resim 1.7: Axis’in yandan görünüşü 

 

Ayırıcı özellik: Atın densi uzun ve kürek şeklindedir. Processus spinalisi alçak bir 

crista ile başlayıp belirli yükseltiden sonra alçak olarak biter.  

 

Sığırın axisinin densi kısa ve küttür. Processus spinalis’i alçak bir crista ile yükselir ve  

keskin bir inişle biter. Koyun ve keçinin axisi sığırın axisine benzer.  

 

Köpek axisinde dens koni biçimindedir. Processusspinosus’u crista şeklinde olup ön 

ucu densin ucuna doğru uzamıştır.  
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Resim 1.8: Atın boyun omurları  

 

 3.4.5. 6.ve 7. Boyun omurlarının genel özellikleri: Atta 3.4.5.6.ve7. boyun 

omurları üstten bakıldığında bu omurlar dikdörtgen şeklinde görülür. 

 

Processusspinosus’lar kısadır. Sığırda 3. 4. 5.6 ve 7. boyun omurları üstten 

bakıldığında tipik kare görünümündedir. Processusspinosus’lar belirgindir ve yükseklikleri 

geriye doğru artar.  
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 Sırt omurları (Vertebrae thoracicae) 

 

Omurganın sırt kısmını oluştururlar. Sayıları atta 18, sığırda 13, koyun, keçi ve 

köpekte 13 adettir. Corpus vertebrae’sı en kısa, Processus spinalis’leri en uzundur. Corpus 

vertebrae üzerinde önde iki yanda Fovea costalis cranialis, arkada iki yanda Fovea costalis 

caudalis denilen costa’larla eklem yapan eklem çukurları vardır.  

 

Ayırıcı özellik: Atın sırt omurlarının sayısı on sekizdir. Corpus vertebrae kısadır. 

Processus spinosusu dar ve yüksektir. Arka kenarında bir yiv bulunur. 

 

Sığırın sırt omurlar 13 adet olup Corpus vertebrae uzun ve makara biçimindedir. 

Processus spinosusu uzun, yassı ve geniştir. Caudal kenarı ince ve keskindir. Koyun ve 

keçinin sırt omurları sayı ve şekil yönünden sığırın sırt omuruna benzer. 
 

Köpeğin sırt omurları 13 adet olup Corpus vertebrae kısadır. Processus spinosus’lar 

ince ve dardır. Uçları küt ve ovaldir. 

 

 

Resim 1.9: Koyunun Vertebrae thoracalis’inin görünüşü  

 

 Bel omurları (Vertebrae lumbales) 

 

Omurganın bel bölgesini oluşturur. Önemli özelliği Processus transversus’u çok 

uzundur. 

 

Bel omurlarının hareketi sırt omurlarının hareketinden daha azdır. Bu sayede arka 

bacaktan gelen ileri hareketini kayba uğratmadan vücudun ön kısmına iletir.  
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Ayırıcı özellik: Bel omurları atta 6, merkepte ve Arap atında 5 adettir. Processus 

spinosus’un yüksekliği genişliğinden daha fazladır. Sığırın bel omurlarının sayısı 6 adettir. 

Processus spinosus’un yüksekliği genişliğine eşittir. Processus transversus’ların ön ve arka 

kenarları keskindir. Corpusu tipik makara biçimindedir. Koyun ve keçinin bel omurlarında 

sığırın bel omuruna benzer. 

 

 

Resim 1.10:Sığırın V.lumbalis’inin önden görünüşü 

 

Köpeğin 3 adet bel omuru vardır. Processusspinosus’un yüksekliği genişliğinden 

fazladır. Processus transversus’ları craniuventral yönden uzamıştır ve bel omuruna kızak 

görünümü vermiştir.  

 

 Sağrı omurları (Vertebrae sacrales) 

 

Sakral omurları omurlarının birleşmesi ile tek bir kemik halini almıştır. Genel olarak 

büyük bir üçgeni andırır. Önden bel omuruna arkadan kuyruk omuruna eklenmiştir. Pelvisin 

üst kısmında iki Os coxae arasına yerleşmiştir ve pelvis boşluğunun tavanını oluşturur. 

Sakrumun tek parça oluşu, iki Os coxae ile birleşmesi arka bacakta oluşan hareketin kayba 

uğramadan gövdeye geçişini sağlar. Sakrumun iki ucu vardır. Geniş olan ön kısmına basis 

Osis sacri, dar olan arka kısmına Apex osis sacri denir. Sakrumun iki de yüzü vardı. Pelvis 

boşluğuna bakan yüzüne Facies pelvinadorsale bakan yüzüne Facies dorsalis denir. 

Sakrumun Facies dorsalis yüzünde Processus spinalis bulunur. Processus spinalis sığırlarda 

birbirleri ile kaynaşmış Crista sacralis media’yı oluşturmuştur. Processus spinalis atlarda 

kaynaşmamıştır.  
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Resim 1.11:Sığır sakrumunun soldan görünüşü 

 

Ayırıcı özellik: Atın sakrumu 5 adet sakral omurun kaynaşması ile oluşmuştur. 

Processus spinalis’ler kaynaşmamıştır. Atın sakrumunun Facies pelvinası yatay düzleme 

paraleldir.  

 

Sığırın sacrumu 5 adet sakral omurun birleşmesinden meydana gelmiştir. Facies 

pelvina yatay düzleme göre belirgin dış bükey (convex) yapıdadır. Processus spinalis’leri 

birbirleri ile tam olarak kaynaşmış Crista sacralis media’yı oluşturmuştur.  

 

Koyun sakrumu 4, keçinin sakrumu 5 adet sakral omurun kaynaşması ile meydana 

gelmiştir.  

 

Köpek sakrumu 3 adet sakral omurların birleşmesinden meydana gelmiştir. Eni 

boyuna eşit kare görünümdedir. Basık, ince Crista sacralis media’sı vardır.  

 

 Kuyruk omurları (Vertebrae caudales) 

 

Kuyruk omurlarının sayıları evcil hayvanlarda çok farklıdır. Etçillerde 20–23, tek 

tırnaklılarda 15–21, sığırda 18–20, keçide 12–16, koyunda 3-24’dir. Genel olarak ilk 2–3 

kuyruk omurları normal omur özelliği gösterir. Diğer omurlarda bu özellikler kayıp olurlar. 
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1.3.2.4. Ön Bacak Kemikleri (Ossa membri thoracici) 

 

Os scapula, Os humerus, Ossa antebrachium, Ossa carpi, Ossa metacarpi ve Ossa 

phalanx’tan oluşmaktadır. 

 

 Kürek kemiği (Scapula) 

 

Ön bacak kemiklerinin birincisi olup yassı kemiklerdendir. Kaslar aracılığı ile 

göğüsün ön yan duvarına bağlanır. Scapula yassı kemik grubundan olup üçgene benzer. İki 

yüzü ve üç kenarı vardır. Scapulanın kaburgalara bakan yüzüne Facies costalis denir. 

Scapula’nın dışa bakan yüzüne Facies lateralis denir Bu yüz üzerinde Spina scapula denilen 

bir çıkıntı vardır. Spina scapula bu yüzü iki parçaya ayırmıştır. Spina scapula’nın humerus 

tarafında acromion denilen bir çıkıntısı bulunur. Bir scapulanın sağ veya sol bacağa ait 

olduğunu tespit edebilmek için scapulanın keskin olan Margo cranialisi öne getiririlir ve 

Spina scapula hangi elle tutulursa o taraftaki bacağa aittir. Scapulanın öne bakan yüzüne 

Margo cranialis arkaya bakan yüzüne Margo caudalis yukarıya bakan yüzüne Margo dorsalis 

denir. 

 

Resim 1.12:Sığırın sol scapulası 

Ayırıcı özellik: Atın scapulasında Spina scapula, Facies lateralis’i üç eşit parçaya 

böler ve Spina scapula ön1/3’den iner. Spina scapula alçak başlayıp alçak biter veacromion 

oluşturmaz.  

 

Sığırın scapulasında Spina scapula Facies lateralisi dört parçaya bölmüştür ve ön ¼’de 

scapulayı böler ve Spina scapula alçak başlayıp acromion oluşturarak yüksek iner. Koyun 

keçi scapulası sığırın scapulası gibidir.  
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Köpek scapulasında Spina Scapulae scapulanın ilgili yüzünü iki eşit parçaya böler. 

Spina scapula’nın alt ucu acromionu oluşturur.  
 

 Kol kemiği (Humerus) 

 

Resim 1.13:Sığırın humerusu 

Humerus, uzun ve kalın kemiklerdendir. Humerusun üst ucuna Extremitas proximalis, 

alt ucuna Extremitas distalis, arasına da corpus denir. Humerusun scapula ile eklem yapan 

yüzüne Caput humerus denir. Caput humerus’un lateraldeki büyük çıkıntısına Tuberculum 

majus denir. İki tuberculum arasındaki oluğa Sulcus intertubercularis denir. Humerusun 

distal ön yüzündeki çukurluğa Fossa radialis, arka yüzündeki çukurluğa Fossa olecrani denir. 

 

Ayırıcı özellik: Atın humerusunda Tuberculum intermedium mevcuttur. Sığırın 

humerusunda Tuberculum majus caput humeri’den yüksek ve Tuberculum minus’a 

dönüktür.  

 

Köpek humerusunun distalinde Foramen subratrochleare vardır. Kedi humerusunda 

Foramen subracondylare mevcuttur. 
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 Ön kol kemiği (Ossa antebrachium) 

 

Resim 1.14:Sığırın sol Antebrachiumu 

 

Uzun kemik grubundan olup birbirine paralel olarak Os ulna ve Os radius’tan 

oluşmuştur. Önde ve iç tarafta olan kemiğe radius denir. 

 

 Ön kol kemiği (Radius) 

 

Önde ve iç tarafta olan bu kemiğin üst ucu geniş alt ucu dardır. Üst ucuna Caput radi 

denir. Daralmış alt kısmına Collum radius denir. Radiusun distal ucu makaraya benzer. 

Buraya Trachlea radi denir. Gövdesine de Corpus radi denir. 

 

 Dirsek kemiği (Ulna) 

 

Ön kolun arkasında ve dış yan tarafında yer alan uzun bir kemiktir. Ulna’nın radiusu 

aşan kısmına olecranon denir. Serbest ucuna da Tuber olecrani denir. Tuber olecrani tek 

tırnaklılarda tek, ruminantlarda iki, karnivorlarda üç çıkıntılıdır. Tek tırnaklılarda Ulna 

radius’un uzunluğunun 1/3’ üne kadar uzanır ve kaynaşarak sonlanır. Ulna ruminantlarda 

Radiusun distal ucuna kadar iner. Ruminantlarda ulna ve radius arasında bir üst bir alt olmak 

üzere iki açıklık vardır. Üstteki açıklığa Spatium interosseum antebrachii proximale, alt 

açıklığa spatium interosseum antebrachium distale denir.   
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Tek tırnaklılarda ulna ile radius arasında sadece üstte bir açıklık vardır. Burası 

Spatium interosseum proximale adını alır. Karnivorlarda ulna, radiusun distal ucuna kadar 

uzanır ve bu iki kemik arasında uzunlukları boyunca Spatium interosseum antebrachii vardır.  

 

Ayırıcı özellik: Atın Antebrachium’unda Tuber olecrani tek çıkıntılıdır. Ulna 

radius’un 1/3’üne kadar iner. Spatium interosseum antebrachii proximale mevcuttur. 

 

Sığırın Antebrachium’unda Ulna radiusun distaline kadar inmiştir ve bu nedenle 

Spatium interosseum antebrachium proximale, Spatium interosseum antebrachium distale 

diye iki de açıklık vardır. 

 

Köpek Antebrachium’unda ulna ve radius ayrı ayrı iki kemiktir. Üstte ve altta eklem 

ile birbirleri ile hareketli eklemleşmiştir.  

 

 Ön ayak iskeleti (Skeleton manus) 

 

Ön ayak iskeleti, ön ayak bilek kemikleri (Ossa carpi) ön ayak tarak kemikleri (Ossa 

metacarpi) ve ön ayak parmak kemikleri (Ossa digitorum) olmak üzere üç grupta toplanır.  

 

 Ossa carpi 

 

Ön ayak iskeletinin başlangıcını oluştururlar. Üst üste dizilmiş iki sıra toplam sekiz 

kemikten oluşur. Üst sırada toplam dört kemik, alt sırada dört kemik şeklinde dizilmişlerdir.  

 

 Ossa metacarpus 

 

Metacarpus kemikler evcil memeli hayvanlarda gerek sayı gerek şekil yönünden 

farklılık gösterirler. Evcil memeli hayvanlarda esas Metacarpusun üst ucuna Basis 

metacarpalis, alt ucuna Caput metacarpalis, ikisi arasına da Corpus metacarpalis denir. Caput 

metacarpalis’in phalanxlara bakan uçları bir crista vasıtası ile iki yüze ayrılmıştır. 

Metacarpus önden arkaya doğru biraz basık olduğundan iç taraf düz, dış taraf biraz ovaldir. 

Bu yüzden kesit yüzü yarım ay şeklindedir.  

 

Tek tırnaklılarda üç adet metacarpus vardır. Bunlar 2,3 ve 4. numaralı 

metacarpuslardır. Esas metacarpusu 3 numaralı metacarpus oluşturur 2. ve 4. metacarpuslar 

3. metacarpusun arkasında rudumenter halinde bulunur. 1.metacarpus ile 5. metacarpus 

mevcut değildir.  

