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AÇIKLAMALAR 
KOD 725TTT069 

ALAN  Radyoloji 

DAL/MESLEK Radyoloji Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Alt Ekstremite Radyografileri-1 

MODÜLÜN TANIMI  
Röntgen yöntemiyle direkt pelvis, kalça eklemi, sakroiliak 
eklem radyografi çekimleriyle ilgili bilgilerin verildiği 
öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖNKOġUL Ön koĢulu yoktur. 

YETERLĠK Alt Ekstremite Radyografileri çekmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Öğrenci, Radyasyon Güvenliği Mevzuatına uygun olarak, 

radyoloji laboratuarında gerekli araç gereç sağlandığında 
pelvis, kalça eklemi, sakroiliak eklem radyografilerini 
tekniğine uygun olarak çekebilecektir. 
 
Amaçlar 

1. Pelvis A-P radyografisini çekebileceksiniz. 

2. Pelvis Lateral radyografisini çekebileceksiniz. 

3. Pelvis Oblik radyografisini çekebileceksiniz. 

4. Kalça Eklemi A-P  radyografisini çekebileceksiniz. 

5. Kalça Eklemi Lateral radyografisini çekebileceksiniz. 

6. Her iki Kalça Eklemi Lateral [kurbağa pozisyonu] 
radyografisini çekebileceksiniz. 

7. Kalça Eklemi ve Femur A-P radyografisini 

çekebileceksiniz. 

8. Kalça Eklemi ve Femur Lateral radyografisini 
çekebileceksiniz. 

9. Andren-von Rosen radyografisini çekebileceksiniz. 

10. Sakroiliak Eklem A-P radyografisini çekebileceksiniz. 

11. Sakroiliak Eklem P-A radyografisini çekebileceksiniz. 

12. Sakroiliak Eklem Posterior Oblik Radyografisini 
çekebileceksiniz. 

AÇIKLAMALAR 
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EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

Donanım: Röntgen cihazı, kaset, film, kurĢun önlük, 

gözlük, troit koruyucu, dozimetre, gonadal koruyucu vb.  
araç-gerecin bulunduğu radyasyon güvenlik önlemleri 
alınmıĢ radyoloji laboratuarı, projeksiyon cihazı, VCD 

negateskop, alt ekstremite radyografileri. 

 

Ortam: Radyoloji laboratuvarı 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra verilen ölçme 
araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi 
değerlendireceksiniz. 
 

Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı (test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlıĢ, v.b) kullanarak modül uygulamaları 
ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 
değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 
Bu modül sonunda Alt Ekstremite Radyografileri–1 modülüne ait alt ekstremite 

radyografilerinin çekimi ile ilgili bilgi ve becerileri kazanacaksınız. Bu bilgi ve becerileri 

kazanırken; radyasyondan korunma önlemlerini alacak ve tekniğine uygun radyografi çekim 
iĢlemi gerçekleĢtireceksiniz. 

 
Ġleriki aĢamalarda alacağınız modüllerle  bu modülden edindiğiniz yeterlilikler; sağlık 

alanında radyoloji teknisyeni olarak çalıĢtığınızda çekeceğiniz radyografilerde; daha 
güvenilir tanı konulması, tedavi uygulanması, hasta memnuniyetinin sağlanması ve 
ülkemizdeki öz kaynaklarımızın daha etkin kullanılması açısından çok önemli katkılar 

sağlayacaktır. 
 
 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 
 
 

Bu öğrenme faaliyetini baĢarıyla tamamladığınızda pelvis A-P radyografisini 

tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.  
 

 

 
 

Pelvis A-P radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırarak, rapor haline getirip sınıf 

ortamında tartıĢınız. 
 

1. PELVĠS A-P RADYOGRAFĠSĠ 
 

1.1. Pelvis A-P Radyografisinin Amacı 
 
Pelvis A-P radyografisi travma, yapı anormallikleri (kırık, çıkıklar), enfeksiyon ve 

tümörlerin tanısının konulması amacıyla çekilmektedir. 
 

1.2. Pelvis A-P Radyografisi Çekim Tekniği 
 
Pelvis A-P radyografisinde, aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanmaktadır. 
 

