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AÇIKLAMALAR 
KOD 720S00060 

ALAN  Radyoloji 

DAL/MESLEK Radyoloji Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Üreme Sistemi Radyolojik Anatomisi 

MODÜLÜN TANIMI  

Erkek genital organları, kadın genital organları anatomisi ve 

direkt radyografilerinde anatomik yapı ile ilgili bilgi ve 

becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 20/08 

ÖN KOġUL - 

YETERLĠK 
Erkek ve kadın genital organlarının yapısını radyografide 

ayırt etmek. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli araç, gereç ve ortam sağlandığında, 

üreme sistemi organlarının yapısını ve direkt 

radyografilerinde anatomik yapıyı ayırt edebileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Erkek genital organlarının atomisini, radyografide ayırt 

edebileceksiniz. 

2. Kadın genital organlarının anatomisini, radyografide 

ayırt edebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Projeksiyon cihazı, tepegöz cihazı, VCD, 

bilgisayar, yarım insan maketi, organ maketleri, erkek ve 

kadın genital organları ile ilgili anatomi ve radyolojik 

anatomi atlası, negatoskop, erkek ve kadın genital sistem 

radyogramları, yazı tahtası. 

 

Ortam: Anatomi ve radyoloji laboratuvarı. 

 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

 

Öğretmen, modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Anatomi tıp biliminin temel dallarından birisidir. Radyoloji teknisyenliğini seçen 

sizler için anatomi ayrı bir öneme sahiptir; çünkü radyolojik incelemelerin hepsinde iyi bir 

anatomi bilgisi gerekir. 

 

Radyolojik anatomi, radyografi sonucu elde edilen radyogramda organ yapılarının ve 

organlar arası iliĢkilerin incelenmesidir. Radyolojik anatomi, canlıda normal ve patolojik 

Ģekilleri görmeyi sağlayarak tıbbi ve cerrahi teĢhise yardımcı olur. Radyolojik inceleme 

yöntemlerinden en eskisi ve en sık kullanılanı, X ıĢınlarından yararlanılan radyografi 

çekimleridir. Radyografiyi doğru elde etmek için vücut sistemlerinin yapısını, insan vücudu 

ve radyografi üzerinde çok iyi tanımanız gerekmektedir. 

 

Bu modül ile öğreneceğiniz bilgi ve beceriler, size diğer dersleriniz ve meslek 

hayatınızda rehber olacaktır. 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

 

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda erkek genital organlarının anatomisi ve 

direkt radyografilerinde anatomik yapıyı ayırt edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Erkek genital organ radyografilerinin adlarını ve çekim amaçlarını araĢtırınız. 

 

1. ERKEK GENĠTAL ORGANLARI 
 

Erkek genital organları, dıĢ ve iç genital organlar olmak üzere iki gruba ayrılır. DıĢ 

genital organlar scrotum ve penis; iç genital organlar ise testis, epididymis, ductus deferens, 

ductus ejaculatorius ve genital eklenti bezleridir. (vesicula seminalis, glandula 

bulbourethralis ve prostat) 

 

 

Resim 1.1: Erkek üreme organları 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 1.2: Erkek üreme organları 

 

1.1. Erkek Ġç Genital Organları (Organa Genıtalıa Masculına 

Interna) 
 

1.1.1. Testis (Orchis, Didymis, Erbezi) 
 

Scrotum içinde yer alan, erkek üreme hücreleri (spermium) ile erkek seks hormonları 

nın (androgenler)  yapıldığı bir çift organdır. Testisler elips Ģeklinde olup scrotum içinde 

oblik pozisyonda durur. Testisler, funiculus spermaticus aracılığıyla scrotum içinde asılı 

durumdadır. Her biri yaklaĢık 10–15 gr ağırlığında olan testislerden sol taraftaki sağa göre 

genellikle 1 cm daha aĢağıda bulunur. 

 

Erken fetal dönemde, karın boĢluğunda böbreklere yakın olarak yer alan testisler, fetüs 

geliĢtikçe aĢağıya doğru hareket ederek (descensus) doğumdan hemen önce inguinal kanal aracılığı 

ile scrotuma iner. Testislerin normal fonksiyonlarını yapabilmeleri için karın boĢluğundan 

scrotuma inmesi gerekir. 
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Resim 1.3: Testis ve epididim 

 

Testisler, tunica albuginea olarak adlandırılan bir kapsül ile sarılıdır. Tunica 

albuginea, testisleri örten kalın, fıbröz bir tabakadır. Elastikiyeti ve geniĢleme özelliği 

olmayan bu tabaka, arka kenardan testis içine sokulur ve vertikal bir bölme oluĢturur. Bu 

bölmeye, mediastinum testis adı verilir.  Mediastinum testisin ön ve yan kısmından çıkan 

uzantılara septula testis adı verilir. Bu uzantılar, testis parankiminden geçerek tunica 

albugineanın iç yüzüne ulaĢır ve böylece testisi koni biçiminde 250–300 lobuluslara böler 

(lobuli testis). Testis parankimini, lobuli testis içinde bulunan ve kıvrımlı Ģeklinden dolayı 

tubuli seminiferi contorti adı verilen kanalcıklar oluĢturur. Her bir lobçukta yaklaĢık 3–4 

tane olmak üzere tüm testiste 1000 kadar seminifer kanalcık (tubulus seminiferus) bulunur. 