 

Ruminantlarda 3, 4 ve 5 no’lu metacarpuslar mevcuttur. 3 ile 4 no’lu metacarpuslar 

birbirleri ile kaynaşarak tek bir metacarpusu oluşturmuşlar. 5 nolu metacarpus ise tali’dir. 3 

ve 4 no’lu metacarpusların kaynaşma noktasında önde ve arkada bir oluk oluşmuştur. 

Ruminantların esas metacarpuslarının distal ucu bir oluk ile iki başa ayrılmışlardır. Bu 

durum tek tırnaklılarda tek başlıdırlar. Ruminantlarda 1 ve 2 no’lu metacarpuslar yoktur. 
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Resim 1.15:Sığır ve atın metacarpusu 

 

 Ön Ayak Parmak Kemikleri (Ossa Digitorum Manus) 

 

Resim 1.16:Atın sol metacarpus ve ossa digitorum manusun medialden görünüşü 
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Resim 1.17:Sığırda metacarpus ve ossa digitorum manususun görünüşü 

 

Ön ayak parmak kemikleri ve parmak sayıları türler arasında farklılık gösterirler. 

Parmak sayısı karnivorlarda 5 adet, ruminantlarda 2 adet, tek tırnaklılarda ise 1 adettir. Her 

parmakta üç adet phalanx bulunur. Phalanxlar proximalden distale doğru birinci parmak, 

ikinci parmak, üçüncü parmak, adlandırıldığı gibi Phalanx proximalis, Phalanx media, 

Phalanx distalis diye de adlandırılır. Phalanx proximalis birinci phalanx olup Phalanx prima 

adı da verilir. Tek tırnaklılarda Phalanx proximalis takriben ikinci phalanxın iki katı kadar 

uzundur. Üst ucunda iki eklem yüzü vardır ve bir çıkıntı ile iki çukura ayrılmıştır. Bu 

çukurlardan içteki dıştakilerden daha geniştir.  

 

Ruminantlarda üst ucu bir çıkıntı ile iki eklem çukuruna ayrılmış. Phalanx medianın 

uzunluğu Phalanx proximalis’in yarısı kadardır. Tek tırnaklılarda Phalanx media kübik 

şeklindedir. Yani eni boyu yaklaşık birbirlerine eşittir. Ruminantlarda Phalanx media 

Phalanx proximale’nin yarısı kadardır.  

 

Karnivorlarda Phalanx media, Phalanx proximale’nin uzunluğunun 2/3 kadardır. 

Phalanx distalis hayvan türlerine göre değişik şekildedir. Tırnağı taşır ve tırnağın şekline 

uygunluk gösterir. Ön yüzüne Phalanx distalis ve yan yüzüne Facies parietalis denir. Phalanx 

media ile eklem yapan yüzüne Facies articularis denir. Phalanx distalisin yere dönük olan 

yüzüne Facies solearis denir. Facies parietalisi Facies articularis’ten ayıran kenara Margo 

coronalis denir. Facies parietalisi Facies solearisten ayıran kenara da Margo solearis denir. 

 

1.3.2.5. Arka Bacak Kemikleri (Ossa membri pelvini) 

 

Os coxae, diz kapağı kemiği (Patella), bacak kemikleri (Ossa cruris), ayak bilek 

kemikleri (Ossa tarsi), ayak tarak kemikleri (Ossa metatarsus), ayak parmak kemikleri (Ossa 

digitorum pedis) kemiklerinden oluşmaktadır. 
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 Kalça kemiği (Os coxae) 

 

Os coxae (kalça kemiği) Os ilium, Os ischii ve Os pubis’in acetebulum denilen bir 

çukurda bu üç kemiğin birbirleri ile birleşmesi ile oluşmuştur. İki Os coxae kemiği 

ventralden Symphysis pelvis denilen bir eklemle, dorsalden de Os sacrum’la eklem yaparak 

pelvisi oluştururlar. Acetebulum Caput femoris ile eklem yapan bir çukurdur. Acetebulum 

üzerinde atlarda geniş, sığırlarda dar bir İncesura acetebuli vardır.  

 

 

Resim 1.18: Koyunun Os coxae’si 
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Resim 1.19: Koyunun Os coxae’sı (yandan görünüşü) 

 

Os ilium acetebulumun üst üçte birinden yukarıya doğru kısmıdır. Corpus ossis ilii 

(gövde) ile Ala ossis ilii (kanat) diye iki bölümü vardır. Corpus ossis ilii, Os ilium’un 

gövdesini oluşturur ve acetebuluma katılan kısımdır. Alae Ossi ilii’nin arkaya ve dış yana 

bakan yüzüne Facies glutea denir. Bu yüz üzerinde İlium’un craniodorsal kenarında Crista 

iliaca bulunur. Bu yüz iç bükeydir. Alae ossis iliumun pelvis boşluğuna bakan yüzüne Facies 

sacrapelvina denir. Bu yüz dış bükeydir. Os ilium’un sacrum yönündeki çıkıntısına Tuber 

sacrale, dış tarafa bakan çıkıntısına Tuber coxae denir.  

 

Os ischii, Os coxae’nin arka alt kısmını oluşturur. Corpus ossis ichii ve Ramus ossis 

ichii diye iki kısımdan oluşturur. Corpus ossis ichii gövde kısmını oluşturur ve acetebulumun 

oluşumuna katılır. Os ichii’nin en geniş ve düz olan kısmına Tubula ossis ichii denir. İki Os 

ichii’n Symphisis pelvis denilen eklemle birleşmesi ile caudalde bir kemer oluşur. Bu 

kemere Arcus ichiadicus denir. Caudal kenarın lateral kenarla birleşmesinden Tuber 

ichiadicum denilen bir tümsek bulunur.  

 

Os pubis Os coxae’nin ön ve alt kısmını oluşturur. Foramenobturatum’u ön ve 

medialden sınırlar iki Os pubis’in birleşme noktasında ve kolları seviyesinde, içte dorsalde 

ve ventralde iki tümsek oluşur. Bu tümseğin içtekine Tuberculum pubicum dorsale 

ventraldeki tümsekçiğe Tuberculum pubicum ventrale denir. 

 

Ayırıcı özellik: Atın Os coxae’sinde Tuber coxae ortadan basık bir dikdörtgen 

şeklindedir. İncisura acetebuli geniştir. Tuber ischiadicum iki çıkıntılıdır. 

 

Sığırın Os coxae’sında Tuber coxae ortası yüksek yanları basık bir çıkıntıdır. 

İncisuraacetabuli dar, Tuber ischiadicum üç çıkıntılıdır.  
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 Pelvis  

 

İki Os coxae ve Os sacrum tarafından oluşturulmuştur. Os coxae’ler Symphisis pelvis 

ile birleşmiştir. Yukarıdan Tuber sacrale’lerin arasına sacrum girer ve az oynar bir eklem 

yapar. Pelvis’in girişine Apertura pelvis cranialis, çıkışınada Apertura pelvis caudalis denir. 

Pelvis’in boşluğunada Cavum pelvis denir. 

 

 Uyluk kemiği (Os femoris) 

 

İskelet sisteminin en uzun ve kalın kemiğidir. Üst ucu, gövde ve alt uç olmak üzere üç 

bölüme ayrılır. Femurun acetebulum’la eklem yapan bir Caput femoris’i vardır. Caput 

femoris üzerinde merkezde bir çukurluk bulunur. Buna Fovea capitis denir. Fovea capitis’e 

kalça eklemine ait ligament yapışır. Femurun lateralindeki çıkıntıya Trochanter majör denir. 

Trochanter majör’ün alt kısmında Femurun medialinde yer alan çıkıntıya Trochanter minör 

denir. Femurun distal ucunda condyluslar vardır.  

 

Resim 1.20:Koyun femurunun görünüşü 

 

Köpeklerde condylusların üst yüzeylerinde susam kemiğinin yaptığı eklem yüzü 

vardır. Femurun distal ucu ön tarafta üzerinde patellanın kaydığı Trochlea ossis femoris 

denilen makara bulunur. 

 

Ayırıcı özellik: Atın femurunun 1/3’ünde lateral tarafta Trochanter tertius denilen bir 

çıkıntı vardır. Trochanter majör bir incisurae ile iki parçaya ayrılmıştır. Sığırın Os 

femurunda Trochanter tertius yoktur. Trochanter majör tek parçalıdır. Köpeğin femurunda 

Trochanter majör caput femoris seviyesindedir. Femurun distalinde ve caudal tarafında 

susam kemiği eklem yüzü vardır.  
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 Diz kapağı kemiği (Patella) 

 

Patella femurun distalinde ve ön tarafta yer alan onunla eklem yapan bir kemiktir. 

Patellanın geniş olan kısmına Basis patella, dar olan sivri kısmına Apex patella denir. Atın 

patellası dörtgen, sığır patellası üçgen şeklinde diğer hayvanlarda ise ovale yakındır.  

 

Resim 1.21: Koyun patellası 

 

 Bacak kemikleri (Ossa cruris) 

 

Resim 1.22:Atın sol ossa cruris’inin önden görünüşü 

 

Ön bacakta Ossa antebrachiumun karşılığıdır. İki kemikten oluşmuştur. İçte bulunan 

kemik tibia, dışta bulunan kemik fibuladır. Tibia (kaval kemiği) femurdan sonra en uzun 

kemiktir. Bacağın iç tarafında yer alırlar. İki ucu bir gövdesi vardır. Tibianın alt ucuna 

Cochlea tibia denir. Tibianın distal ucu yani Cochlea tibia tek tırnaklılarda oblik, 

ruminantlarda ise paralel yönde crista ile sınırlanmıştır. 
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Resim 1.23: Koyun tibiasının görünüşü 

 

 Ayak bilek kemikleri (Ossa tarsi) 

 

Ossa tarsi bir üst (proximal) bir alt distal, iki sıra kemik ile arasına girmiş bir parça 

kemikten oluşmuştur. Üst sırada talus ve calcaneus bulunur. 

 

Os talus (aşık kemiği) üç ana kısımdan oluşur. Baş kısmına Caput tali, boyun kısmına 

Callum tali, gövde kısmına Corpus tali denir. Caput tali, talusun alt kısmıdır. Callum tali 

Caput tali’nin üst ve daralan kısmıdır. Corpus tali esas kısmı oluşturur. Yandan Calcaneus ile 

eklem yapar. Üst kısmı makara görünümündedir ve trochlea tali adını alır. Bu kısım, eklem 

kıkırdağı ile kaplıdır. 

 

 Topuk kemiği (Os calcaneus) 

 

Resim 1.24: Os calcaneus  
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Talusun arka yanında yer alır ve onunla eklem yapar. Calcaneusun eklem yapmayan 

serbest ucuna Tuber calcaneus denir. 

 

Atın calcaneusunun arka tarafı düzdür. Sığırın calcaneusunun arka tarafında yukarıdan 

aşağıya uzanan belirgin bir oluk vardır. Talus ve calcaneus kemiklerinin alt tarafında iki sıra 

halinde Os tarsi’ler bulunur. 
 

 Ayak tarak kemikleri (Ossametatarsus) 

 

Tarsal kemikler ile phalanxlar arasında yer alırlar ve birbirlerine paralel olarak 

sıralanırlar. Uzun kemiklerden olup bir üst ucu (proximal) ve bir de alt ucu (distal) vardır. 

Metatarsusun üst ucuna Basis metacarpalis, alt ucuna da Caput metatarsale denir. 

Metatarsusun üst ucu ile alt ucu arasında kalan kısa Corpus metatarsale denir. 

 

Metatarsus üst ucu os antebrachinin distal ucu ile metatarsusun alt ucu ise Os phalanx 

ile eklem yapar. 

 

Resim 1.25: Sığırın metatarsusu 

 

Metatarsiler Os metacarpilere genel olarak benzerlik gösterse de önemli farklı yanları 

vardır. Bu farklar, 

 

 Metatacarpusların corpuslarının enlemesine kesit yüzeyleri ovaldir.  

 Metatarsuslar metacarpuslardan daha kalın ve yuvarlaktır. 

 Metacarpusların kesit yüzeyinin arka yüzeyi düz ön yüzeyi oval olması ile 

yarım elips görünümündedir.  
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Tek tırnaklılarda 2, 3, 4 no’lu metatarsuslar vardır. 3. metatarsus esas metatarsusu 

oluşturur. 2 ve 4 no’lu metatarsus’lar 3 nolu esas metatarsus’un arka yüzünde tali olarak 

bulunur. Tek tırnaklılarda 1 ve 5 numaralı metatarsus kemikler yoktur. 

 

İşkembeli hayvanlarda 2, 3, 4 numaralı metatarsuslar vardır. 3 ve 4 numaralı 

metatarsuslar kaynaşarak tek bir kemik olarak esas metatarsusu oluştururlar. 2 numaralı 

metatarsus, 3numaralı metatarsus’un arkasında tali olarak bulunur. Ruminantlarda ise 1 ve 5 

numaralı metatarsus yoktur. Etçillerde 5 adet metatarsus vardır. 

 

 Ayak parmak kemikleri (Ossa digitorum pedis) 

 

Metacarpus kemiklerinden sonra gelir. Sayıları hayvan türlerine göre değişir. Parmak 

sayısı esas metatarsus sayısına eşittir. Karnivorlarda 5 adet, tek tırnaklılarda 1 adet, 

ruminantlarda 2 adet kadardır. Her parmak 3 adet phalanxtan oluşur. Phalanxlar birinci 

phalanx (phalanx proximalis), ikinci phalanx (phalanx media), üçüncü phalanx (phalanx 

distalis) diye adlandırılır. 