1.2.1. Hasta Hazırlığı 
 
Hasta, ismi okunarak radyografi çekimi için inceleme odasına alınır.  Çekilecek 

radyografiyle ilgili bilgi verilir. Hamilelik durumu söz konusu olan hastalar uyarılarak 
radyografi çekimi yapılmamalıdır. Hastaya, üzerindeki giysi ve artefakt oluĢturabilecek 
nesnelerin hasta veya refakatçileri tarafından çıkarılması ve önlük giymesi için hazırlık 
kabinine girmesi söylenir. Radyasyondan koruyucu önlemler alınır. Hastanın üzerinde 
görüntüyü etkileyecek herhangi bir nesne kalmadığından emin olunur.  

 
Bu modülde yer alan diğer faaliyetlerde de hasta hazırlığı aynı şekilde yapılır. 

 

1.2.2. Kaset Seçimi 
 
Hasta hazırlanırken radyografi için 30x40 cm ebadındaki kaset ıĢınlanmamıĢ film 

dolabından alınır ve bucky tepsisine (tablasına) yerleĢtirilir. Sağ tarafına R veya sol tarafına 
L iĢareti konur. Dijital röntgen cihazları ile yapılan radyografi çekimlerinde görüntü, 
dedektörler aracılığı ile oluĢturulduğu için  kaset kullanılmamaktadır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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1.2.3. Pozisyon Tekniği 
 
Hasta, masa üzerine supin (sırt üstü) pozisyonda yatar. Hastanın ayak baĢparmakları 

birbirine bakar Ģekilde yaklaĢtırılıp iç rotasyona getirilir. Ayak tabanlarının da masaya dik 
olmasına dikkat edilir. Bucky tepsisine yerleĢtirilen kasetin üst kenarı, krista iliakanın (crista 
iliaca) 4 cm üzerine gelecek Ģekilde ayarlanır (Bkz Fotoğraf 1.1). 

 

 

Fotoğraf 1.1: Pelvis A-P radyografisi pozisyonu 
 

1.2.4. Merkezi IĢın 
 

Simfizis pubisin (symphysis pubis) üst kısmına gelecek Ģekilde, kasetin ortasına dik 
olarak santralize edilir. Diyafram, radyografisi çekilecek bölgeyi içine alacak Ģekilde 
ayarlanır. 

 

1.2.5. Teknik Faktörler 
 

Film Ebatları Bucky 
Kv Ortalama 

Değer 

mAs Ortalama 

Değer 
FFM(cm) 

30x40 Evet 75 20 115 

 

Exposure düğmesine basmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. 

Hastaya “nefesini tut ve hareket etme” komutu verilir ve exposure düğmesine basılır. 
Exposure iĢleminden hemen sonra hastaya,“rahat nefes al” komutu verilerek radyografi 
iĢlemi sonlandırılır. 

 

Çekilen bu radyogramdaki görüntü, film banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra meydana 
gelir. Görüntünün oluĢturulması ile ilgili kazanımlar, Film Banyo ve Baskı Tekniği Dersi 
(10.sınıf) Radyolojide Banyo Ve Baskı Modülünde alınacaktır (Bkz Resim1.1). 
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Resim 1.1: Pelvis A-P radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda, Pelvis A-P radyografisini tekniğine 

uygun olarak çekebileceksiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 Mutlaka dozimetre takınız. 

 
 

 ÇalıĢma esnasında kurĢunlu önlük 
kullanınız. 

 
 

 Hastanın; radyografisi çekilecek 
bölgesine uygun kurĢun önlük, gözlük, 
troid ve gonad koruyucu kullanınız. 

 Hastanın üzerindeki giysileri ve 
görüntüyü olumsuz etkileyecek nesneleri 
çıkarttırınız. 

 Hastaların, radyografi öncesi hazırlığını 
radyografi odalarındaki kabinlerde 
yapmasını sağlayınız. 

 Hasta üzerindeki giysi ve artefakt 
oluĢturabilecek nesnelerin, hasta veya 
refakatçileri tarafından çıkartılmasını 
sağlayınız. 

 Radyografi iĢleminden önce, hasta 
üzerinde görüntüyü etkileyecek 
herhangi bir nesne kalmadığında emin 

olunuz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Hastanın önlük giymesini sağlayınız. 

 

 Hastanın kullanacağı önlüğün temiz 
olmasını sağlayınız. 

 30x40 cm ebatlarında kaset seçiniz. 

 Hastanın vücut yapısına göre uygun 
ebatlarda kaset seçiniz.  