Testisin temel parankim yapısını oluĢturan seminifer kanalcıklar, spermatozoonların üretildiği 

yerlerdir. Her bir testis kanalcığı, mediastinum testis yakınında tubuli seminiferi recti adı 

verilen düz bir kanalcıkla uzanır. Bütün lobuluslardan gelen bu kanalcıklar, mediastinuma 

sokulur ve burada rete testis denilen ağı oluĢturur. Lobuli testislerde yapılan spermiumlar, 

rete testisten çıkan 10–20 adet kanal aracılığıyla epididymise gelir.  

 

Androgenler, seminifer borucuklar arasındaki gevĢek bağ dokusu içinde yer alan 

interstisyel endokrin hücreler (Leydig hücreleri) tarafından yapılır. 

 

Testisler, abdominal aortadan çıkan testiküler arterler ile kanlandırılır. Testislerin 

venöz kanı sağda v.cava inferiora, solda v.renalis vasıtasıyla v.cava inferiore dökülür.  
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Resim 1.4: Testis ve epididimin yapısı 

 

 

Resim 1.5: Testis ve epididimin yapı 

 

1.1.2. Epididim (Epididymis) 
 

Epididim; herbir testisin arka-dıĢ tarafında, üst ucundan alt ucuna kadar uzanan. 5 – 6 

cm uzunluğunda, üst bölümü geniĢ, aĢağı bölümleri giderek daralan bir eklentidir. Epididymisin 

caput epididymidis, corpus epididymidis ve cauda epididymidis olmak üzere üç kısmı vardır. 

(Resim 1.4) Testisten çıkan ductuli efferentes testis, epididymisin caput kısmı ile devam 

eder. Caput epididymidisin kıvrımları distalde iken corpus ve cauda epididymidisi yapar. 
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Bir kanal sisteminden ibaret olan epididim, rete testisten ductuli efferentes testisler ile 

aldığı spermatozoonları duc. deferens iletme yanında, spermiumlar için bir olgunlaĢma ve 

depolama yeri olarak da görev yapar. Epididim kanal sistemine kadar olan yollardaki 

spermiumlar, oldukça hareketsiz oldukları halde, epididim kanalı içindeki asit ortamda 18–

20 saat ile 3 hafta bekleyen spermiumlar ovumu dölleyebilecek olgunluğa eriĢir.  

 

1.1.3. Ductus Deferens (Vas Deferens, Sperma Kanalı) 
 

Epididimin kuyruk bölümünden sonra baĢlayıp epididim kanalının devamı Ģeklinde 

uzanan spermiumları ileten kalın kassal bir borudur. Vas deferens 40 – 50 cm uzunluğundadır. 

(Resim 1.1 ve 1.2) Önce scrotum içinde epididymisin medialinde, testisin arka kenarını 

izleyerek yukarıya doğru uzanan vas deferens, daha sonra funiculus spermaticus içinde olarak 

inguinal kanalı geçer ve karın boĢluğuna girer. Karın boĢluğuna girdikten sonra funiculus 

spermaticus oluĢumlarından ayrılan duktus deferens, a.v.iliaca externaları önden çaprazlıyarak 

pelvis minora girer. Pelvisin yan duvarında aĢağıya-iç yana doğru uzanır. Mesanenin arka-alt 

yüzünde ureteri çaprazlayan ductus deferensin bu kısmına ampulla ductus deferentis adı 

verilir. Ampulla, ductus deferensin diğer kısımlarına göre daha geniĢ ve kıvrıntılıdır. Ductus 

deferensin alt ucu tekrar daralır ve vesicula seminalisin boĢaltma kanalı ile birleĢerek ductus 

ejaculatoriusu oluĢturur. (Resim 1.6) 

 

 Funıculus Spermatıcus: Testise gelen ve testisten çıkan oluĢumların bir araya 

gelerek oluĢturduğu funiculus spermaticus, testis arka kenarına kadar uzanan, 

15–20 cm uzunluğunda bir kordondur. Bu kordonun bir kısmı inguinal kanalın 

içinde seyreder. Testisleri scrotum içerisinde asılı tutan funiculus spermaticus 

içindeki tüm bu yapılar gevĢek bağ dokusu ile sarılıdır. 

 

1.1.4. Ductus Ejaculatorius (Duktus Ejaculatorius) 
 

Duktus ejakulatorius, vas deferensin vesicula seminalisin boĢaltma kanalı ile birleĢmesinden 

sonra oluĢur ve yaklaĢık 2 cm uzunluktadır. Ductus ejaculatorius üretranın prostatik parçası içine 

açılır. (Resim 1.6)  
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Resim 1.6: Genital eklenti bezleri ve sperma iletici yollar 

 

1.1.5. Genital Eklenti Bezleri  
 

Vesicula seminalis, prostat, gl. bulbourethralıs (cowper bezi) genital eklenti bezleri olarak 

adlandırılır. Eklenti bezleri, yaptıkları salgıları boĢaltma kanalları aracılığı ile genital yollara 

akıtan bezlerdir. Bu bezler salgıları, spermiumların beslenmeleri ve hareket olanaklarının 

artırılmalarını sağalar. Ayrıca ejakulatın sulandırılması ve vaginanın asiditesinin 

nötralizasyonunda rol oynar.  
 

 Vesicula (Glandula) Seminalis 
 

Bir çift olan bu organ, mesanenin arka alt yüzü ile rectumun ön yüzü arasında yer alır. 

(Resim 1.6) Duktus deferens ve üreterin son bölümüyle komĢu olarak yer almıĢ eklenti bezdir. 