 

1.3.2.6. Göğüs Kafesi Kemikleri (Thorax)  

 

Yanlardan kaburgalar, üstten sırt omurları, alttan göğüs kemiğinin birbirleri ile eklem 

yaparak oluşturdukları kafes şeklinde bir yapıdır. Esnek ve hafiftir. 

 

Göğüs kafesinin bir girişi bir de çıkışı vardır. Göğüs kafesi girişine Apertura thoracis 

cranialis denir. Çıkışınada Apertura thoracis caudalis denir 

 

 Göğüs kemiği (Sternum) 

 

Göğüs kafesinin alt kısmını oluşturur. Sternebrae denilen küçük parçaların peş peşe 

birleşmesi ile oluşur. 

 

Sternumun ön kısmına Manubrium sterni, gövde kısmına Corpus sterni ve arka 

kısmına Processus xiphoideus denir. Sternum kaburgalarla eklemleşerek bağlantı kurar. 

Manubrium sterni sternumun ön tarafındaki kısmıdır. Kaburgalarla bağlantısı yoktur.  

 

Corpus sterni sternumun esasını oluşturur. Tek tırnaklılarda 6, ruminantlarda 7, 

karnivorlarda 8-9 sternebraeden oluşur ve kaburga ile eklemleşir. 

 

Processus xiphoideum, sternumun arkasında kaburga ile bağlantısı olmayan 

sternumun uzantısıdır. 
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Resim 1.26:Sığır ve at sternumunun dorsalden görünüşü   

 

Ayırıcı özellik: Atın sternumun ön kısmını yanlardan basık ve altta Crista sterni 

oluşmuştur. Tipik bir kayığa benzer. Sığırın sternumunun ön ucu arka ucundan kalındır ve 

uzunluğu boyunca üstten ve alttan basıktır. Köpeğin sternumu çok uzun ve incedir. 

Yanlardan basık bir çubuk görünümündedir. 

 

 Kaburgalar (Costae) 

 

Kemer şeklinde bükülmüş uzun kemiklerdir. Üstten sırt omurlarına bağlandıklarından 

sayıları sırt omurlarının iki katı kadardır. Hayvan türlerine göre değişen sayıları vardır. Bir 

kaburga iki ana bölümden incelenir. Birinci kısım kaburganın büyük kısmını teşkil eden 

kemik dokudan oluşur. Üst kısmına Os costale denir. İkinci kısım kıkırdak dokudan oluşan 

daha küçük alt kısımdır. Bu kısma Cartilago costalis denir. Costanın iki ucu arasındaki kısım 

gövde kısmıdır. Buraya corpuscostae denir. 

 

Kaburganın omur tarafında omurla eklem yapan kısım vardır. Buna Caput costae 

denir. Costaenin dış yüzüne Facies externa, iç yüzüne Facies interna denir. 

 

Kaburganın iç yüzünün arka kenarında bu kenar boyunca uzanan dar bir oluk bulunur. 

Sulcus costae denilenbu olukta A.v. intercostalis dorsalis ve N. intercostalis geçer. 
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Resim 1.27:Costae’nın yandan görünüşü 

 

Ayırıcı özellik: Atta toplam 18 adet kaburga kemiği vardır. Atın kaburgası dar ve 

silindirik yapı gösterir. Önemli ölçüde dış bükey özellik gösterir.  

 

Sığırda 13 adet kaburga vardır. Dış bukeyi azdır. Yassı ve geniştir. Callum costae 

uzun ve belirgindir. Koyun ve keçilerin kaburgası sayı ve şekil yönünden sığıra benzer. 

 

Köpekte 13 adet kaburga vardır. Çok kuvvetli bir yapıya sahiptir. Dışa doğru 

kavisleme gösterir. Sulcus costae pek belirgin değildir. 
 

1.3.2.7. Kafatası Kemikleri (Ossa cranii) 

 

Kafa iskeletinin tamamına cranium denir. Kafa kemiklerine Ossa cranii denir. Kafa 

iskeleti hareketsiz eklemle birleşmiş kafa kemikleri, eklem vasıtası ile birleşmiş alt çene 

kemiği ve dil kemiğinden oluşmuştur. 
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Resim 1.28:Sığırda baş iskeletinin soldan görünüşü 

 

 

Resim 1.29: Sığıra ait kafatasının soldan görünüşü 

 

Cranium iki ana bölüm altında incelenir. Birinci bölüme neurocranium kısmı denir. 

Neurocranium beyni çevreler ve beynin etrafını sarar. İkinci kısım ise viscerocranium denir 

Viscerocranium ağız ve burun boşluklarını çevreler.  
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Evcil memelilerin baş iskeleti uzunca bir dikdörtgen bir piramidi andırır. Bu piramidin 

tabanı geriye, sivri tarafı ise öne dönüktür. Hayvan türüne hatta ırkına göre bu piramit uzun 

veya kısa olabilir. Baş iskeleti; 20’si çift, 5’i tek olmak üzere toplam 25 kemikten oluşur. 

 

 Ard kafa kemiği (Os occipitale) 

 

Tek kemiklerden birincisidir. Kafa iskeletinin arka bölümünde yer alır. İçerisinden 

Foramen magnum denilen bir delik geçer. Foramenmagnum, Cavum cranii ile Canalis 

vertebralis ile birleşir. 

 

 Ara duvar kemiği (Os interparietale) 

 

Os occipitale’nin yukarısında üçgen şeklinde bir kemiktir. Equidelerde ve 

karnivorlarda Os parietale’ler ile Os occipitale arasında bulunur. Ruminantlar da ense 

tarafındadır. 
 

 Şakak kemiği (Os temporale) 

 

Çift kemiklerdendir. Alt çene kemiği ile eklem yapar. Bu ekleme Articulatio 

mandibularis denir. Ayrıca iki kulak yoluda bu kemik içinden geçer. Dış kulak yoluna 

Meatus acustucus externus denir. İç kulak yoluna Meatus acustucus internus denir. 
 

 Duvar kemiği (Os parietale) 

 

Os pariatale kafa kemiklerinin çatısını ve yanlarını oluşturan yassı bir çift kemiktir. 

Sığır kafatasının yan ve arka (ense) tarafına kaymıştır. 

 

 Alın kemiği (Os frontale) 

 

Üç ana bölüme ayrılır. Alın kısmına Pars frontalis, burun kısmına Pars nasalis, göz 

çukuru kısmına Pars orbitalis, şakak kısmına Pars temporalis adı verilir. Sığırda Os frontale, 

kafatasının en büyük kemiği olup tek başına alnı kaplar. 

 

 Burun kemiği (Os nasale) 

 

Burun boşluğunun tavanını oluşturan bir çift kemiktir. Burun kemiğinin dış yüzüne 

Facies externa, iç yüzüne Facies interna denir. Dış yüz özellikle ruminantlarda belirgin bir 

dış bükey yapı gösterir. İç yüz biraz iç bükeydir. 
 

 Gözyaşı kemiği (Os lacrimale) 

 

Orbitanın medial duvarının önünde yer alan ince ve küçük bir kemiktir ve orbitanın 

gelişimine katılır. Os Lacrimale’nin orbita tarafında huni biçiminde derin bir çöküntü vardır. 

Buna Fossa saccilacrimalis denir. Bu çukurun içinde burun boşluğu ile iştirakli olan Foramen 

lacrimale vardır. 
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 Üst çene kemiği (Os maxilla) 

 

Yüz kemiklerinin en büyüğüdür. Çift kemiktir. Burun boşluğunun tabanını, ağız 

boşluğunun tavanını oluşturur. Os maxilla alt yüzünde dişlerin yerleştiği alveoller vardır. 
 

 Üst çene ara kemiği (Os incisivum) 

 

Kafa iskeletinin ön ucunda maxillanın önünde yer alan bir kemiktir. Üst çene kesici 

dişler bu kemiğe tutunur. 

 

 Damak kemiği (Os palatinum) 

 

Ağzın tavan çatısını oluşturur. Sert damağın kemik çatısınıda oluşturur. 

 

 Elmacık kemiği (Os zygomaticum) 

 

Orbitanın alt çene ve yan duvarını oluşturan bir kemiktir. Os zygomaticumun dış yan 

tarafında ventral, kenar yakınında uzunlamasına belirgin bir çıkıntı görülür. Bu çıkıntıya 

Crista facialis denir. Bu equidelerde çok belirgin ve düz olduğu halde ruminantlarda yatay 

bir S şeklindedir. 

 

 Alt çene kemiği (Mandibula) 

 

Yüz iskeletinin alt bölümünü oluşturan çift kemiktir. Mandibula ön uçta ve orta 

noktasından bir eklemle iki kemiğin birleşmesi ile oluşmuştur. Ruminantlarda bu birleşme 

hiçbir zaman kemiksel bir kaynaşmaya dönüşmez. 

 

Mandibula Corpus mandibulae ve Ramus mandibulae diye iki kısımda incelenir. 

Corpus mandibulae dişlerin tutunduğu ve yatay olarak uzanan kısımdır. Tek tırnaklılarda ve 

ruminantlarda diş kapsamayan ve Margo interalveolaris denilen bir kısımda ikiye ayrılmıştır. 
 

Mandibula üzerinde diş köklerinin yerleştiği çukurluğa Alveoli dentalis denir. Diş 

çukurları bir birlerinden diş kökü sayısına uygun olarak Septa interradicularia denilen kemik 

bükümleri ile ayrılmışlardır. Ramus mandibulanın dorsal serbest ucu derin bir çentik vardır 

ve bu çentiğe “incisuraevasorum” denir. Buradan atlarda nabız alınır. 
 

Ayırıcı özellik: At mandibulasının alt kenarı yatay düzleme düzdür. Sığırın 

mandibulasında Corpus mandibulae’nin ventral kenarı dış bükeydir. Bu hali ile bir kayığa 

benzer. Köpek mandibulasında Corpus mandibulanın ventral kenarı dışbükeydir.  
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 Dil kemiği (Os hyoideum) 

 

Yassı yuvarlak, kemiksel parçalardan meydana gelir. Üç bölümden oluşur.  

 

 Basihyoidum, 

 Ceratohyoideum, 

 Thyrohyoideum. 

 

Basihyoidum (corpus) dil kemiğinin gövdesidir. Tek ve ortadadır. Dil köküne giren 

kısımdır. Ceratohyoideum gövdesinin ön üst kısmının iki yandaki kısa uzantılardır. Gövde 

kısmına eklemle bağlanmışlardır. Thyrohyoideum Corpus’un iki yanında ve arkaya doğru 

uzanan çıkıntıdır.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıda verilen işlem basamaklarını takip ederek bir hayvan veya maket üzerinde 

hayvanların iskelet sistemini oluşturan kemiklerin yerlerini ve hayvan türlerine göre ayrımını 

yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Hareket sistemini oluşturan kemik 

çeşitlerini ayırt ediniz. 

 Canlı organizmayı oluşturan 

biyomekanik yapıyı oluşturan iskelet 

sistemindeki kemikleri, bölgesel ve 

yapısal özelliklerine göre 

bölümlendiriniz.  

 İskelet üzerinde kemikleri 

bölümlendiriniz. 

 Bölümlendirmeyi omurgayı oluşturan 

(Columna vertebralis) kemiklerini 

cranialden caudale doğru beş kısıma 

göre sıralayınız. 

 Boyun kısmı (Pars cervicalis), Göğüs 

kısmı (Pars thoracalis), Bel kısmı (Pars 

lumbalis), Sağrı ve kuyruk sokumu 

kısmı (Pars sacralis), Kuyruk kısmı 

(Pars caudalis), Ön bacağı ve arka 

bacağı oluşturan kemikleri bağlantıları 

ve biyomekanik özelliklerine göre 

sıralayınız. 

 Göğüs kafesini oluşturan kemikleri 

bulundukları yere göre sıralayınız. 

 Kafatasını oluşturan kemikleri 

bulundukları bölgeye göre sıralayınız. 

 Kanatlı hayvanlarda iskelet sistemindeki 

farklılıkları, evcil memeli hayvanlarla 

karşılaştırıp, farklılıkları ortaya 

koyunuz. 

 İskelet ya da maket üzerinde iskeleti 

oluşturan kemiklerin diziliş sırasına göre 

gösteriniz. 

 İskelet sistemini oluşturan kemiksel 

çatıyı biyomekanik özellikleri ve 

anatomik fonksiyon özelliklerine göre 

sıralayınız. 

 Hayvan türlerine göre kemikleri ayırt 

ediniz. 

 Evcil memeli çiftlik hayvanların iskelet 

sistemini oluşturan kemiklerin 

morfolojik özelliklerine göre 

farklılıklarını ele alarak ayırt ediniz. 

 
  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi terimlerle ilgilenen bilim dalının adıdır? 

A) Anatomi 

B) Epidemiyoloji 

C) Terminoloji 

D) Terim 

E) Osteoloji 

 

2. “j” harfi, sesli bir harfin önüne gelirse nasıl okunur? 

A) “j” 

B) “i” 

C) “y” 

D) “g” 

E) “h” 

 

3. İltihap anlamındaki sonek aşağıdakilerden hangisidir? 

A) penia 

B) pathy 

C) itis 

D) plegia 

E) itis 

 

4. Algia son eki aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? 

A) Benzerlik 

B) İlaç kullanım yolu 

C) Ağrı ile ilgili bir durum 

D) Zıtlık 

E) Kapsam 

 

5. Omurların ard arda sıralanmasıyla oluşan anatomik yapı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Thorax 

B) Columna vertebralis 

C) Os coxae 

D) Medulla spinalis 

E) Vertebrae cervicalis 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi ilk boyun omuruna verilen addır? 