 

 Kaseti, bucky tepsisine (tablasına) 
enlemesine yerleĢtiriniz 

 

 Bucky kullanılması gereken 
radyografilerde, kumanda masası 
üzerindeki bucky düğmesini kullanarak 

bucky sistemini devreye sokmayı 
unutmayınız.  

 Hastayı masaya almadan önce tüpü orta 
hat çizgisine ayarlayıp sabitleĢtiriniz  

 Bucky tepsisine (tablasına) yerleĢtirilen 
kaseti sabitleĢtiriniz. 

 Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına 
L iĢareti koyunuz. 

 ĠĢaretin inceleme bölgesin dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz. 
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 Hastayı, supin pozisyonunda masaya 
alınız. 

 

 Vertebral kolon masanın orta hattına 
gelecek Ģekilde, hastaya pozisyon 

veriniz. 

 

 Hastanın, ayak baĢparmaklarını birbirine 

bakar Ģekilde yaklaĢtırılıp iç rotasyona 
getiriniz. 

 Ayak tabanlarının masaya dik olmasına 
dikkat ediniz. 

 Kaseti, üst kenar krista iliakaların 4 cm 
üzerine gelecek Ģekilde yerleĢtiriniz. 

 Kasetin, radyografisi alınacak bölgeyi 
içine alacak Ģekilde olmasına dikkat 
ediniz. 

 Film fokus mesafesini, (FFM) 115 cm 
olacak Ģekilde ayarlayınız. 

 Radyografik uygulamalarda kaliteli 
görüntü elde etmek amacıyla standart 

FFM değerleri kullanınız. 
 Merkezi ıĢını simfizis pubisin üst 

kısmına gelecek Ģekilde, kasetin ortasına 
dik olarak santralize ediniz. 

 Merkezi ıĢının filme dik gelmesine 
dikkat ediniz. 

 Diyafram ayarı yapınız. 

 

 Diyafram ayarını istenen radyografi 
bölgesiyle sınırlı tutunuz. 

 

 Doz ayarı yapınız. 

 

 Uygun Kv ve mAs ayarlamasını 
yapınız. 
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 Radyografi çekerken hastaya "nefesini 
tut ve hareket etme" komutu veriniz. 

 Komutu veremeden önce hastayı 

yapacağı eylem konusunda 
bilgilendiriniz.  

 Exposure düğmesine basınız. 

 

 

 Exposure düğmesine basarken kurĢunlu 

paravan arkasında durunuz. 

 
 

 Exposure düğmesine basmadan önce 
hastanın konumunu son bir kez daha 

gözleyiniz. 
 

 
 

 Exposure iĢleminin iki aĢamada 
gerçekleĢtiğini unutmayınız. 

 Exposure iĢleminden hemen sonra 
hastaya, rahat nefes alması komutu 

veriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. Pelvis A-P  radyografisinde, hangi ebatlarda kaset kullanılmalıdır? 

A) 10x15 cm 
B) 18x24 cm 
C) 30x40c m 
D) 35x35 cm 
E) 28x30 cm 
 

2. Pelvis A-P radyografsinde FFM kaç cm olmalıdır? 
A) 115 cm 
B) 118 cm 
C) 110 cm 
D) 125 cm 
E) 105 cm 
 

3. Pelvis A-P radyografisinde merkezi ıĢın nereye santralize edilmelidir? 

A) Krista iliacalara kasete dik olarak 
B) 4.lumbal vertebra hizasına kasete dik olarak 
C) Kaput femorisin 3 cm yukarısına kasete dik olarak 
D) 5.lumbal vertebra hizasına kasete dik olarak 
E) Simfizis pubisin üst kısmına gelecek şekilde kasetin ortasına dik olarak  
 
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 
4. Pelvis A-P  radyografisinde kasetin üst kenarı, .................................... ayarlanmalıdır. 

5. Pelvis A-P  radyografisinde hastanın ayak ……………………………………. 

.......................................................getirilir. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 
 

Bu öğrenme faaliyetini baĢarıyla tamamladığınızda pelvis lateral radyografisini 

tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.  
 
 

 
 

Pelvis lateral radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırarak, rapor haline getirip sınıf 
ortamında tartıĢınız. 

 

2. PELVĠS LATERAL RADYOGRAFĠSĠ 
 

2.1. Pelvis Lateral Radyografisinin Amacı 
 
Pelvis  lateral radyografisi; travma, (kırık, çıkıklar) yapı anormallikleri, enfeksiyon ve 

tümörlerin  tanısının konulması amacıyla çekilmektedir. 
 