Birbirinin içine geçmiĢ kıvrımlı ve girintili keseciklerden oluĢur. Vesicula seminalisin 

uzunluğu yaklaĢık 5 cm’dir. Dar ve düz bir kanal Ģeklini alan alt ucuna, ductus excretorius 

adı verilir. Ductus excretorius ile ductus deferensin distal ucu, genellikle prostatın üst yüzü 

hizasında birleĢerek ductus ejaculatoriusu oluĢturur. Bu iki kanalın birleĢmesi bazen prostat 

dokusu içinde de olabilir. Vezikula seminalis, ejakulatın % 60-70'ini oluĢturan, içinde zengin 

früktoz ve diğer besleyici maddeler bulunan sarımsı, hafif alkalik vizkoz bir sıvı salgılar.  
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 Vezikülografide Anatomik Yapı 

 

Seminal veziküllere ve ejakülatör kanala kontrast madde verilerek yapılan inceleme 

yöntemidir. 

 

 
Resim 1.7:Vezikülogram  

 

 
Resim 1.8: Sağ vezikülogram 
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 Glandula Prostatıca (Prostata) 

 
Pelvis; minorda, symphysis pubisin arkasında, mesanenin altında, ampulla rectinin 

önünde bulunur. Üretranın ilk 3 cm'lik bölümü etrafında yerleĢmiĢtir. (Resim 1.1 ve 1.6) 

YaklaĢık 8-20 gr ağırlığında olan prostat genital eklenti bezlerin en büyüğüdür. Prostat; koyu 

kırmızı renkte, oldukça sıkı dokulu, sert kıvamlı, kestane Ģeklindedir. Bez dıĢtan ince, sağlam 

fibromuskuler bir kapsülle sarılmıĢtır. 

 

Prostatın basis prostatae adı verilen tabanı, mesane ile direkt komĢuluk yapar. Apex 

prostatae adı verilen tepesi ise altta ve aĢağı doğru olup diaphragma urogenitalenin üzerini 

örten fascia ile komĢuluk yapar. Arka yüzü, organın hemen arkasında bulunan rectum ile 

komĢudur. Ön yüzü, symphysis pubicanın yaklaĢık 2 cm arkasında uzanır. Prostat, iki adet 

lobus laterales ve bir adet lobus medius olmak üzere üç lobdan oluĢur. Lobus lateralese, 

lobus dexter ve lobus sinister adı da verilir 

 

Günde 0,5.- 2 ml prostat salgısı üretilir. Salgılanımı testosteron ile idare edilen ve alkalik 

özellikte olan prostat salgısı meni hacminin % 20 - 30'unu oluĢturur. Salgının alkali karakteri, 

vaginadaki asit ortamın nötralizasyonuna katkıda bulunarak spermiumları korur. 

 

Prostat hipertrofisi (BPH) sonucu normalde 8 -20 gr olan prostat bezi 60 -150 gr 

büyüklüğe eriĢir. Ġyi huylu bir büyüme olan BPH, üretranın prostatik bölümünü daralttığı gibi aĢırı 

büyümelerde tümüyle tıkayabilir. 

 

 Glandula Bulbourethralıs (Cowper Bezleri) 

 

Prostatın aĢağısında, membranöz üretranın iki yanında, ürogenital diafragma içinde 

yer alan iki bezdir (Resim 1.6, 1.9). YaklaĢık 1cm çapında olan bu bezlerin büyüklüğü yaĢ 

ilerledikçe azalır. ġeffaf, albuminden zengin, alkali, mukoid karakterli salgılarını, 2,5 – 4 cm 

uzunluktaki boĢaltma kanalları ile üretraya akıtırlar. Bu bezin salgısı üretranın 

kayganlaĢması, üretra mukozasının idrarın irridatif etkisinden korunması ve meni içeriğine 

katkı gibi fonksiyonlara sahiptir. Cowper bezleri, testosteron yokluğunda atrofiye olur. 
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Resim 1.9: Cinsiyet eklenti bezleri ve erkek dıĢ üreme organları 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Erkek genital organlarının anatomisini radyografilerde ayırt ediniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Erkek genital organlarını sınıflandırınız.  

 Erkek genital organlarını resimde gösteriniz. 

 

 

 Erkek genital 

organlarını posterde 

inceleyebilirsiniz. 

 Testisin ve epididimin yapılarını tanımlayarak resimde 

gösteriniz. 

 

 Testisin ve 

epididimin yapısını 

posterde 

inceleyebilirsiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Sperma iletici yolların yapısını resimde gösteriniz. 

 Sperma iletici yolları 

posterlerde 

inceleyebilirsiniz. 

 Erkek genital eklenti bezlerini resimde gösteriniz. 

 

 Eklenti bezlerin 

görevlerini 

araĢtırabilirsiniz. 

 Vezikülografide anatomik yapıyı gösteriniz. 

 

 
 

 

. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Herbir testisin arka-dıĢ tarafında, üst ucundan alt ucuna kadar uzanan 5 – 6 cm 

uzunluğunda, üst bölümü geniĢ, aĢağı bölümleri giderek daralan eklenti 

bezine,………………………adı verilir. 

2. Ductus deferensin alt ucu daralır ve vesicula seminalisin boĢaltma kanalı ile birleĢerek 

………………………………adı verilen kanalı oluĢturur.  

3. Pelvis minorda, symphysis pubisin arkasında, mesanenin altında, ampulla rectinin 

önünde üretranın ilk 3 cm'lik bölümü etrafında yerleĢmiĢ olan eklenti bezine, 

…………………adı verilir. 

4. Prostatın aĢağısında, membranöz üretranın iki yanında, ürogenital diafragma içinde yer 

alan iki adet ve yaklaĢık 1cm çapında olan eklenti 

bezlerine,……………………………adı verilir. 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

5. ( ) Testislerin dıĢını saran fibröz tabakaya, septula testis adı verilir.  