A) Atlas 

B) Axis 

C) Scapula 

D) Sacrum 

E) Vertebrae thoracicae  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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F)  

7. Aşağıdakilerden hangisi göğüs kafesini oluşturan kemiklerden birisidir? 

A) Sternum 

B) Femur 

C) Os coxae 

D) Humerus 

E) Ossa cranii 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi kemik tiplerinden değildir? 

A) Uzun kemik 

B) Yassı kemik 

C) Kısa kemik 

D) Düzensiz kemik 

E) Yuvarlak kemik 

 

9. Evcil hayvanlarda ön bacak kemerini oluşturan aşağıdaki kemiklerden hangisi 

bulunur? 

A) Clavicula 

B) Scapula 

C) Furcula 

D) Os ilium 

E) Os coracoides 

 

10. Aşağıdaki kemiklerden hangisi uzun kemiğe örnektir? 

A) Kürek kemiği  

B) Ön ayak bilek kemikleri 

C) Kafa kemikleri 

D) Omur  

E) Kol kemiği  

 

11. Aşağıdakilerden hangisi calcaneus kemiğinin Türkçe adıdır? 

A) Sandal 

B) Aşık 

C) Topuk 

D) Kaval 

E) Kamış 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi ön bacak bölgesinin iskeletini oluşturan kemiğin adıdır? 

A) Ulna 

B) Radius 

C) Tibia 

D) Femur 

E) Humerus 
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13. Aşağıdakilerden hangisi göğüs kafesinin ön - üst kısmında bulunan yatay “S”  harfi 

şeklindeki kemiğin adıdır? 

A) Sternum 

B) Scapula 

C) Pelvis 

D) Pubis 

E) Clavicula 

 

14. Aşağıdaki kemiklerden hangisi yassı kemiktir? 

A) Uyluk kemiği 

B) Kürek kemiği 

C) Ön ayak bilek kemikleri 

D) Kaval kemiği 

E) Omur 

 

15. İskeletle bağlantısı olmayan kemiklere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Uzun kemik 

B) Kısa kemik 

C) Susam kemiği 

D) Organ kemiği 

E) Yassı kemik 

 

16. Kemik kenarındaki çentiklere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Incisura 

B) Foramen 

C) Sulcus 

D) Processus 

E) Canalis 

 

17. Atta kaç parmak bulunur? 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

E) Atta parmak yoktur. 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi kalça bölgesini oluşturan kemiklerden değildir? 

A) İlium 

B) İschii 

C) Pubis 

D) Sacrum 

E) Nasale 
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19. Aşağıdaki Latince terimlerin karşısına Türkçe karşılığını yazınız. 

 

a) os ischii: ............................................................... 

b) os femur: ….......................................................... 

c) costae: .................................................................. 

d) os nasale: ............................................................. 

e) os tibia: ................................................................ 

f) os maxillae: .......................................................... 

g) os clavicula: ......................................................... 

h) os patella: ............................................................. 

i) os mandibula: ....................................................... 

j) os scapula: ..........................................................,, 

 

20. Aşağıdaki Türkçe terimlerin karşısına Latince karşılığını yazınız. 

 

a) Göğüs kafesi: ............................................................... 

b) Alt çene kemiği: ……………………………………. 

c) Bel omurları:………………………………………... 

d) Delik: ……………………………………………….. 

e) Dış kemik zarı: ……………………………………… 

f) Pelvis boşluğu: …………………………………….. 

g) Üst çene kemiği: …………………………………… 

h) Sağrı omurları: ……………………………………… 

i) Döner kemik: ……………………………………….. 

j) Uyluk kemiği: ……………………………………… 
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

21. (   ) Kemikler hareket sisteminin pasif unsurlarıdır. 

 

22. (   ) Kemikler vücudun sert ve dayanıklı kısımlarını oluşturur. 

 

23. (   ) Kemikler şekillerine göre gruplandırıldığında dört büyük gruba ayrılır. 

 

24. (   ) Kemikler histolojik olarak incelendiğinde kemik doku organik ve inorganik 

maddeler içermez. 

 

25. (   ) Uzun kemiklerin gövdesi diafiz olarak adlandırılır. 

 

26. (   ) Tibia, kısa kemiktir. 

 

27. (   ) Kaburgaların ön uçları kıkırdak yapıdadır. 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

Hayvan türüne göre normal ve normal olmayan eklem yapılarının, elle ve gözlem 

yöntemiyle kontrollerini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 
 Veteriner kliniklerine veya hayvan hastanelerine giderek eklemlere ilişkin 

bulguların nasıl alındığını araştırıp bilgi toplayınız. 

 Hayvanlardaeklemlere ilişkin bulguları alma hakkında kaynak kitap, dergi ve 

internet sitelerinde araştırma yapınız. 

 Konuyla ilgili dosya oluşturarak arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. EKLEMLER (ARTICULATIO) 
 

Eklemler, iskelet sistemini oluşturan kemiklerden en az iki veya daha fazla kemiğin 

bir araya gelmesiyle oluşan ve kemikler arasında fonksiyonel bağlantıyı sağlayan anatomik 

yapılardır. 

 

2.1. Hareket Özelliklerine Göre Eklemler 
 

Kemikler birbirleri ile hareketsiz, az hareketli veya tam hareketli olarak birleşirler. 

 

2.1.1. Hareketsiz Birleşmeler (Synarthrosis) 
 

Hareketsiz eklem ya da oynamaz eklemlerdir. Eklem boşluğu ve eklem kapsülü 

yoktur. Eklemi oluşturan kemikler birbirlerine fibröz bir doku aracılığıyla bağlandıkları için 

bu eklemlere “fibröz eklemler”de denir. Kafatası kemikleri arasındaki eklem bu tip 

eklemlere örnek verilebilir. 
 

2.1.2. Az Hareketli veya Yarı Oynar Eklemler (Amphiartrosis) 
 

Eklemin oluşumuna katılan eklem yüzleri arasında kıkırdak doku vardır. Bu eklemlere 

“kartilaginöz eklemler”adı da verilir. Bu tip eklemlere göğüs kemiği (sternum) ve omurlar 

arası eklem örnek verilebilir. 

 

Evcil memeli hayvanlarda ön bacakların gövdeye bağlanışı kaslar aracılığı ile olur. Bu 

eklem tipine synsarcosis denir. 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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2.1.3. Tam Hareketli veya Oynar Eklemler (Diarthrosis) 
 

Vücuttaki eklemlerin büyük bir bölümünü oluşturan tam hareketli eklemlerdir. Oynar 

eklemi oluşturan kemik yüzleri arasında boşluk bulunurve bu boşlukta synovia adı verilen 

sıvı vardır. Bu eklemlere “synovial eklemler”de denir.  

 

Resim 2.1: Synovial bir eklemin anatomik yapısı 

 

 

Resim 2.2: Hareketli eklemde sürtünmeyi azaltan, hareketi kolaylaştıran synovia sıvısı 

 

Bu eklemlerde eklemin oluşumuna katılan eklem yüzlerinden her birine Facies 

articularis denir. Eklem yüzlerinden her biri eklem kıkırdağı (Cartilago articularis) ile 

örtülüdür. Bu tür eklemler bağ dokusundan yapılmış bir eklem kapsülü (Capsula articularis) 

ile dıştan çepeçevre sarılmıştır. Eklem kapsülünün içinde dar bir eklem boşluğu (Cavum 

articulare) kalır. Eklem kapsülünün gerek içinde ve gerekse dışında kemikler arası bağlantıyı 

sağlayan, güçlendiren bağlar (Ligamenta intracapsularia, Ligamenta extracapcularia) 

bulunur. 
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Farklı şekildeki eklem yüzlerinin birbirine uyumunda görev yapan ortası ince, çevresi 

kalın fibrokartilaginöz bir yapı bulunur. Discus articularis adı verilen bu yapı eklem 

kapsülüne yapıştığı için eklem boşluğunu eki eşit parçaya böler. 

Eklem çıkıntısına şekil yönünden uygun bir eklem çukurluğu bulunmadığı durumlarda 

eklem yüzlerinin birbirine uyumunu sağlamak için araya giren fibröz kıkırdak özelliğinde 

meniscus articularis adı verilen bir yapı bulunur. Bu yapıya diz ekleminde rastlanır. 

 

2.2. Kemik Sayısına ve Eklem Çıkıntısının Şekline Göre Eklem 

Çeşitleri 
 

Eklemler, kemik sayısına ve eklem çıkıntısının şekline göre gruplandırılırlar. 

 

2.2.1. Kemik Sayısına Göre Eklemler 
 

Sadece iki kemik arasında oluşan eklemlere basit eklem denir. Örneğin Articulatio 

humeri (omuz eklemi) scapula (kürek kemiği) ile humerus (kol kemiği) arasındaki basit bir 

eklemdir. 

 

İkiden fazla sayıdaki kemikler arasında oluşan eklemlere de bileşik eklem denir. 

Articulationes genus; femur, tibia ve patella kemiklerinin katılımıyla şekillenmiş bileşik 

eklemdir. 

 

2.2.2. Oynar Eklem Çeşitleri 
 

 Düz Eklemler (Articulatio plana): Eklem yüzleri düzdür.Sınırlı kayma 

hareketi yapabilirler. Os ilium ile sacrum arasındaki articulatio sacroiliaca bu 

özelliği gösteren bir eklemdir. 

 

 Articulatio spheroidea: Eklem yüzlerinden biri küre şeklinde yuvarlak, diğeri 

bu küreyi içine alacak şekilde çukurdur. Yanal bağlar olmadığı için hemen 

hemen tüm hareketleri yapabilir. Articulatio humeri (omuz eklemi) ve 

Articulatio coxae (kalça eklemi) sferoid tip eklemlerdir. 

 

 Articulatio ellipsoidea (condylaris): Eklem çıkıntısının şekli elips 

şeklindedir.  Articulatio atlantooccipitalis bu eklem tipine örnektir. 

 

 Ginglymus: Eklem yüzlerinden biri yarım silindir ya da makara, diğeri bu 

makarayı içine alacak şekildedir. Çok kuvvetli yan bağlara sahiptir. Articulatio 

cubiti (Dirsek eklemi) ginglymus ekleme güzel bir örnektir. 

 

Eklem çıkıntısının şekline göre ginglymus olmasına karşın eklem çıkıntısını tam 

olarak içine almayan eklem çukurluğunun olmadığı Articulatio femorotibialis’de olduğu gibi 

durumlarda vardır. Bu durumda eklem yüzleri arasına bir eklem çukurluğu oluşturmak üzere 

ara kıkırdak, meniskus girmiştir. 
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 Articulatio trochoidea: Bu eklemde, eklem çıkıntısı dingil ya da mil tarzında 

uzamıştır. Eklem çukurluğu buna uyacak yapı ve şekildedir. Birinci boyun 

omuru atlas ile aksisin dens denilen çıkıntısı arasındaki eklem (Articulatio 

atlantoaxialis) bu ekleme örnektir. 

 

 Articulatio sellaris: Bu eklem tipinde eklem çıkıntısı vücudun uzun eksenine 

göre transversal olarak bulunur. Orta kısmı at eyeri biçiminde çukurlaşmış bir 

silindir şeklindedir. Atriculatio interphalangea proximalis ve Articulatio 

interphalangea distalis buna örnektir. 

 

2.3. Eklem Hareketleri 
 

Kasların kontraksiyonu ile eklemlerin yapmış oldukları biyomekanik hareketlere 

eklem hareketleri denir. Eklem hareketleri kayma hareketi, flexion, extention, abduction, 

adduction, circumduction, rotationdur. 

 

2.3.1. Kayma Hareketi 
 

En basit hareket çeşitidir. Bir eklem yüzünün diğer eklem üzerinde kayması veya 

hareket etmesi şeklinde görülür. Ön ve arka bacak bilek kemikleri arasında çoğunlukla 

sadece kayma hareketi gerçekleşebilir. 

 

2.3.2. Açısal Hareketler 
 

Eklemleşen kemikler arasındaki açının azalıp çoğalması şeklindeki hareketlerdir. Bu 

gruptaki hareketler flexion, extention, abduction ve adductiondur. 

 

 Flexion: Eklemi oluşturan kemikler arasındaki açının küçülmesine neden olan 

harekettir. Flexion hareketine neden olan kaslara flexor kaslar denir. 

 

 Extention: Eklemi oluşturan kemikler arasındaki açının büyümesine, eklemin 

gerginleşmesine neden olan harekettir. Extention hareketi yapan bir eklem 

180°’nin üzerinde gerginleşiyorsa bu hareket hyperextention olarak adlandırılır. 

Hyperextention’a Dorsal flexion da denir. 

 

 Abduction: Planum medianum’dan uzaklaşma hareketidir. Ön veya arka 

bacağın yana açılması, parmakların ayakların orta hattından uzaklaşlması gibi. 

 

 Adduction: Abduction hareketinin tam tersidir. Ön ve arka bacağın median 

hatta parmakların, ayakların orta hattına yaklaştırılması adduction hareketidir. 
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2.3.3. Circumduction 
 

Extremite uçlarının daire veya daireye yakın bir şekil çizmesidir. Bu hareket diğer 

hareketlerin birbiri ardı sıra yapılmasıyla oluşur. İnsan bu hareketi rahatlıkla yapabilir. Dört 

ayağın üzerine basan hayvanlarda circumduction sınırlı derecede gerçekleştirilebilir. 