2.2. Pelvis Lateral Radyografisi Çekim Tekniği 
 
Pelvis lateral radyografisinde, aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanmaktadır. 

 

2.2.1. Hasta Hazırlığı 
 

Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetindeki (pelvis A-P radyografisi) gibidir. 
 

2.2.2. Kaset Seçimi 
 
Hasta hazırlanırken radyografi için 30x40 cm ebadındaki kaset, ıĢınlanmamıĢ film 

dolabından alınır ve bucky tepsisine yerleĢtirilir. Sağ tarafına R veya sol tarafına L iĢareti 
konur. Dijital röntgen cihazları ile yapılan radyografi çekimlerinde görüntü, dedektörler 
aracılığı ile oluĢturulduğu için  kaset kullanılmamaktadır. 
 

2.2.3. Pozisyon Tekniği 

 
Pelvis lateral radyografisi çekimi için masada ve ayakta pozisyon tekniği uygulanır. 
 
 Masada Pelvis Lateral Radyografi Çekimi Ġçin Pozisyon Tekniği 
 

Hasta, masa üzerine yön belirtilmemiĢse sağ tarafına yan pozisyonda yatar. 
Pozisyonun korunmasını sağlamak amacıyla kalça ve diz eklemleri hafifçe bükülür. Hastanın 
hareketsizliğini sağlamak amacıyla komprasyon bandı ile tespit edilir. Bu pozisyonda, 
asetebulum ve iskiyal çıkıntıların üst üste düĢmesi gerekir. Kasetin üst kenarı krista iliakanın 
4 cm üzerine gelecek Ģekilde ayarlanır.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Ayakta Pelvis Lateral Radyografi Çekimi Ġçin Pozisyon Tekniği 
 

Hasta, ayakta statifin önüne alınır. Radyografisi çekilecek olan taraf statife temas 
ettirilir. Bucky tepsisine boylamasına yerleĢtirilen kasetin üst kenarı, krista iliakanın 4 cm 
üzerine gelecek Ģekilde ayarlanır (Bkz Fotoğraf 2.1). 

 

 

Fotoğraf 2.1: Pelvis lateral radyografisi çekim pozisyonu 
 

2.2.4. Merkezi IĢın 
 

Masada, pelvis lateral radyografisini çekerken merkezi ıĢın kaput femorisin (caput 
femoris) 3 cm yukarısına kasete dik olarak santralize edilir. 

 

Ayakta pelvis lateral radyografisini çekerken orta ıĢın, kaput femorisin 3 cm 
yukarısına horizantal konumda dik olarak santralize edilir. 

 

Diyafram, radyografisi çekilecek bölgeyi içine alacak Ģekilde ayarlanır. 
 

2.2.5. Teknik Faktörler 
 

Film Ebatları Bucky 
Kv Ortalama 

Değer 
mAs Ortalama 

Değer 
FFM(cm) 

30x40 Evet 85 30 115 

 

Exposure düğmesine basmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. 
Hastaya, “nefesini tut ve hareket etme” komutu verilerek exposure düğmesine basılır. 
Exposure iĢleminden hemen sonra hastaya, “rahat nefes al” komutu verilerek radyografi 
iĢlemi sonlandırılır. 

 

Film banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyogram elde edilir (Bkz. 
Resim2.1). 
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Resim 2.1: Pelvis lateral radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda, Pelvis Lateral radyografisini 

tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 Radyasyondan korunma kuralarına 
uyunuz. 

 Hastanın üzerindeki giysileri, görüntüyü 
olumsuz etkileyecek nesneleri 
çıkarttırınız. 

 Hastaların, radyografi öncesi hazırlığını 
radyografi odalarındaki kabinlerde 
yapmasını sağlayınız. 

 Hasta üzerindeki giysi ve artefakt 

oluĢturabilecek nesnelerin, hasta veya 
refakatçileri tarafından çıkartılmasını 
sağlayınız. 

 Radyografi iĢleminden önce hasta 
üzerinde görüntüyü etkileyecek herhangi 
bir nesne kalmadığından emin olunuz. 

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız. 
 Hastanın kullanacağı önlüğün temiz 

olmasını sağlayınız. 

 30x40 cm ebatlarında kaset seçiniz. 
 Hastanın vücut yapısına göre, uygun 

ebatlarda kaset seçiniz.  