6. ( ) Testislerin parankim dokusunu lobuli testis içinde bulunan ve kıvrımlı Ģeklinden 

dolayı tubuli seminiferi contorti adı verilen kanalcıklar oluĢturur.   

7. ( ) Vesicula seminalis bir çift olup mesanenin arka alt yüzü ile rectumun ön yüzü 

arasında yer alır.  

8. ( ) Vas deferens 5-10 cm uzunluğundadır.  

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 
 

 

 

 

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda kadın genital organlarının anatomisi ve 

direkt radyografilerinde anatomik yapıyı ayırt edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Kadın genital organlarına ait radyografilerin çekim amaçlarını araĢtırınız. 

 Kadın genital organ radyografileri bularak sınıf ortamında inceleyiniz. 

 

2. KADIN GENĠTAL ORGANLARI 
 

Kadın genital organları, iç genital organlar (organa genitalia feminina interna)ve dıĢ 

genital organlar (organa genitalia feminina externa) olmak üzere iki gruba ayrılır. Ġç genital 

organlar ovarium,  tuba uterina,  uterus ve vaginadır. DıĢ genital organlar ise mons pubis, 

labium majus pudendi, labium minus pudendi, clitoris, vestibulum vaginae, bulbus vestibuli, 

glandula vestibularis majör (bartholini bezi)  ve glandulae vestibulares minorestir. Kadın iç 

genital organlarının anatomisine yer verilecektir. 

 

 
 

Resim 2.1: Kadın iç genital organları  

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
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2.1. Kadın Ġç Genital Organları (Organa Genitalia Feminina 

Ġnterna) 
 

 

Resim 2.2: Kadın iç genital organları ve diğer pelvis organları(sagital kesit) 

 

2.1.1. Ovarium (Yumurtalık) 
 

DiĢi üreme hücresi olan ovumu yapan ovariumlar, badem Ģeklinde bir çift üreme 

organıdır. Erkek genital organlarından testislerin homologudur. Ovariumlar, ayrıca, diĢi 

üreme sistemi ile ilgili hormonları (östrojen ve progesteron) üretir. 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2.3: Ovariumlar ve tuba uterina 
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Ovariumlar, küçük pelvisin dıĢyan duvarlarındaki fossa ovarica denilen çukurun içinde 

yer alır. (Resim 2.1 ve 2.2) Lig. Latum, uterinin üst-arka kısmına tutunur. Ovariumlar, 

embriyonal hayatta karın arka duvarında, böbreklerin yanında bulunur. Daha sonra yavaĢ 

yavaĢ pelvis minöre iner.(3 cm uzunluğunda, 1.5 cm geniĢliğinde ve 1 cm kalınlığında, 4–6 

gr ağırlığında olan ovarium grimsi pembe renktedir.) Ayakta dik dururken ovariumun uzun 

ekseni vertikal konumdadır. 

 

Ovariumun facies medialis, ve facies lateralis adı verilen iki yüzü vardır. Facies 

medialis pelvis boĢluğuna bakan iç yüzüdür. Bu yüz, tuba uterina ile örtülü olup ince 

bağırsak ve colon sigmoideum ile komĢuluk yapar. Facies lateralis fossa, ovaricayı örten ve 

parietal periton ile komĢu olan dıĢ yüzüdür. Ovariumun ön kenarı, mesovarium denilen bir 

periton plikası ile lig. latum uterinin arka-üst yüzüne tutunur. Lig. ovarii proprium aracılığı 

ile tuba uterinanın tutunma yerine yakın olarak uterus yan duvarına bağlanır. Mesovarium içinde 

yer alan damar ve sinirlerin organa girip çıktıkları yere, hilum ovarii adı verilir.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Resim 2.4: Ovariumların iç yapısı 

 

Ovariumları, dıĢtan bağ dokusundan yapılı olan tunica albuginea sarar. Ovarium, 

dıĢta cortex ovarii ve içte medulla ovarii olmak üzere iki bölüme ayrılır. Korteks, geliĢim ve 

dejenerasyonun çeĢitli aĢamalarındaki foliküllerin yer aldığı kısımdır. Medulla çok sayıda 

damar ve elastik lif içerir. Mesovariumdan bazı düz kas lifleri hilum ovariiyi geçerek 

ovariumun medullasına girebilir. Ovariumun hareketlerinde bu düz kas liflerinin etkisi olur.  

 

Korteksteki folliküller, primordial, primer, sekonder ve tersiyer olmak üzere dört 

aĢamada bulunur. Tersiyer follikülün ileri aĢaması olgun follikül - Graaf follikülü olup 

ovulatio ile sonuçlanır. Ovulasyondan sonra, yırtılan Graaf follikülünün yerinde corpus 

luteum (sarı cisim) oluĢur. Corpus luteum, geçici bir endokrin bez niteliğindedir. Atılan 

yumurta döllenip gebelik gerçekleĢirse menstruasyon meydana gelmez ve corpus luteum 

kaybolmaz; tersine büyür. Eğer gebelik gerçekleĢmemiĢ ise corpus luteum 2 hafta 

progesteron salgılıyarak görevini bitirir ve menstürasyon meydana gelir. Gerilemeye 

baĢlayan corpus luteumun yerinde zamanla bağ dokusu oluĢur. Buna, corpus albicans denir.  
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Doğumda, bir ovariumda 100 - 400 bin adet primordial follikül bulunur. Ergenliğe kadar 

bunların büyük bir bölümü dejenere olduğundan bu dönemde ancak 10-20 bin adet primer 

follikül mevcuttur. Kadının ovulasyon periodunda bunlardan ancak 400 tanesi ovum 

oluĢturur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2.5: Kadın iç üreme organalrı 

 

2.1.2. Tuba Uterina (=Salpınx =Fallop Tübü) 
 

Tuba uterinalar, uterus fundusundan ovariumlara doğru uzanan yaklaĢık 10 cm uzunluğunda 

ovumu ovariumdan uterusa nakleden bir çift muskuler borudur. (Resim 2.1 ve 2.2) Sağ-sol 

herbir salpinks lig. latum uterinin üst kısmında onun iki yaprağı arasında yer alır. Lig. latum 

uterinin tuba uterinaya komĢu bölümüne, mesosalpinx denir. Çok dar olan iç deliği (ostium 

uterinum tubae) cavitas uterinin üst köĢesine, dıĢ deliği ise (ostium abdominale tubae 

uterinae) karın boĢluğuna açılır. 
 