 

2.3.4. Rotation 
 

Eklem çukuru konumundaki kemik, eklem çıkıntısının etrafında dönme hareketi 

yapar. Birinci boyun omuru (atlas) ile ikinci boyun omuru (axis) arasındaki eklem dönme 

hareketi yapar. 

 

Radius ve ulnanın birbiriyle bağlantısı hareketli eklem olan hayvanlarda (köpek, kedi) 

iç rotation (pronation), dışrotation (supination) hareketleri görülür. Pronation, başparmağın 

mediale, Dorsum manus’un öne getirilmesi hareketi; supination ise, başparmağın laterale 

Palma manus’un öne getirilmesi hareketidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıda verilen işlem basamaklarını takip ederek bir hayvanda veya maket üzerinde 

normal ve normal olmayan eklem yapılarını elle ve gözlem yöntemiyle kontrollerini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Eklem yapılarını şematik olarak 

gösteriniz. 

 Eklemi tanımlayınız. Eklemi oluşturan 

yapıları açıklayınız.  

 Eklem çeşitlerini sıralayınız. 

 Eklem çeşitlerinin özelliklerini 

açıklayınız. 

 Eklemleri hareket yapılarına göre izah 

ediniz. 

 Palpasyon yöntemiyle eklemleri kontrol 

ediniz. 

 Ağrıya karşı duyarlılık yönünden 

kontrol ediniz. 

 Eklemlerinde sıcaklık artışının olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Eklem ve eklem bölgesinde şişkinliğin 

bulunup bulunmadığı eğer şişkinliğin 

varsa niteliği konusunda palpe ediniz. 

 Fistülleşme ve irinli eklem yangısı 

yönünden kontrol ediniz. 

 Sinovial sıvı artışı belirtileri yönünden 

inceleyiniz. 

 Eklem kapsulasında kalınlaşma 

yönünden kontrol ediniz. 

 Palpasyonla eklem kıkırdağında 

harabiyet yönünden kontrol ediniz. 

 Eklemlerdeki anormallikleri normal 

olanla karşılaştırarak belirleyiniz. 

 Tendo ve ligamentleri doğmasal ve 

edinsel anomaliler yönünden simetrik 

karşılığı ile eşleştirerek konrol ediniz. 

 Fleksor anomaliler yönünden kontrol 

ediniz. 

 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Omurlar arasında bulunan eklem türü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hareketli eklem 

B) Hareketsiz eklem 

C) Az hareketli eklem 

D) Düz eklem 

E) Sferoid tip eklem 

 

2. Extremite uçlarının daire veya daireye yakın bir şekil çizmesi şeklindeki eklem 

hareketine aşağıdakilerden ne ad verilir? 

A) Flexion 

B) Extention 

C) Abduction 

D) Circumduction 

E) Rotation 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi basit eklem değildir? 

A) Articulatio humeri 

B) Scapula  

C) Humerus 

D) Articulationes genus 

E) Hiçbiri 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

4. (   ) Eklemler, iskelet sistemini oluşturan kemiklerden en az iki kemiğin bir araya 

gelmesiyle oluşan ve kemikler arasında fonksiyonel bağlantıyı sağlayan anatomik 

yapılardır. 

 

5. (   ) Kasların kontraksiyonu ile eklemlerin yapmış oldukları biyomekanik hareketlere 

eklem hareketleri denir. 

 

6. (   ) Articulationes genus; femur, tibia ve patella kemiklerinin katılımıyla şekillenmiş 

eklembasit eklemdir. 

 

7. (   ) Kafatası kemikleri arasındaki eklem tipine fibröz eklemörnek verilebilir. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 
Evcil hayvanlarda kas çeşitlerini vücut bölgelerine göre gruplandırarak enjeksiyon 

yapılan kasların kontrollerini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Veteriner kliniklerine veya hayvan hastanelerine giderek kassistemine ilişkin 

bulguların nasıl alındığını araştırıp bilgi toplayınız. 

 Hayvanların kas sistemine ilişkin bulguları alma hakkında kaynak kitap, dergi 

ve internet sitelerinde araştırma yapınız. 

 Konuyla ilgili dosya oluşturarak arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

3. KAS SİSTEMİ (MYOLOGIA) 
 

Hareket sistemi olarak adlandırılan lokomotor sistem, kemikler, eklemler ve kasların 

bir sistem dâhilinde bir araya gelmeleri ile oluşmuştur. İskelet sistemini oluşturan kemikler 

ve onları birbirine bağlayan eklemler, hareket sisteminin pasif unsurlarını oluştururlar. 

Kaslar bu pasif unsurların hareket etmesini sağlar. Kaslar kemik sisteminin üzerini 

kaplayarak tutundukları anatomik oluşumları hareket ettirirler. Bir başka ifade ile kaslar, 

canlı organizmada hareket sistemini meydana getiren temel yapılardır. Kasların en önemli 

özellikleri uzayıp kısalma yeteneğine sahip olmasıdır. Bu işlemi yaparken geçici olarak 

uzayıp kısalabilirler. Kaslar hareketin aktif organlarıdır. Kaslar bulundukları organı hareket 

ettirirken daima çekme şeklinde yaparlar. İtme şeklinde hareket yoktur. Kasları oluşturan 

hücrelerde görevsel ve yapısal yönde önemli farklılıklar vardır. 

 

Kaslar, eklemlere ve bazı organlara yaptırdıkları işe göre çeşitli isimler alırlar. Flexor 

kaslar, eklemin iç açısını küçülterek bükülmesini sağlar. Extensor kaslar eklemin iç açısını 

büyüterek açılmayı sağlar. Rotator kaslar bazı eklemlerin dönmesini sağlar. Abductor kaslar, 

ön ve arka bacağın gövdeden uzaklaşmasını sağlar. Adductor kaslar ön ve arka bacağın 

gövdeye yaklaşmasını sağlar. Synergist kaslar aynı hareketi yapmak için birlikte çalışır. 

Antagonist kaslar bir kasın veya kas grubunun yapmaya çalıştığı hareketin tersini yaparlar. 

Levator kaslar bağlı bulundukları anatomik yapıyı yukarıya, depressor kaslar, bağlı oldukları 

yapıyı aşağıya doğru çeker veya bastırır. Constrictor kaslar, içinde boşluk bulunan organların 

duvarında yer alır ve bu boşluğu daraltır. Dilatator kaslar, organ boşluğunu genişletirler. 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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3.1. Kas Hücreleri 
 

Kas hücreleri (kas teli), bir zar (membran) tarafından kuşatılmıştır. Buna sarkolemma 

denir. Kas hücresinde Sitoplâzma sarkoplazma adını almıştır. Kas hücresi sarkoplazmasında 

diğer hücrelerde bulunmayan ve bol miktarda oksijen içeren depo etme yeteneğine sahip 

olan myoglobin adı verilen protein bulunur. Myoglobin oksijene hemoglobinden daha fazla 

duyarlıdır. Myoglobinde depo edilen oksijen mitokondriler tarafından aerobik olarak 

metabolizmada kullanılır. Uzun süre kasılma yeteneği gösteren kas hücresinde myoglobin 

miktarı ve mitokondri sayısı fazladır.  

 

 

Resim 3.1: Sığırda lateralde yer alan kasların görünümü 

 

10.M.massater 12.M.cleidomastoideus 12’.M.cleidooccipitalis 14.M.sternomandibularis 

15.M.trapezius 16.M.latissimus dorsi 17.M.deltoideus 19.M.serratus ventralis 

20.M.pectoralisprofundus 20’.M.pectyoralis descendes 21.M.extensor carpiradialis 

22.M.extensor digitorum communis 23.M.ulnaris lateralis 24.M.obliguus abdominis externus 

25.M.gluteus medius 27.M.bicepsfemoris 28.M.semitendinosus 31.M.extensor digitorum 

lateralis 
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3.2. Kas Çeşitleri 
 

Hayvan vücudunda bulunan kaslar yapıları ve fonksiyonları bakımından iskelet 

kasları, düz kaslar ve kalp kası olmak üzere üç ana grupta incelenir. 

 

3.2.1. İskelet Kasları 
 

Uzun silindirik kas tellerinden (kas hücrelerinden) yapılmıştır. İskelet kası merkezi 

sinir sistemi kontrolünde işlev yapar. Bu nedenle isteğe bağlı olarak görev yaparlar. Bu 

nedenle istemli kaslar olarak da adlandırılmaktadır. 

 

İskelet kasları genellikle iki kemik arasında gerilmişlerdir. Kasılmaları ile tutundukları 

yeri vücut kesimlerine karşı harekete geçirdikleri için vücudun yer değiştirmesini sağlar. 

İskelet kası hacim olarak en fazla olan kastır. Memelilerde toplam beden ağırlığının yaklaşık 

%40 ’ı iskelet kaslarından, %5-10 kadarı da kalp ve düz kaslardan oluşur. İskelet kasına aynı 

zamanda çizgili kas da denir. Nedeni ışık mikrobunda incelendiğinde çizgili bir görünümde 

olmasıdır. 

 

3.2.2. Kalp Kası 
 

Kas liflerinin enine çizgilenme göstermesi ve renginin kırmızı olması ile iskelet 

kaslarına, istemli olmayan ritmik kasılması nedeni ile de düz kaslara (organ kaslarına) 

benzer. Kalp kasının diğer bir özelliği kas liflerinin yan kollar aracılığı ile birbirlerine 

bağlanarakbir ağ görünümü oluştururlar. Bu oluşum kalbe ulaşan bir uyarının büyük bir hızla 

kalbin her yönüne yayılmasını sağlar. Kalbin sahip olduğu otonom sinir sisteminden 

bağımsız iki tane özel uyarı merkezi kalbin ritmik ve güçlü bir şekilde çalışmasına sürekli 

katkıda bulunurlar. 

 

3.2.3. Düz Kaslar 
 

Düz kas hücrelerindenmeydana gelmiştir. İçi boş organların ve damarların duvarında 

bulunurlar. Bu nedenle organ kası da diye isimlendirilmektedirler. Düz kasların çalışması 

istemsiz olarak oluşur. Düz kaslarda kasılma ve gevşeme iskelet kaslarına oranla daha 

yavaştır. 

 

3.3. Kanatlılarda Kas Yapısı 
 

İskelet kasları, karkasta yenilebilir kısmın çoğunu oluşturur. Göğüs, but veya bacak 

kasları, tavuk vücudundaki en önemli kas sistemleridir. Kanatları hareket ettiren kaslar, 

uçmayı sağlar. Aynı zamanda karın boşluğundaki hayati organları koruyan göğüs kemiğine 

bağlanmışlardır. Uçmayı sağlayan bu kaslar, bazı kanatlılarda çok iyi gelişmiştir. 
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3.4. Kasların Sınıflandırılması 
 

Kasları bulundukları bölgeye göre sınıflandırabiliriz. 

 

3.4.1. Baş Kasları (Musculi capitis) 
 

Baş bölgesinde bulunan kaslardır. 

 

 Musculusrectus capitis ventralis: Atlantooccipital eklemin altında bulunan 

kısa bir kastır. Başın bükücü kasıdır. 

 

 Musculusrectus capitis dorsalis majör: Axisten başlar Protuberantia 

occipitalis externa'da son bulur. Başın arkaya eğilmesinde görev alır. 

 

 Musculusrectus capitis dorsalis minör: M.rectus capitis dorsalis majör ile 

atlantooccipital eklem kapsülü arasında yer alır. Atlasıntuberculum 

dorsalisinden başlar. Os occipitalenin protuberantia occipitalis externusuna 

yapışır. Basın arkaya eğilmesinde görev alır. 

 

 Musculusorbicularis oris: Ağız girişi etrafında yer alan kastır. Kasın kemiksel 

bağlantısı yoktur, dudakları kapatmada görev alır. 

 

 Musculuszygomaticus: Arcus zygomaticus ve crista facialis üzerinden başlar. 

Ağız açısı yakınında son bulur. Ağız açısını yukarı ve geri çeker. 

 

 

Resim 1.33: Atın yüz kasları 
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Resim 1.34: Sığırın yüz kasları 

 

 Musculuslevator nasolabialis: Burnun yan tarafında yer alır. Geniş bir kastır. 

Üst dudağı yukarı kaldırır ve onu yana çeker ve burun deliğini genişletir. 

 

 Musculuslevatorlabiisuperioris: Üst dudağı yukarı kaldırır. 

 

 Musculuscaninus: Kalın bir kastır. Crista facialisin ön ucundan başlar. Burun 

kanadının yanlarında son bulur. Burun kanadını ve üst dudağı yana ve aşağı 

çeker. 

 

 Musculusdepressor labii superioris: Geviş getirenler ve domuzlara özgü bir 

kastır. Crista facialisin ön ucundan başlar. Burun kanadının yanlarında son 

bulur. Burun kanadını yana ve aşağı çeker. 

 

 Musculusdepressor labii inferioris: Köpekte bulunmaz diğer hayvanlarda 

uzun bir kastır. Mandibuladan başlar. Alt dudağın kas yapısında ve derisinde 

son bulur. Alt dudağı aşağıya çeker. 

 

 Çiğneme kası (Musculusmasseter): Ramus mandibulanın dış yüzünde yer alır. 

Oblik ipliklerden oluşmuştur. Musculusmasseter mandibula’yı yukarı kaldırarak 

çeneyi kapatır. 
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3.4.2. Boyun Kasları (Musculicolli) 
 

 Musculusbrachiocephalicus: Humerusun alt kısmından başlayıp çiğneme kası 

bölgesine kadar giden yassı geniş ve bileşik bir kastır. 