 Kaseti, bucky tepsisine boylamasına 
yerleĢtiriniz 

 Bucky kullanılması gereken 
radyografilerde kumanda masası 
üzerindeki bucky düğmesini kullanarak 
bucky sistemini devreye sokmayı 
unutmayınız.  

 Bucky tepsisine yerleĢtirilen kaseti 
sabitleĢtiriniz. 

 Sağ tarafına R veya sol tarafına L iĢareti 
koyunuz. 

 ĠĢaretin inceleme bölgesinin dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz. 

 Hastanın, radyografisi çekilecek tarafı 
masaya temas edecek Ģekilde yan 
yatmasını sağlayınız. 

 Radyografi için yön belirtilmemiĢ ise 

hastayı sağ tarafına yan döndürünüz. 

 Pozisyonun korunmasını sağlamak 
amacıyla kalça ve diz eklemlerini 
hafifçe büktürünüz. 

 Asetebulum ve iskiyal çıkıntıların üst 
üste düĢmesine dikkat ediniz. 

 Hastanın  hareketsizliğini sağlamak için 
komprasyon bandı ile tespit ediniz. 

 Gerektiğinde röntgen masası üzerindeki 
aparatları mutlaka kullanınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kasetin üst kenarını, krista iliakanın 4 
cm üzerine gelecek Ģekilde ayarlayınız. 

 Kasetin, radyografisi alınacak bölgeyi 
içine alacak Ģekilde olmasına dikkat 
ediniz. 

 Her iki pozisyon için de FFM’yi 115 cm 

ayarlayınız. 

 Radyografik uygulamalarda kaliteli 
görüntü elde etmek amacıyla standart 
FFM değerleri kullanınız. 

 Merkezi ıĢını kaput femorisin 3 cm 

yukarısına kasete dik olarak santralize 
ediniz. 

 Median–sagital hatla symphysis pubisin 

birleĢtiği noktanın 3 cm üzerini ölçü 
olarak alınız. 

 Hastanın ayakta radyografi çekimi için 
kaseti statifte bucky tepsisine 
boylamasına yerleĢtiriniz. 

 Statifi tekniğine uygun kullanınız. 

 Hastayı, ayakta statifin önüne alınız ve 
radyografisi çekilecek tarafı statife 
temas ettiriniz. 

 Radyografi için yön belirtilmemiĢ ise 
hastanın sağ tarafını statife temas 
ettiriniz. 

 Kasetin üst kenarını, krista iliakanın 4 
cm üzerine gelecek Ģekilde ayarlayınız. 

 Kasetin, radyografisi alınacak bölgeyi 
içine alacak Ģekilde olmasına dikkat 
ediniz. 

 Merkezi ıĢını, kaput femorisin 3 cm. 
yukarısına horizantal konumda dik 
olarak santralize ediniz. 

 Merkezi ıĢının, dik olarak kaseti 
ortalayacak Ģekilde santralize edilmesine 
dikkat ediniz. 

 Diyafram ayarı yapınız. 
 Diyafram ayarını istenen radyografi 

bölgesiyle sınırlı tutunuz. 

 Doz ayarı yapınız. 
 Ġstenen radyografiye uygun Kv ve mAs 

ayarlamasını yapınız. 

 Radyografi alınırken hastaya “nefesini 
tut, hareket etme ” komutu veriniz. 

 Komutu veremeden önce hastayı 
yapacağı eylem konusunda 

bilgilendiriniz. 

 Exposure düğmesine basınız. 
 Exposure düğmesine basarken, yapılan 

iĢlemleri uygulayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  
 

1. Pelvis lateral radyografisinde hangi ebatlarda kaset kullanılır? 

A) 28x30 cm 
B) 18x25 cm 
C) 35x35 cm 
D) 50x60 cm 
E) 30x40 cm 

 

2. Yatarak veya ayakta pelvis lateral radyografisinde kasetin üst sınırı hangi bölgeye 
ayarlanmalıdır? 
A) Simfizis pubis üzerine 
B) Ġliac kanada 
C) Sinfizis pubisin 4cm üzerine 
D) Krista iliakanın 4 cm üzerine 
E) Sakroiliak ekleme 
 