Tuba uterina; infundibulum, ampulla, isthmus ve intramural parça olmak üzere dört 

kısımda incelenir. (Resim 2.6) 
 

 Ġnfundibulum Tuba Uterinae: Tuba uterinanın ovarium tarafındaki geniĢ olan 

huni Ģeklindeki 2 cm’lik kısmına, infundibulum tubae uterinae denir. 

Infundibulumun çevresinde fimbriae tubae denilen saçak Ģeklinde uzantılar yer 

alır. Bu uzantılardan bir tanesi diğerlerine göre daha uzun olup fimbria ovarica 

adını alır ve ovariumun üst ucuna tutunur. Ovulasyon sırasında fimbria ovarica, 

oositleri tutar ve ostium abdominale tubae uterinae yolu ile tüplerin içine doğru 

sürükler. 

 Ampulla Tuba Uternae: Tuba uterinanın en uzun ve orta bölümüdür. Ampulla 

tubae uterinaenm duvarı incedir ve bu kısmın uzunluğu tuba uterinanın toplam 

uzunluğunun yarısı kadardır. Ovum, spermiumlar tarafından genellikle burada 

döllenir. 
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 Isthmus Tuba Uterinae: Ampulla tubae uterinae, isthmus tubae uterinae ile 

devam eder. isthmus yaklaĢık 2.5 cm uzunluğunda, uterusa yakın en dar 

bölümdür. 

 Pars Uterina: (pars intramuralis) Tuba uterinanın, uterus duvarı içinde kalan 

en dar lümenli bölümüdür. Tuba uterinanın yaklaĢık 1 cm, uzunluğunda olan 

intramural parçası uterusun üst köĢesinden içeriye girer; uterusun kalın 

myometrium tabakasından geçerek ostium uterinum tubae yolu ile cavitas 

uteriye açılır. 
 

Tuba uterinanın duvar yapısı, içi boĢluklu organların duvar yapısına uyar. Tuba uterinanın 

duvarları; dıĢtan içe doğru tunica serosa, tunica subserosa, tunica muscularis ve tunica 

mucosa olmak üzere dört tabakadan oluĢur. 

 

Resim 2.6: Uterusun ve tuba uterinanın yapısı (frontal kesit) 
 

2.1.3. Uterus (Metra, Hystera, Rahim) 
 

Uterus, pelvis boĢluğunda mesane ile rectum arasında yer alan, armut Ģeklinde ve kalın 

duvarlı, kas yapısında bir organdır. Uterus aĢağıda vagina, yan-üst kısımlarda ise tuba 

uterinalar ile bağlantı halindedir (Resim 2.1 ve 2.2). 
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Uterus yaklaĢık 7,5 cm uzunluğunda, 5 cm geniĢliğinde (en geniĢ yeri) ve 30–40 gr 

ağırlığındadır. Ovariumdan atılan ovum tuba uterinaya taĢınır. Ovum döllenirse uterus 

duvarına gömülür ve normal geliĢmesini tamamlayıncaya kadar uterusta kalır. Uterusun 

yapısı ve büyüklüğü, geliĢen embriyoyu barındırabilmek ve onun gereksinimlerini 

karĢılayabilmek için değiĢikliğe uğrar. Doğumdan sonra küçülen uterus; hiç doğum 

yapmamıĢa göre biraz daha büyük kalır.  

 

 Uterusun Bölümleri 

 

Uterus; corpus uteri, isthmus uteri ve cervix uteri olmak üzere üç kısımda incelenir. 

(Resim 2.6)  

 

 Corpus uteri: Uterusun dıĢ yüzünde, orta noktasının biraz aĢağısında hafif 

bir darlık vardır. Bu darlığın üst kısmına corpus uteri adı verilir. (Uterus 

kitlesinin yaklaĢık 2/3'ünü kapsar.)  Corpus uterinin yukarısında tuba 

uterinaların giriĢ yerleri bulunur. Bu giriĢ yerleri horizontal bir çizgi ile 

birleĢtirildiğinde, üstte kalan kısma, fundus uteri denir. Fundus uteri kubbe 

Ģeklinde olup üzeri periton ile örtülüdür. Ġnce bağırsak kıvrımları ve colon 

sigmoideum ile komĢuluk yapar. Fundus uteri, uterusun en geniĢ kısmıdır ve 

salpinksier buraya tutunur. Corpus uteri, fundustan isthmusa doğru daralır. 

Corpus uterinin iki yüzü vardır. 

 

o Facies anterior: (Vesicalis) Vesica urinaria ile komĢu olan ön yüz 

yassıdır ve periton ile örtülüdür. Uterus ile mesane arasındaki 

periton çıkmazına excavatio vesicouterina denir. Bu çıkmaz genelde 

boĢtur, bazen ince bağırsaklar tarafından doldurulabilir. 

o Facies posterior: (Ġntestinalis) Enine konvekslik gösteren bu yüz 

periton ile örtülüdür. Uterus ile rectum arasındaki periton çıkmazına 

excavatio rectouterina (Douglas çıkmazı)  denir. Bu yüz colon 

sigmoideum ile komĢudur. 