 

 Musculussternomandibularis: Birinci kaburgadan ve Manibrium sterni'den 

başlar. Angulus mandibulare'ye yapışarak sonlanır. Başın tespit edilmesi, 

çenenin açılma işlevinde rol alır. 

 

 Musculussternomastoideus: Manibrium sterni'den başlar. Os temporale'nin 

Processus mastoideus'un da sonlanır. Tek taraflı kasıldığında başı ve boynu 

kasıldığı tarafa eğer. İki taraflı kasıldığında baş ve boynu tespit eder. 

 

 Musculustrapezius: Boyun ve cidago bölgesinin yan yüzünde derinin hemen 

altında yer alan üçgen şeklinde bir kastır. Scapulayı öne ve yukarı çeker. 

 

 Musculuslatissimus dorsi: Göğüs bölgesinin yan kısmında üst tarafında yer 

alan üçgen tarzında geniş yassı bir kastır. Bu kas bacak sabit olduğunda gövdeyi 

ileri çeker. Gövde sabit olduğunda ön bacakları geri çeker. 

 

 

Resim 1.35: Atın boyun ve humerus üzerindeki kasları 
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 Musculusserratus ventralis cervicis: Boynun yan tarafında boyun omurlarının 

Processus transversus'ları ile scapulanın ön iç açısı arasında yer alır. Yassı geniş 

ve kalın bir kastır. Scapula'nın komşu ucundan başlayarak ventral kenarına 

doğru birbirinden uzaklaşan düzenli dişçikler şekillendiren kas ipliklerinden 

oluşmuştur. Bu kas ön bacakları gövdeye bağlar. 

 

3.4.3. Göğüs Kasları (Musculi thoracis) 
 

Göğsün ventralinde yer alan sternum, humerus ve scapula arasında uzanan kaslardır. 

 

 Musculuspectoralis descendens: Manibrium sterni'den başlayarak humerusa 

yapışır. Bacak sabit olduğunda thoraxı öne ve dış tarafa, bacak sabit 

olmadığında ise bacağı geriye çeker. Thoraxı iki bacak arasında aşağıya 

indirilmesinede katılır. 

 

 Musculuspectoralis profundus (Musculuspectoralis ascendens): Kalın bir 

kastır. Tektırnaklılarda 4.cartilago costalis, ruminantlarda ve etçillerde               

2. cartilago costalis’lerden başlayarak humerusun tuberculum minus'unda 

sonlanır. 

 

 Musculusserratus centralis thoracis: Scapulanın caudal açısı ile göğüs duvarı 

arasında yer alır.Yelpaze şeklinde geniş yassı bir kastır. Kenarı düzenli dişler 

şeklinde ayrılmıştır. 

 

 Diyafram kasları: Diaphram hayvanlarda göğüs boşluğu ile karın boşluğu 

arasında yer alan göğüs boşluğuna doğru kubbelenmiş yapıdadır.3 kısımda 

incelenir. 

 

 Pars lumbalis: İlk 4 bel omurunun alt yüzünde başlar. Bu kısımda hiatus 

aorticus, hiatus esophageus vardır. 

 Pars costalis: Arcus costalis'in iç yüzünden başlar. 

 Pars sternalis: Küçük bir kısımdır. Cartilago xiphoidea'nın iç yüzünden 

başlar yukarıya doğru yükselir. Diaphram yukarıdan aşağıya doğru üç 

delik ile delinmiştir. Üste olana hiatus aorticus, orta hattın biraz solunda 

olan bu geçitten aorta, ductus thoracicus ve V.azygos geçer. Ortada olan 

delik Hiatus esophageus'tur. Bu delikten esophagus geçer. En altta 

bulunan deliğe Foramen venae cavae denir. Bu delikten sadece Vena cava 

caudalis geçer. 
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3.4.4. Karın Kasları (Musculi abdominis) 
 

Karın duvarının kassal temelini oluşturur. Yassı ve geniştirler. İpliklerin seyri 

birbirleriyle çaprazlaşacak şekilde üst üste tabakalar oluşturur. Dört adet karın kasları vardır. 

 

 Musculusrectus abdominus, 

 Musculusoblicus abdominus externus, 

 Musculusoblicus abdominus internus, 

 Musculustransversus abdominis'tir. 

 

Bu kaslardan M.rectus abdominus karnın central duvarında diğer üçü karnın yan 

duvarında yer alır. 

 

3.4.5. Ön Bacak Kasları (Musculi membri thoracici) 
 

 Ön bacak yukarı kasları 

 

 Musculusdeltoideus spinae scapulae: Humerusun üst yarımı arasında 

uzanan bir kastır. M. subrasipinatus spina scapula tarafında yer alır. 

M.infraspinatus spina, scapulanın arka tarafında yer alır. 

 Musculusbiceps brachi: Humerusun ön ve kısmen iç tarafında yer alan 

uzun mekik şeklinde bir kastır. Equidelerde çok sağlamdır. Equidelerin 

uzun süre ayakta kalmalarına hatta bu pozisyonda istirahat etmesini 

imkân sağlar. 
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Resim 1.36: Atın antebrachiumu üzerindeki kasların dış yandan görünüşü 

 

 Musculustriceps brachi: Scapulanın arkasında scapula ile humerus 

arasında oluşan üçgen şeklindeki kısmı dolduran kastır. 

 

 Ön bacak kapayıcı kasları 

 

 Musculusflexor carpi radialis: Antebrachium'un radial tarafında yer 

alan uzun bir kastır. 

 Musculusflexor carpi ulnaris: Antebrachium'un iç yüzünde yer alır. 

 Musculusflexor digitorum: Superficialis antebrachium'un arka tarafında 

yüzeysel olarak bulunur. 

 Musculusflexor digitorum profundus: Antebrachium’un arka 

yüzeyinde yer alır. 
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 Ön bacak açıcı kasları 

 

 Musculusextensor carpi radialis: Antebrachium’un ön ve dış tarafında 

yer alır. 

 Musculusextensor digitorum comminus: M.carpi radialinin hemen 

arkasında yer alır. 

 Musculusextensor digitorum lateralis: M.extensor digitorumun hemen 

arkasında yer alır. 

 Musculusextensor carpi ulnaris: Antebrachium’un dış yan tarafının 

arka tarafına geçildiğinde yer alır. 

 

3.4.6. Arka Bacak Kasları (Musculi membri pelvini) 
 

 Dış sağrı kalça kasları (Musculi glutei) 

 

Resim 1.37:Sığırın sağrı kasları 

 

 Musculus gluteus superficialis: İnce bir kastır. Carnivorlarda biraz daha 

kuvvetli olarak bulunurlar. Kalça ekleminin bükücüsü, bacağın öne 

geriye ve dışarıya doğru çekicisidir. 

 Musculusgluteus medius: Musculus gluteus superficialis'in altında yer 

alır. Evcil hayvanlarda sağrının en geniş kısmını oluşturur. 
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 Uyluğun (femur) ön tarafında bulunan kaslar 

 

Musculus quadriceps femoris olarak isimlendirilir. Bu kas, musculus rectus femoris, 

musculus vastus lateralis, musculus vastus intermedius ve musculus vastus medialis’i olmak 

üzere dört bölümden oluşmuştur. Bu kasların kasılmalarıyla diz eklemi (articulatio genus) 

açılır. 

 

 Musculusrectus femoris: Uyluk kemiğinin (femur) önünde uzun ve iğ 

seklinde bir kastır. 

 

 

Resim 1.38:Sığırın uyluk üzerindeki kasları iç yüzden görünüş 

 

 Musculusvastus lateralis: Bu kas uyluk kemiğin (femur) iç tarafında yer 

alır. 
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 Uyluğun yan ve arka tarafındaki kaslar 

 

 Musculusbiceps femoris: Vücudun en kuvvetli kaslarından biridir. 

Derinin hemen altında yer alır. Uyluk kemiğinin (femur) arka, dış 

yanında bulunur. Dış yanı boyunca uzanan bir kastır. Kasın ön tarafı diz 

eklemini açar, arka tarafı ise büker. Kas aynı zamanda arka bacağı 

gövdeden uzaklaştırır. Sığırda kas içi enjeksiyonlar bu kastan yapılabilir. 

 Musculussemitendinosus: Uyluğun arka ve yan tarafında yer alan 

oldukça kuvvetli bir kastır. Kalça kemiğinin gerisinden çıkarak, kaval 

kemiğinin üst kısmında sona erer. Kalça eklemini açar ve diz eklemini de 

büker. Etçillerde kas içi enjeksiyonlar bu kasın ve yanındaki “Musculus 

semimembranosus“un bulunduğu bölgeden yapılır. 

 Musculus semimembranusus: Uyluğun arka ve iç tarafında yer alır. 

Kalça kemiğinden çıkar, uyluk kemiğinin altından kaval kemiğinin üst 

kısmında ona erer. Kalça ve diz eklemlerinin açıcısıdır. 

 

 Bacağın ön ve yan tarafındaki kaslar 

 

 Musculustibialis cranialis: Kaval kemiğinin (tibia) dış ve ön tarafında 

yer alır. Arka ayak bilek eklemini (articulatio tarsi) büker. 

 Musculusextensordigitorum longus: Uyluk kemiğinin (femur) alt 

ucunun dış yanında bulunur. Parmak eklemlerini açıcı (extensorius) 

kastır. Parmak eklemlerini açar. 

 Musculusextensor digitorum lateralis: İnciğin (crus; bacağın dizden 

ayak bileğine kadar olan bölümü, baldır) yan tarafında yer alan uzun bir 

kastır. Parmak eklemlerini açar. 

 

 Bacağın arka tarafındaki kaslar 

 

 Musculusflexor digitorum superficialis: Diz eklemini (articulatio 

femorotibialis) ve parmak eklemlerini (articulatio interphalangeae 

proximalis) büker. 

 Musculusflexor digitorum profundi: Önkolun (antebrachium) 

parmaklara yakın olan parmakların en kuvvetli bükücü (flexor) kasıdır. 

Tibia’nın arkasında yer alan uzun bir kastır. 

 Musculusflexor digitorum longus: Tibia’nın arka ve iç tarafında da yer 

alır. 

 

3.5. Enjeksiyon Yapılan Kaslar 
 

Önemli damar ve sinir kollarının bulunmadığı boynun her iki tarafındaki 

“Musculustrapezius cervicalis”, “Musculus serratus cervicis” ile arka bacaklarda, “Musculus 

semimembranosus”, “Musculus semitendinosus” ve gluteal kaslar kas içi enjeksiyon için en 

uygun yerlerdir. Ayrıca ön bacaklarda Musculus triceps brachii’ye kas içi enjeksiyon yapılır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıda verilen işlem basamaklarını takip ederek maket veya canlı hayvan üzerinde 

kas çeşitlerini vücut bölgelerine göre gruplandırarak enjeksiyon yapılan kasların kontrollerini 

yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 İskelet kaslarının yapısını şema üzerinde 

gösteriniz. 

 Kaslarla ilgili anatomik ve fizyolojik 

terimleri açıklayınız. 

 Kasları oluşturan yapıları tarif ediniz. 

 Kas çeşitlerini açıklayınız. 

 Karkas ve iç organlar üzerinde kas 

çeşitlerini gösteriniz. 

 Kasların kasılma mekanizmasını tarif 

ediniz. 

 Kasların çalışmasına etki eden faktörleri 

açıklayınız. 

 Vücut bölgelerine göre kasları 

gruplandırınız. 

 Vücut bölgelerine göre önemli kasları 

görevleri ile birlikte açıklayınız. 

 Enjeksiyon yapılan kasların yerlerini 

maket veya canlı hayvan üzerinde 

gösteriniz. 

 Enjeksiyon yapılan kasları yerleri ile 

birlikte izah ediniz. 

 

 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Kasların en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Şekli 

B) Kasılması 

C) Rengi 

D) Uzunluğu 

E) Kalınlığı 

 

2. Eklemin iç açısını küçülterek bükülmesini sağlayan kaslara aşağıdakilerden ne ad 

verilir? 

A) Extensor 

B) Rotator 

C) Abductor 

D) Flexor 

E) Pronator 

 

3. Büyük oranda dudakların oluşumuna katılan ve ağzı çevreleyen halka şeklindeki kas 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Musculus orbicularis oris 

B) Musculus orbicularis oculi 

C) Musculus zygomaticus 

D) Musculus levator nasolabialis 

E) Musculus buccinator 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi çiğneme kaslarından biri değildir? 

A) Musculus masseter 

B) Musculus temporalis 

C) Musculus pterygoidei 

D) Musculus digastricus 

E) Musculus deltoideus 

 

5. Solunumda görev alan, kaburgaların arasında ve dışında yer alan kaslara ne ad verilir? 

A) Diaphragma 

B) Musculi intercostales externi 

C) Musculus serratus ventralis 

D) Musculus intercostalis interni 

E) Musculus serratus dorsalis 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Aşağıdaki kaslardan hangisi, kas karın duvarının alt bölümünde, düz bir seyirle önden 

arkaya doğru uzanır? 

A) Musculus rectus abdominis 

B) Musculus obliquus externus abdominis 

C) Musculus obliquus internus abdominis 

D) Musculus transversus abdominis 

E) Musculus latissimus dorsi 

 

7. Hayvanın arka ayakları üzerinde şaha kalkmasında aşağıdaki kaslardan hangisi görev 

yapar? 

A) Musculus trapezius 

B) Musculus omotransversarius 

C) Musculus scalenus 

D) Musculus latissimus dorsi 

E) Musculus longissimus dorsi 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi karın kaslarından birisi değildir? 