3. Pelvis lateral radyografisinde FFM kaç cm olmalıdır? 
A) 100 cm 
B) 118 cm 
C) 115 cm 
D) 125 cm 

E) 130 cm 
 

4. Yatarak pelvis lateral radyografisinde merkezi ıĢın nereye ve nasıl santralize 
edilmelidir? 
A) Kaput femorisin 3cm yukarısına horizantal olarak 
B) Sakroiliak ekleme kasete dik olarak 

C) Krista iliakaya kasete dik olarak 
D) Kaput femorisin 3 cm yukarısına kasete dik olarak  
E) 5.lumbal vertebraya kasete dik olarak 
 

5. Ayakta pelvis lateral radyografisinde merkezi ıĢın nereye ve nasıl santralize 
edilmelidir? 
A) Krista iliakaya kasete dik olarak 
B) 5.lumbal vertebraya kasete dik olarak 
C) Kaput femorisin 3 cm yukarısına kasete dik olarak  
D) Sakroiliak ekleme kasete dik olarak 
E) Kaput femorisin 3cm yukarısına horizantal olarak 

 
 

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–3 
 
 

 
 

Bu öğrenme faaliyetini baĢarıyla tamamladığınızda pelvis oblig radyografisini 
tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.  
 

 

 
 

Pelvis oblik radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırarak  rapor haline getirip sınıf 
ortamında tartıĢınız. 

 

3. PELVĠS OBLĠK RADYOGRAFĠSĠ 
 

3.1. Pelvis Oblik Radyografisinin Amacı 
 
Pelvis oblik radyografisi travma, yapı anormallikleri (kırık, çıkıklar), enfeksiyon ve 

tümörlerin tanısının konulması amacıyla çekilmektedir. 

 

3.2. Pelvis Oblik Radyografisinde Çekim Tekniği 
 

Pelvis oblik radyografisinde, aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanmaktadır. 

 

2.2.1. Hasta Hazırlığı 

 
Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetindeki (pelvis A-P radyografisi) gibidir. 

 

3.2.2. Kaset Seçimi 
 
Hasta hazırlanırken radyografi için 30x40 cm ebadındaki kaset, ıĢınlanmamıĢ film 

dolabından alınır ve bucky tepsisine enlemesine yerleĢtirilir. Sağ tarafına R veya sol tarafına 
L iĢareti konur. Dijital röntgen cihazları ile yapılan radyografi çekimlerinde görüntü, 
dedektörler aracılığı ile oluĢturulduğu için  kaset kullanılmamaktadır. 

 

3.2.3. Pozisyon Tekniği 
 
Hasta masa üzerine, supin pozisyonda yatar. Radyografisi çekilecek taraf, filme yakın 

olacak Ģekilde masaya temas ederken diğer taraf 30˚- 40˚ kaldırılır. Kaset, üst kenarı krista 
iliakanın 4 cm üzerine gelecek Ģekilde ayarlanır (Bkz Fotoğraf 3.1). 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



 

 18 

 

Resim 3.1: Pelvis oblik radyografisi çekim pozisyonu 
 

3.2.4. Merkezi IĢın 
 

Merkezi ıĢın, sipina iliakanın (spina iliaca) anterior süperior seviyesinin 3-4 cm 
medialine kasetin ortasına dik olarak santralize edilir. Diyafram, radyografisi çekilecek 
bölgeyi içine alacak Ģekilde ayarlanır. 

 

3.2.5. Teknik Faktörler  
 

Film Ebatları Bucky Kv Ortalama 

Değer 

mAs Ortalama 

Değer 

FFM(cm) 

30x40 Evet 85 30 115 

 

Exposure düğmesine basmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. 
Hastaya, “nefesini tut ve hareket etme” komutu verilerek exposure düğmesine basılır. 
Exposure iĢleminden hemen sonra hastaya, “rahat nefes al” komutu verilerek radyografi 
iĢlemi sonlandırılır. Film banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyogram elde edilir 

(Bkz Resim3.1). 

 

Resim 3.1: Pelvis oblik radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

AMA FAALĠYETĠ-1 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda, Pelvis Oblik radyografisini 
tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 Radyasyondan korunma kuralarına 
uyunuz. 

 Hastanın üzerindeki giysileri, görüntüyü 
olumsuz etkileyecek nesneleri 
çıkarttırınız. 

 Hastaların radyografi öncesi hazırlığını 
radyografi odalarındaki kabinlerde 
yapmasını sağlayınız. 

 Hasta üzerindeki giysi ve artefakt 

oluĢturabilecek nesnelerin, hasta veya 
refakatçileri tarafından çıkartılmasını 
sağlayınız. 