 

Corpus uterinin içindeki boĢluğa cavitas uteri denir. Cavitas uteri, uterus duvarının 

kalın olması nedeniyle organın büyüklüğüne oranla daha küçük bir boĢluktur. Cavitas 

uterinin ön ve arka duvarları daima birbirleri ile temas ettikleri için sagittal kesitlerde bir 

yarık Ģeklinde, koronal kesitlerde ise üçgen Ģeklinde görülür. Toplam uzunluğu ostium 

uteriden fundusa kadar yaklaĢık 6 cm'dir. 

 

 Cervix uteri: Uterus kitlesinin 1/3 alt bölümüdür. Corpus uteriden daha dar ve 

daha yuvarlak olan cervix uteri yaklaĢık 2.5 cm uzunluğundadır. Cervix 

uterinin orta bölümü, üst ve alt kısımlarından daha geniĢtir. Boyun bölümü 

içinde kalan uterus boĢluğuna, canalis cervicis (servikal kanal) denir. Servikal 

kanal internal os ile cavitas uteriye; eksternal os ile vaginaya bağlanır.  

 

Cervix uterinin vaginanın üçte iki üst kısmında kalan parçasına portio supravaginalis 

cervicis, vagina içinde yer alan kısmına ise portio vaginalis cervicis adı verilir. Burada, 

ostium uteri adı verilen ve cervix uteriyi vaginaya bağlayan bir delik vardır. 
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 Isthmus uteri: Uterus korpusu ile boynu arasında kalan yaklaĢık I cm'lik 

bölümdür. 

 

 Uterusun Duvar Yapısı 

 

Uterusun duvarı dıĢtan içe doğru perimetrium, (t.serosa) myometrium, (t.muscularis) 

endometrium (tunica mucosa) olmak üzere üç tabakadan oluĢur. (Resim 2.6) 

 

 Perimetrium: (Tunica Serosa)Bu tabakayı periton oluĢturur. Periton; önde 

corpus uteriyi, arkada ise cervix uterinin supravaginal kısmını örter. 

Perimetrium, yanlarda lig. latum uteri (mesometrium) olarak uzanır. 

 Myometrium: (Tunica Muscularis)Uterus duvarının büyük bir kısmını 

oluĢturur. Düz kas liflerinden yapılmıĢ kalın bir tabakadır. Fundus ve 

corpusun orta kısımlarında daha kalın, tuba uterinanın açılıĢ yerinde ise daha 

incedir.  

 Endometrium: (Tunica Mucosa) Corpus uterinin mukozası ovarial siklus 

boyunca proliferasyon, sekresyon, deskuamasyon ve rejenarasyon 

devrelerinden geçer. Endometriumda embriyonun beslenmesini sağlayan bol 

kan damarları ve bezler vardır. Uterusun mukozası yanlarda tuba uterinanın 

fimbrialarına uzanır, aĢağıda ise vaginanın mukozası ile devam eder. 

 

 Uterusun Bağları 

 

 Lig. latum uteri: Uterusun kenarlarından pelvisin yan duvarlarına uzanan 

periton parçasıdır. Uterus ile beraber küçük pelvis boĢluğunu iki kısma 

ayırır. Lig. latum uterinin mesosalpinx, mesoovarium ve mesometrium 

olmak üzere üç kısmı vardır. Mesosalpinx lig. latum uterinin tuba uterinaya, 

mesovarium ovariuma, mesometrium ise uterusa yakın olan kısımlarıdır.  

 Lig. teres uteri: Tuba uterinanın ön-alt kısmında, lig. latum uterinin iki 

yaprağı arasında bulunur. (Uterusun dıĢ köĢesinden öne ve dıĢa doğru 

uzanır.)  

 Lig. transversum cervicis (=Lig. cardinale=Mackenrodt bağı): En güçlü 

bağdır. Cervix uteri ve vaginanın forniksinden pelvisin yan duvarlarına 

uzanır. 
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Resim 2.7: Uterusun bağları 

 

 Histerosalpingografide (H.S.G.) Anatomik Yapı 

 

Uterus boĢluğuna kontrast madde verilerek uterus ve fallop tüplerinin yapısal ve 

iĢlevsel özelliklerini incelenmesidir. 

 

 

Resim 2.8: Histerosalpingogram (H.S.G.) 
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Resim 2.9: Histerosalpingogram (H.S.G.) 

 

2.1.4. Vagina (Colpos, Hazne) 
 

Vagina; yukarıda uterus boynu, aĢağıda vulva arasında oblik olarak uzanan fibro-

muskuler boru Ģeklinde bir organdır. (Resim 2.7) Vagina, vestibulum vaginae denilen ve iki 

labium minus arasında bulunan yarıktan baĢlayıp uterusa kadar uzanır. Vaginanın uzunluğu 

8 -10 cm kadardır, önde mesane ve urethra, arkada rectum ve canalis analis ile komĢudur. 