A) Musculus rectus abdominus 

B) Musculus oblicus abdominus externus 

C) Musculus oblicus abdominus internus 

D) Musculus gluteus medius 

E) Musculus transversus abdominis 

 

9. İçi boşluklu iç organların yapısında bulunan kas hücre çeşidi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Sadece iskelet kası 

B) Sadece düz kas 

C) Sadece kalp kası 

D) Hem kalp kası hem de düz kas 

E) Sadece çizgili kas  

 

10. Boyunda, musculus brachiocepalicus ile musculus sternocephalicus arasında bulunan 

boyun oluğunda aşağıdakilerden hangisi bulunur? 

A) Aorta 

B) Arteria carotis communis 

C) Vena jugularis externa 

D) Vena cephalica 

E) Vena cava cranialis 

 

11. Tek tırnaklı (equidae) hayvanların uzun süre yorulmadan ayakta kalmalarını sağlayan 

kiriş, aşağıdaki kaslardan hangisinden çıkar? 

A) Musculus biceps brachii 

B) Musculus brachialis 

C) Musculus triceps brachii 

D) Musculus infraspinatus 

E) Musculus supraspinatus 
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12. Etçillerde (carnivora) arka bacakta kas içi enjeksiyonlar için aşağıdaki kaslardan 

hangisi kullanılır? 

A) Musculus tensor fascia latae 

B) Musculus iliocostalis 

C) Musculus pectineus 

D) Musculus semitendinosus 

E) Musculus sartorius 

 

13. Burun boşluğu içindeki külahsı kemiklerin (ossa turbinata) üzeri mukoza ile 

kaplandığında aşağıdaki isimlerden hangisini alır? 

A) Concha (konka) 

B) Cavum 

C) Foramen 

D) Ossa 

E) Lamina 

 

14. “Kuyruğa yakın olan” anlamında kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Aboralis 

B) Abaxialis 

C) Cranialis 

D) Profundus 

E) Caudalis 

 

  



 

 75 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

15. (   ) Kanatlıların iskelet yapısı, üstün bir manevra kabiliyetine, yürürken çok süratli 

gidebilmesine ve uçabilmesine uygundur. 

 

16. (   ) Kas sistemi, iskelet sistemi ile yakından ilişkili değildir. 

 

17. (   ) Hayvan vücudunda bulunan kaslar, yapıları ve fonksiyonları bakımından iskelet 

kasları, düz kaslar ve kalp kası olmak üzere üç ana grupta incelenir. 

 

18. (   ) Düz kaslarda kasılma ve gevşeme iskelet kaslarına oranla daha yavaştır. 

 

19. (   ) Kaslar vücudun şeklini belirleyen temel taşlardandır. 

 

20. (   ) Kas liflerinin enine çizgilenme göstermesi ve renginin kırmızı olması ile iskelet 

kaslarına, istemli olmayan ritmik kasılması nedeni ile de düz kaslara (organ kaslarına) 

benzer. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 

 

Evcil hayvanlarda hareket kontrolü yaparak topallıkları belirleyebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Veteriner kliniklerine veya hayvan hastanelerine giderek topallıklara ilişkin 

bulguların nasıl alındığını araştırınız. 

 Hayvanlarda en sık görülenanormal vücut duruşları ve topallık çeşitleri 

hakkında kaynak kitap, dergi ve internet sitelerinde araştırma yapınız. 

 Konuyla ilgili dosya oluşturarak arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

 

4. VÜCUT DURUŞLARI VE TOPALLIK 
 

Vücut duruşları ve topallık, hayvan sağlığını, verimini ve refahını etkileyen en önemli 

unsurlardan biridir. Süt sığırlarında önemli bir ekonomik kayba neden olan “ayak 

hastalıkları” bir hastalık değil hayvanların birçok hastalığında da ortaya çıkan bir olgudur. 

Ayak ve tırnak hastalıklarından kaynaklanan kayıplar sağaltım masraflarından çok daha 

fazladır. Çünkü iş gücü, süt üretiminde düşme, vücut kondisyonunda kayıplar, döl veriminde 

azalma ve meme sağlığını olumsuz etkilemektedirler. 

 

At ve atlı sporlar ülkemiz tarihinin önemli bir parçası olmakla birlikte yaşam içinde 

vazgeçilmez unsurlarından biri olmuştur. Topallık, hayvan dururken veya hareket 

halindeyken bir veya daha fazla ekstremitede ya da sırtta ortaya çıkan yapısal veya 

fonksiyonel bozukluğun bir göstergesidir. Muayenesi titizlile yapılması gerekir. Böylece 

yürüyüş kusurları ile yetiştirme kusurları ortaya konmuş olur. 

 

4.1. Vücut Duruşları 
 

Vücut duruşlarını ön bacak, arka bacak ve ayak duruşları olarak gruplandırabiliriz. 

 

4.1.1. Ön Bacak Duruşlarının Önden Görünüşü 
 

 Düzgün duruş, 

 Önleri açık ve geniş, 

 Öküz dizli, 

 Önleri kapalı veya dar, 

 (O) veya fıçı bacaklı, 

 Paytak bacaklı diye incelenir. 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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4.1.1.1. Düzgün Duruş 

 

Omuz ekleminden indirilen düşey çizgi şekilde görüldüğü gibi bacağı ve tırnağı 

ortadan ikiye bölerek yere değer. 

 

Resim 1.39:Düzgün ön bacak duruşunun önden görünüşü 

 

4.1.1.2. Önleri Açık ve Geniş 

 

Omuz ekleminden indirilen düşey çizgi bacağın iç tarafından inerek yere değer. 

 

Resim 1.40: Önleri açık veya geniş bacak duruşu 
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4.1.1.3. Öküz Dizli 

 

Yalnız carpal eklemleri düşey çizginin iç tarafına kalır yani bilek eklemleri birbirine 

yakın fakat bacağın bu eklemlerden aşağı kısmı dışarı doğru düşey çizgiden uzaklaşmıştır. 

 

 

Resim 1.41:Öküz dizli bacak duruşu 

 

4.1.1.4. Önleri Kapalı veya Dar 

 

Bacak yukarıdan aşağıya doğru birbirine yaklaşır ve düşey çizginin iç tarafında kalır.  

 

 

Resim 1.42:Önleri kapalı veya dar bacak duruşu 
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4.1.1.5. (O) veya Fıçı Bacaklı 

 

Yalnız karpal eklemleri düşey çizginin dış tarafında kalır. Yani karpal eklemleri 

birbirinden uzaklaşmıştır. Bacağın bu eklemlerden aşağı kısmı içeriye doğru bir birine 

yaklaşır. Tırnakların ön kısımları içeriye doğru dönmüştür. 

 

 

Resim 1.43:O veya fıçı bacaklı duruşu 

 

4.1.1.6. Paytak Bacaklı 

 

Bacak topuk eklemine kadar düzgündür fakat ayak düşey çizginin iç tarafında kalır. 

Tırnakların ön kısımları içeriye doğru dönmüştür. 

 

 

Resim 1.44:Paytak bacaklı duruş 
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4.1.2. Ön Bacak Duruşlarının Yandan Görünüşü 
 

 Düzgün duruş, 

 Önleri ileri, 

 Çukur dizli, 

 Yatık bilekli, 

 Ayı ayaklı, 

 Önleri geri, 

 Bükük dizli, 

 Dik bilekli olarak incelenir. 

 

4.1.2.1. Düzgün Duruş 

 

Kürek kemiği ortasından indirilen düşey çizgi dirsek eklemi hizasından başlayarak 

topuk eklemine kadar bacağı ortasından ikiye böler. Yumuşak ökçelerin hemen arkasından 

yere değer. Böyle bacağın ayak ekseni, yer ile 45-50°’lik bir açı meydana getirir. 

 

 

Resim 1.45:Düzgün ön bacağın yandan görünüşü  
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4.1.2.2. Önleri İleri 

 

Kürek kemiği ortasından indirilen düşey çizgi yumuşak ökçelerden uzakta ve 

arkasında yere değer. Bacak düşey çizginin ön tarafında ve ileride bulunur. 

 

 

Resim 1.46: Önleri ileri bacak duruşu 

 

 

4.1.2.3. Çukur Dizli 

 

Yalnız karpal eklem düşey çizginin arasında kalır. 

 

 

Resim 1.47:Çukur dizli bacak duruşu 
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4.1.2.4. Yatık Bilekli 

 

Bacak, topuk eklemlerine kadar düzgündür. Yalnız ayak düşey çizgiden ileriye doğru 

uzaklaşmıştır. Bundan dolayı düşey çizgi yumuşak ökçelerin arkasında yere değer. Böyle bir 

bacağın ayak ekseninin yer ile meydana getirdiği açı 45 dereceden daha küçüktür. Bozuk 

olan bu bacak duruşlarının hayvanın ağırlığı tırnağın arka kısmına yani ökçelere daha fazla 

biner. 

 

Resim 1.48:Yatık bilekli bacak duruşu 

 

 

4.1.2.5. Ayı Ayaklı 

 

Yatık bileğin bir derecesi vardır ki, topuk eklemi yere değecek tarzda alçalır fakat 

tırnak diktir. Bu duruşta hayvanın ağırlığı ligament ve tendolara daha fazla biner. 

 

Resim 1.49:Ayı ayaklı bacak duruşu 
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4.1.2.6. Önleri Geri 

 

Düşey çizgi tırnağın dış yan kısmına değecek şekilde düşer. Böylece bacak, düşey 

çizginin arka tarafında ve geride bulunur. 

 

 

Resim 1.50:Önleri geri bacak duruşu 

 

4.1.2.7. Bükük Dizli 

 

Yalnız karpal eklemi düşey çizginin önünde bulunur. Bacağın karpal ekleminde aşağı 

kısmı arkaya doğru bükülmüştür. 

 

 

Resim 1.51:Bükük dizli bacak duruşu  
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4.1.2.8. Dik Bilekli 

 

Bacak topuk eklemine kadar düzdür. Yalnız ayak düşey çizgiden geriye doğru 

uzaklaşmıştır. Bundan dolayı düşey çizgi ökçenin yan tarafına değerek yere düşer. Böyle bir 

bacağın ayak ekseninin yerle meydana getirdiği açı 50 dereceden daha fazladır. Her iki 

şekilde de hayvanın ağırlığı tırnağın ön kısmına ön kısmına biner. 

 

Resim 1.52:Dik bilekli bacak duruşu 

 

4.1.3. Arka Bacak Duruşlarının Arkadan Görünümü 
 

 Düzgün duruş, 

 Artları açık, 

 X bacaklı, 

 İt elli, 

 Artları kapalı ya dadar, 

 Fıçı ya da O bacaklı, 

 Paytak bacaklı diye incelenir. 
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4.1.3.1. Düzgün Duruş 

 

Tuber ischiadicum’dan indirilen düşey çizgi Tuber calcanei ve topuk eklemine 

değecek şekilde yumuşak ökçelerin tam ortası hizasında yere değer. 

 

Resim 1.53:Düzgün art bacak duruşunun arkadan görünüşü 

 

4.1.3.2.Artları Açık 

 

Tuber ischiadicum’dan indirilen düşey çizgi bacağın iç tarafından uzanarak yere 

değer. 

 

Resim 1.54:Artları açık bacak duruşu 
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4.1.3.3. X Bacaklı 

 

Yalnız tarsal eklemleri düşey çizginin iç tarafında kalır. Yani tarsal eklemleri bir 

birine yakındır. Fakat bacağın bu eklemlerden aşağı kısmı dışarıya doğru düşey çizgiden 

uzaklaşmıştır. 

 

 

Resim 1.55:X bacaklı duruş 

 

 

4.1.3.4. İt Elli 

 

Bacak topuk eklemlerine kadar düzgündür, fakat ayak düşey çizgiden uzaklaşır. 

 

 

Resim 1.56: İt elli duruş  
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4.1.3.5. Artları Kapalı veya Dar 

 

Bacaklar yukarıdan aşağı doğru bir birine yaklaşırlar ve düşey çizginin iç tarafında 

kalırlar. 

 

Resim 1.57:Artları kapalı veya dar bacak duruşu 

 

 

4.1.3.6. Fıçı veya O Bacaklı 

 

Tarsal eklemleri düşey çizginin dış tarafında kalır, yani bu eklemler bir birinden 

uzaklaşmıştır. Bacağın tarsal eklemlerinden aşağı içeriye doğru bir birine yaklaşmıştır 

 

Resim 1.58:O veya fıçı bacaklı duruş  
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4.1.3.7. Paytak Bacaklı 

 

Bacak topuk eklemine kadar düzgündür. Fakat ayak düşey çizginin iç tarafında kalır. 

 

Resim 1.59:Paytak bacaklı duruş 

 

4.1.4. Art Bacak Duruşlarının Yandan Görünüşü 
 

 Düzgün duruş, 

 Artları ileri, 

 Kılıç bacaklı, 

 Yatık bilekli, 

 Artları geri, 

 Dik bilekli diye incelenir. 

 

 

4.1.4.1. Düzgün Duruş 

 

Kalça ekleminden indirilen düşey çizgi tırnağı yandan iki eşit kısma bölerek yere 

değer yahut Tuber ischiadium’dan indirilen çizgi Tuber calcanei ve topuk eklemine değecek 

şekilde yumuşak ökçelerin biraz arkasında yere düşer. 
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Resim 1.60:Düzgün art bacak duruşunun yandan görünüşü 

4.1.4.2. Artları İleri 

 

Bacak tarsal ekleminden başlayarak düşey çizginin ön tarafında ve ileride bulunur. 

 

 

Resim 1.61:Artları ileri bacak duruşu 
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4.1.4.3. Kılıç Bacaklı 

 

Bu duruşta tarsal eklemleri çok büyük ve ayak öne doğru çok eğik bir durumdadır. 

Böyle olan bacakların bilek ve tırnağı da çok yatıktır. 

 

Resim 1.62: Kılıç bacaklı bacak duruşu 

4.1.4.5.Yatık Bilekli 

 

Bacak topuk eklemine kadar düzgündür. Yalnız ayak düşey çizgiden ileriye doğru 

uzaklaşmıştır. Bundan dolayı düşey çizgi yumuşak ökçelerden uzak olarak yere değer. Böyle 

bir bacağın ayak ekseninin yer ile meydana getirdiği açı 50 dereceden daha küçüktür. 

 

Resim 1.63:Yatık bilekli bacak duruşu 
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4.1.4.6. Artları Geri 

 

Bacak düşey çizginin arka tarafında ve gerisinde kalır. Eğer bacak çok geriye ise 

hayvanın tarsal eklemi öne doğru ara sıra devrilir ve hayvan sık sık bilek boşaltır. 

 

Resim 1.64:Artları geri bacak duruşu 

 

4.1.4.7. Dik Bilekli 

 

Bacak topuk eklemine kadar düzgündür. Yalnız ayak düşey çizgiden geriye doğru 

uzaklaşmıştır. Bundan dolayı düşey çizgi ökçenin yan tarafına değerek yere iner. 

 

Resim 1.65:Dik bilekli bacak duruşu 
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4.1.5. Ayak Duruşları 
 

Bacağın topuk ekleminden aşağı kalan kısmına ayak denir 

 

4.1.5.1. Düzgün Ayak Duruşu 

 

Ayağa önden veya arkadan baktığımız vakit falanksların ortasından geçirildiği 

düşünülerek ayak ekseni, ayağı iki eşit kısma böler. Ayak ekseni yukarıdan aşağıya düz bir 

çizgi olarak uzanır. 

 

Resim 1.66:Düzgün ayak duruşunun önden ve arkadan görünümü 

 

4.1.5.2. Bozuk Ayak Duruşları 

 

Düz olan ayak ekseninin yer ile meydana getirdiği açı 45 dereceden küçük olursa, 

yatık bilekli veya sivri tırnaklı, 55 dereceden büyük olursa, dik bilekli veya dik tırnaklı ayak 

duruşu adı verilir. 

 

Ayak ekseninin corium coronarium hizasında arkaya doğru kırılarak öne doğru açılan 

bir açı oluşturduğu ayaklarda tırnağın ökçeleri çok kısa veyatırnağın ön kısmı çok uzundur. 

Yani yatık veya sivri bir tırnaktır. Ayak ekseninin düz yer ile meydana getirdiği açı 45 

dereceden küçüktür. Böyle bir ayakta tırnak yatıktır. 

 

Ayak ekseninin corium coronarium hizasında öne doğru kırılarak arkaya doğru açılan 

bir açı oluşturduğu ayaklarda tırnağın ökçeleri çok yüksek yahut ön kısmı çok kısadır. Ayak 

ekseninin düz yer ile meydana getirdiği açı 50 dereceden daha büyüktür. 

 

Yatık bilekli bacak duruşlarından söz ederken Ayı ayaklı duruşdan söz edilmişti. 

Burada ise ayak ekseni corium coronarium hizasında öne doğru fazla kırılarak arkaya doğru 

açılan bir açı oluşturmuştur. Burada tırnak çok diktir 
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Resim 1.67:Tırnağın yerle yaptığı açılar 

 

Şekil1.68:Adi yürüyüşte normal ve normalin dışında görülen yürüyüşler 

a:Normal yürüyüş b:Paytak bacaklı atın yürüyüşü c:İt elli bir atın yürüyüşü 

 

4.2. Topallık 
 

Bacak dokularında meydana gelen hastalıklar sebebiyle yürüyüş düzeninin 

bozulmasına topallık denir. İş hayvanlarında topallık önemli bir yer tutar.  

 

4.2.1. Topallıkların Sınıflandırılması 
 

Topallıklar doku, yer, süre, derece ve durumlarına göre bölümlerine ayrılır. 

 

 Dokulara göre 

 

 Tendo, eklem ve kas topallıklarıdır. 
 

 Yerlerine göre 

 

 Yukarı ve aşağı topallıklardır.  
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Yukarı topallıklarda yumuşak arazide topallık artar, adımlar kısa olup 

dinlenmehalinde tabanı ile yere basar. Aşağı topallıklarda sert zeminde topallık artar, hayvan 

tırnak ucu ile yere basar. 

 

 Süreye göre  

 

 Akut ve kronik topallık olmak üzere iki kısımda incelenir. 

 

 Derecesine göre  

 

 Hafif, orta ve şiddetli seyreder. 

 

 Durumuna göre  

 

 Soğuk ve sıcak topallık şeklinde görülür.  

 

Soğuk topallıkta ilk harekette topallık fazla yürüdükçe kaybolur. Sıcak topallıkta ise 

tam tersi olarak ilk harekette topallık görülmeyip hareket arttıkça topallık artar.  

 

4.2.2. Topallığın Sebepleri 
 

Topallık sebepleri iki kısımda incelenir. 

 

 Hazırlayıcı Nedenler 

 

Amudiyet bozukluğu, çalıştırılan arazi, hizmetin ağırlığı, yaşlılık, nal ve nallama 

hatalarıdır. 

 

 Yapıcı Sebepler 

 

Vurma, çarpma gibi travmatik sebeplerdir. 

 

4.2.3. Topallığın Kontrolü 
 

Topallığın kontrolünde hayvanın dinlenme halinde dururken veya hareket halindeki 

durumuna dikkat edilir. Dinlenme halinde vücut ağırlığını hasta ayak üzerine vermekten 

çekinir. Topallık ön ayakta ise ön ayağını öne doğru uzatır. Vücut ağırlığını arkaya vererek 

arkaya doğru bir vaziyet alır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıda verlen işlem basamaklarını takip ederek bir hayvan üzerinde hareket, vücut 

duruşu ve topallık kontrollerini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Hayvan ayakta ve sabit durumda iken 

hareket sistemine ait organları 

kontrol ediniz. 

 Vücudun tutuluşunu kontrol ediniz. 

 Hareket sistemine ait organların dış 

görünümlerini kontrol ediniz. 

 Hayvanı yürüterek kas hareketlerini 

kontrol ediniz. 

 Yürüyüş esnasında kaslarda meydana 

gelecek değişiklikleri dikkatli 

gözlemleyiniz. 

 Koordinasyon ve denge kontrolü 

yapınız. 

 Düzgün bir hat boyunca yürütmeye 

çalışınız. 

 Hayvan hareket halinde iken 

görünüm kontrolü yapınız. 

 Hayvanın ön bacak, arka bacak ve ayak 

duruşlarını normal duruşlar ile 

karşılaştırınız. 

 Hayvan hareket halinde iken topallık 

kontrolü yapınız.  
 Normal hareketleri ile karşılaştırınız. 

 

 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. “Yatık bileğin bir derecesi vardır ki, topuk eklemi yere değecek tarzda alçalır fakat 

tırnak diktir. Bu duruşta hayvanın ağırlığı ligament ve tendolara daha fazla biner.” 

 

Yukarıda verilen ifadeye göre ön bacak duruşlarının yandan görünüşüne göre  

aşağıdaki hangi duruştan söz edilmektedir? 

A) Önleri ileri 

B) Çukur dizli 

C) Yatık bilekli 

D) Ayı ayaklı 

E) Önleri geri 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi “Ard Bacak Duruşlarının Yandan Görünüşü” değildir? 

A) Artları ileri 

B) Kılıç bacaklı 

C) Yatık bilekli 

D) Artları geri 

E) Paytak bacaklı 

 

3. Yerine göre topallıkların hangisinde yumuşak arazide topallık artar? 

A) Tendo topallıklarında 

B) Eklem topallıklarında 

C) Kasa bağlı topallıklarda 

D) Yukarı topallıklarda 

E) Aşağı topallıklarda 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

4. (   ) Soğuk topallıkta ilk harekette görülen topallık fazla yürüdükçe artar. 

 

5. (   ) Amudiyet bozukluğu, çalıştırılan arazi, hizmetin ağırlığı, yaşlılık, nal ve nallama 

hataları topallığın hazırlayıcı nedenlerini oluşturur. 

 

6. (   ) Aşağı topallıklarda yumuşak arazide topallık artar, adımlar kısa olup dinlenme 

halinde tabanı ile yere basar. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
KONTROL LİSTESİ 

 

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Anatomiyi ve anatomik terimleri tanımlayabiliyor musunuz?   

2. Kemiklerin yapı ve çeşitlerini açıklayabiliyor musunuz?    

3. İskelet sistemini oluşturan kemikleri bölümlendirebiliyor 

musunuz? 

  

4. Omurgayı oluşturan kemikleri açıklayabiliyor musunuz?   

5. Ön bacağı oluşturan kemikleri açıklayabiliyor musunuz?   

6. Arka bacağı oluşturan kemikleri açıklayabiliyor musunuz?   

7. Göğüs kafesini oluşturan kemikleri açıklayabiliyor musunuz?   

8. Kafatasını oluşturan kemikleri açıklayabiliyor musunuz?   

9. Kanatlı hayvanlarda iskelet sistemindeki farklılıkları tarif 

edebiliyor musunuz? 

  

10. Hayvan türlerine göre kemikleri karşılaştırmalı açıklayabiliyor 

musunuz? 

  

11. Kemik çeşitlerini ayırtedebiliyor musunuz?   

12. İskelet üzerinde kemikleri bölümlendirebiliyor musunuz?   

13. İskelet ya da maket üzerinde iskeleti oluşturan kemikleri diziliş 

sırasına göre gösterebiliyor musunuz? 

  

14. Hayvan türlerine göre kemikleri ayırt edebiliyor musunuz?   

15. Eklemi tanımlayabiliyor musunuz?   

16. Eklemi oluşturan yapıları açıklayabiliyor musunuz?   

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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17. Eklem çeşitlerini sıralayabiliyor musunuz?   

18. Eklem çeşitlerinin özelliklerini açıklayabiliyor musunuz?   

19. Eklemleri hareket yapısına göre izah edebiliyor musunuz?   

20. Eklemi tanımlayabiliyor musunuz?   

21. Eklem yapılarını şematik olarak gösterebiliyor musunuz?   

22. Palpasyon yöntemiyle eklemleri kontrol edebiliyor musunuz?   

23. Eklemdeki anormallikleri normal olanla karşılaştırarak 

belirleyebiliyor musunuz? 

  

24. Eklem yapılarını şematik olarak gösterebiliyor musunuz?   

25. Kaslarla ilgili anatomik ve fizyolojik terimleri açıklayabiliyor 

musunuz? 

  

26. Kasları oluşturan yapıları tarif edebiliyor musunuz?   

27. Kas çeşitlerini açıklayabiliyor musunuz?   

28. Kasların kasılma mekanizmasını tarif edebiliyor musunuz?   

29. Kasların çalışmasına etki eden faktörleri açıklayabiliyor 

musunuz? 

  

30. Vücut bölgelerine kasları gruplandırabiliyor musunuz?   

31. Vücut bölgelerine göre önemli kasları görevleri ile birlikte 

açıklayabiliyor musunuz? 

  

32. İskelet kaslarının yapısını şema üzerinde gösterebiliyor musunuz?   

33. Karkas ve iç organlar üzerinde kas çeşitlerini gösterebiliyor 

musunuz? 

  

34. Enjeksiyon yapılan kasların yerlerini maket veya canlı hayvan 

üzerinde gösterir.  

  

35. Hayvanlarda normal vücut duruşunu açıklayabiliyor musunuz?   
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36. Topallıkları sınıflandırabiliyor musunuz?   

37. Topallık sebeplerini izah edebiliyor musunusz?   

38. Hayvanlarda yürüyüş kontrolü yapabiliyor musunuz?   

39. Yürüyüş bozukluklarını dikkatle tespit edebiliyor musunuz?   

40. Topallık nedenini tespit edebiliyor musunuz?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME  
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 C 

3 C 

4 C 

5 B 

6 A 

7 A 

8 E 

9 A 

10 E 

11 C 

12 E 

13 A 

14 B 

15 D 

16 A 

17 A 

18 E 

19 

a) Oturak kemiği 

b) Uyluk kemiği 

c) Kaburga 

d) Burun kemiği 

e) Kaval kemiği 

f) Üst çene kemiği 

g) Köprücük kemiği 

h) Dizkapağı kemiği 

i) Alt çene kemiği 

j) Kürek kemiği 

20 

a) Ossa Thoracis 

b) Os mandibula 

c) Columna vertebralis 

d) Foramen 

e) Periosteum 

f) Cavitas pelvis 

g) Os maxillae 

h) Vertebrae sacrales 

i) Radius 

j) Os femur 

CEVAP ANAHTARLARI 
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21 Doğru 

22 Doğru 

23 Doğru 

24 Yanlış 

25 Doğru 

26 Yanlış 

27 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 D 

3 D 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Yanlış 

7 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 D 

3 A 

4 E 

5 B 

6 A 

7 E 

8 D 

9 B 

10 C 

11 A 

12 D 

13 A 

14 E 

15 Doğru 

16 Yanlış 

17 Doğru 

18 Doğru 

19 Doğru 

20 Doğru 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 E 

3 D 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 Yanlış 
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