 

Vaginanın üst ucu cervix uterinin portio vaginalisi içine uzanır. Cervix uteri ile vagina 

arasında oluĢan çıkmazlara, fornix vaginae denir. Vaginanın duvarları ile uterus boynunun 

portio vaginalisi arasında 4 adet çıkmaz oluĢur. (Resim 2.6) Bunlardan en derin olanı, arka 

fornikstir. Ureterin son kısmı mesaneye gelirken öne ve içe doğru vaginanın yan fornixlerine 

yakın seyreder. Mesaneye girerken vaginanın önünde yer alır. AĢağıda, vagina lümenini 

vagina giriĢine (vestibulum vaginae) bağlayan açıklığa, ostium vaginae denir. (Ostium 

vaginae, ostium urethrae externumun altında bulunur ve arkadan vaginayı vestibulum 

vaginaeya bağlar.  
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Resim 2.10: Vagina ve kadın dıĢ genital organları 

 

2.2. Perineum (Perine, ApıĢarası) 
 

Küçük pelvisin tabanını oluĢturan yumuĢak dokular ve taĢıdığı yapılarn tümüne birden 

perine denir. ApıĢ arasında kalan, eĢkenar dörtgen Ģeklindeki bu bölgenin (regio perinealis) 

sınırları, önde symphysis pubica, yanlarda sağ-sol tuber ischiadicumlar, arkada koksiksin 

tepesinden geçen noktaları birleĢtiren çizgilerle gösterilir. 

 

EĢkenar dörtgen Ģeklindeki perine, öğretim kolaylığı açısından, sağ-sol tuber 

ischiadicumlardan geçirilen biiĢhiadik çizgi ile iki üçgen alana ayrılır. Ön üçgen urogenital 

trigon (trigonum ürogenitale, regio ürogenitalis), arka üçgen anal trigon (trigonum anale, 

regio analis) olarak adlandırılır. Urogenital trigonda dıĢ genital organlar, anal trigonda ise canalis 

analis ve anüs yer alır. 

 

Perine derisinin derininde diaphragma pelvis ve diaphragma ürogenitale olarak 

adlandırılan, kas (bu kaslar - pelvik çıkıĢı kapatan kaslar - baĢlığı altında kas bölümünde 

anlatılmıĢtır) ve zardan yapılı iki duvar bulunur.  
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Resim 2.11: Perine bölgesi 

 

2.3. Memeler (Mammae) 
 

Memeler göğüs ön duvarı üzerinde, medialde sternum ön kenarı, lateralde ön aksiller 

çizgi ile 2.-6. kostalar arasında bulunur. Yarım küre veya koni Ģeklinde olup büyüklüğü ve 

Ģekli ırk, yaĢ ve fizyolojik durumlara göre değiĢiklik gösterir. Meme dokusu, cooper bağları 

ile üzerindeki cilde bağlanır.  

 

Yüzeyel fasya içinde, yuvarlak bir kitle halinde bulunan memelerin corpus mammae, 

areola mammae, papilla mammae olarak üç bölümü vardır: Meme cisminin tabanına, basis 

mammae denir. Papilla mammae, meme cisminin ön yüzünün merkezinden aĢağıya-dıĢarıya doğru 

uzanan, yaklaĢık 1 cm yüksekliğinde silindirik veya konik bir yapıdır. Areola mammae; meme 

baĢının çevresindeki koyu pigmentli bölümdür. Meme baĢları ve areola, midklavikuler hat 

üzerinde bulunur.  

 

YetiĢkin bir meme parenkimi birbirinden bağımsız meme baĢı çevresinde sıralanmıĢ 

en az 15–20 adet glandüler lobdan oluĢur. Bu loblar bağ doku ile çevrelenmiĢtir ve her bir 

lob da meme baĢına açılan bir süt kanalı (duc. Lactiferi) etrafında toplanmıĢ 10 ile 100 

arasında değiĢen lobülden oluĢur. Tüm loblar ana kanallara drene olur ve meme boyunca 

uzanırlar. Her bir ana kanal meme ucuna yaklaĢtığı zaman kapanarak geniĢler ve laktiferöz 

sinüsleri oluĢturur. Laktiferöz sinusler süt depolamak için rezervuar görevi görür. 
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Resim 2.12: Memenin yapısı 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2.13: Memenin yapısı 
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Resim 2.13: Memenin Ģematik yapısı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2.14: Mamografi A) Mediolateral-oblik, B) Cranio-caudal   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2.15: Duktografide anatomik yapı  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Kadın genital organlarının anatomisini radyografide ayırt ediniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kadın genital organlarını sınıflandırınız.  ġema çizebilirsiniz. 

 Kadın iç genital organlarını resimde gösteriniz. 

 

 Kadın iç genital organlarını 

pelvisin sagital kesitini 

gösteren modelde veya 

posterde inceleyebilirsiniz.  

 Tuba uterinanın yerini tarif ederek bölümlerini 

resimde gösteriniz. 

 

 

 Tuba uterina ile ilgili 

posterleri inceleyebilirsiniz. 

 Ovariumların yerini tarif ederek yapısını anlatınız.  
 Ovariumların yerini modelde 

inceleyebilirsiniz. 

 Uterusun yerini tarif ediniz. 
 Uterusun yerini modelde 

inceleyebilirsiniz. 

 Uterusun bölümlerini resimde gösteriniz. 
 Uterusun bölümlerini model 

ve posterde inceleyebilirsiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 



 

 29 

 

 Uterusun duvar tabakalarını sayarak tarif ediniz.  

 Uterusun bağlarını resimde gösteriniz. 

 

 
 

 

 Histerosalpingografide anatomik yapıyı gösteriniz. 

 Histerosalpingografiyi 

Radyoloji laboratuvarında 

inceleyebilirsiniz. 
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 Vaginanın yapısını anlatınız.  

 Perinenin yapısını anlatınız.  

 Memenin bölümlerini ve diğer yapılarını tarif 

ederek resimde gösteriniz. 
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 Mamografi ile elde edilen radyogramda anatomik 

yapıyı gösteriniz. 

 
 

 Radyogramı radyoloji 

laboratuvarında 

inceleyebilirsiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Ovariumlar, küçük pelvisin dıĢyan duvarlarındaki………… …………..denilen çukurun 

içinde yer alır.  

2. Tuba uterinanın ovarium tarafındaki geniĢ olan bölümüne,…………………………. 

denir. 

3. Uterus;…………., ………………….ve……………… olmak üzere üç kısımda 

incelenir. 

4. Uterus duvarının periton tarafından  oluĢturulan dıĢ tabakasına, ………………adı 

verilir. 

5. Küçük pelvisin tabanını oluĢturan yumuĢak dokular ve taĢıdığı yapıların tümüne birden, 

…………………denir. 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

. 

6. ( ) Ovariumlar, Lig. latum uteri aracılığı ile tuba uterinanın tutunma yerine yakın olarak 

uterus yan duvarına bağlanır.  

7. ( ) Ovariumların korteksi, geliĢim ve dejenerasyonun çeĢitli aĢamalarındaki foliküllerin 

yer aldığı, medulla ise çok sayıda damar ve elastik lif içeren bölümdür.  

8. ( ) Corpus uterinin ön yüzü colon sigmoideum ile komĢu olup periton ile örtülüdür.  

9. ( ) Uterus kitlesinin 1/3 alt bölümüne, fundus uteri adı verilir.   

10. ( ) YetiĢkin bir meme parenkimi birbirinden bağımsız meme baĢı çevresinde sıralanmıĢ 

en az 15–20 adet glandüler lobdan oluĢur.   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise Modül Değerlendirme’ye geçiniz. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, epididimin kuyruk bölümünden sonra baĢlayıp spermiumları 

ileten 40 – 50 cm uzunluğunda oaln, kalın kassal bir boru Ģeklindeki erkek iç genital 

organıdır? 

A) Epididymis 

B) Vas deferens 

C) Ductus ejaculatorius 

D) Vesicula seminalis 

E) Prostat 

 

2. AĢağıdaki erkek genital organlarından hangisi, mesanenin arka alt yüzü ile rectumun 

ön yüzü arasında yer alır? 

A) Prostat 

B) Cowper bezi 

C) Vesicula seminalis 

D) Epididim 

E) Ductus deferens  

 

3. Prostat, aĢağıdaki organlardan hangisi ile komĢuluk yapmaz? 

A) Uterus 

B) Mesane 

C) Rektum 

D) Urethra 

E) Ductus ejaculatorius 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi, ovariumların uterus yan duvarına bağlanmasını sağlayan 

bağdır? 

A) Lig. latum uteri 

B) Hilum ovarii 

C) Lig. teres uteri 

D) Lig. ovarii proprium 

E) Mesovarium 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi, uterus fundusundan ovariumlara doğru uzanan yaklaĢık 10 

cm uzunluğunda ovumu ovariumdan uterusa nakleden bir çift muskuler boru 

Ģeklindeki organdır? 

A) Vas deferens 

B) Urethra 

C) Ductus ejaculatorius 

D) Uterus 

E) Tuba uterina 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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6. AĢağıdakilerden hangisi, tuba uterinanın bölümlerinden değildir?  

A) Ġnfundibulum 

B) Fundus 

C) Isthmus 

D) Ampulla 

E) Pars uterina 

 

7. AĢağıda uterus ile ilgili verilen bilgilerden hangisi, yanlıĢtır? 

A) Pelvis boĢluğunda mesane ile rectum arasında yer alır. 

B) Uterusun arka yüzü sigmoid kolon ile komĢudur. 

C) Corpus uterinin içindeki boĢluğa cavitas uteri denir. 

D) Cerviks uteri, uterus kitlesinin 1/3 alt bölümüdür. 

E) Fundus uteri, uterus kitlesinin yaklaĢık 2/3'ünü kapsar ve uterusun en büyük 

bölümüdür. 

 

8. AĢağıdakilerden hangisi,  uterusun periton tarafından oluĢturulan dıĢ tabakasıdır?  

A) Perimetrium 

B) Endometrium 

C) Myometrium 

D) Tunica mucosa 

E) Parametrium 

 

9. AĢağıdakilerden hangisi, uterus boĢluğuna kontrast madde verilerek uterus ve fallop 

tüplerinin yapısal ve iĢlevsel özelliklerinin incelenmesidir? 

A) Vezikülografi 

B) DÜS 

C) ĠVP 

D) Histerosalpingografi 

E) Retrogradsistografi 

 

10. AĢağıda mammae ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Memelerin corpus, areola, papilla mammae olmak üzere üç bölümü vardır. 

B) Areola mammae; meme cisminin ön yüzünün merkezinden aĢağıya-dıĢarıya doğru 

uzanan silindirik veya konik bir yapıdır.  

C) Meme parenkimi en az 15–20 adet glandüler lobdan oluĢur. 

D) Her bir lob 10 ile 100 arasında lobülden oluĢur. 

E) Tüm loblar ana kanallara drene olur 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

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

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Epididymis 

2 Ductus ejaculatorius 

3 Prostat 

4 
Gl. bulbourethralis (Cowper 

bezi) 

5 YanlıĢ 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 YanlıĢ 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Fossa ovarica 

2 Ġnfundibulum tubae uterinae 

3 Corpus, ısthmus, cervix uteri 

4 Perimetrium 

5 Perine 

6 YanlıĢ 

7 Doğru 

8 YanlıĢ 

9 YanlıĢ 

10 Doğru 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 C 

3 A 

4 D 

5 E 

6 B 

7 E 

8 A 

9 D 

10 B 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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