 Radyografi iĢleminden önce hasta 
üzerinde görüntüyü etkileyecek herhangi 
bir nesne kalmadığında emin olunuz. 

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız 
 Hastanın kullanacağı önlüğün temiz 

olmasını sağlayınız 

 30x40 cm ebatlarında kaset seçiniz. 
 Hastanın vücut yapısına göre uygun 

ebatlarda kaset seçiniz. 

 Kaseti bucky tepsisine enlemesine 
yerleĢtiriniz. 

 Bucky kullanılması gereken 
radyografilerde, kumanda masası 

üzerindeki bucky düğmesini kullanarak 
bucky sistemini devreye sokmayı 
unutmayınız.  

 Bucky tepsisine yerleĢtirilen kaseti 
sabitleĢtiriniz. 

 Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına 
L iĢareti koyunuz. 

 ĠĢaretin, inceleme bölgesin dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz. 

 Hastayı, supin pozisyonunda masaya 
alınız. 

 Hastayı masaya almadan önce tüpü orta 

hat çizgisine ayarlayıp sabitleĢtiriniz. 
 Vertebral kolon masanın orta hattına 

gelecek Ģekilde hastaya pozisyon 
veriniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Radyografisi çekilecek tarafı filme yakın 

olacak Ģekilde masaya temas ettirin 

diğer tarafını ise 30-40 kaldırınız. 

 Oblik pozisyonu için gerekli ölçüde 
açılandırma yapmaya dikkat ediniz.  

 Kaseti, üst kenarı krista iliakanın 4 cm 
üzerine gelecek Ģekilde ayarlayınız.  

 Kaseti radyografisi çekilecek bölgeyi 
içine alacak Ģekilde ayarlamaya dikkat 
ediniz. 

 FFM’yi 115 cm ayarlayınız. 
 Radyografik uygulamalarda kaliteli 

görüntü elde etmek amacıyla standart 
FFM değerleri kullanınız. 

 Merkezi ıĢını spina iliaka anterior 
süperior seviyesinin 3-4 cm. medialine 
kasete dik olarak santralize ediniz. 

 Merkezi ıĢının dik olarak kasetin 
ortasına santralize edilmesine dikkat 
ediniz. 

 Diyafram ayarı yapınız. 
 Diyafram ayarını istenen radyografi 

bölgesiyle sınırlı tutunuz. 

 Doz ayarı yapınız. 
 Ġstenen radyografiye uygun Kv ve mAs 

ayarlamasını yapınız. 

 Radyografi alınırken hastaya “nefesini 
tut, hareket etme ” komutu veriniz. 

 Komutu veremeden önce hastayı 

yapacağı eylem konusunda 
bilgilendiriniz.  

 Exposure düğmesine basınız. 
 Exposure düğmesine basarken, yapılan 

iĢlemleri uygulayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 
1. Pelvis oblig radyografisinde hangi ebatlarda kaset kullanılır? 

A) 30x40 cm 
B) 18x25 cm 

C) 18x24 cm 
D) 28x30 cm 
E) 24x30 cm 

 
2. Pelvis oblig radyografisinde FFM kaç cm olmalıdır? 

A) 110 cm 
B) 118 cm 
C) 115 cm 

D) 125 cm 
E) 105 cm 

 
3. Pelvis oblig radyografisinde hastanın hangi tarafı masaya temas etmelidir? 

A) Hastanın her iki tarafıda masaya temas etmelidir. 
B) Radyografisi çekilecek taraf masaya temas etmelidir. 
C) Radyografisi çekilmeyecek taraf masaya temas etmelidir. 

D) Hangi tarafı olursa olsun fark etmez. 
E) Sadece gövdesi masaya temas etmelidir. 

 
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 
4. Pelvis oblig radyografisinde oblig pozisyonu için hastanın radyografisi çekilecek tarafı 

filme yakın olacak Ģekilde masaya temas ettirin diğer tarafı, …………………….. 

yükseltilir. 

5. Pelvis oblig radyografisinde merkezi ıĢın, ……………………………………………. 

........................................................kasete dik olarak santralize edilmelidir. 

 
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–4 
 
 

 
 

Bu öğrenme faaliyetini baĢarıyla tamamladığınızda kalça eklemi A-P radyografisini 
tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.  
 

 

 
 

Kalça eklemi A-P radyografisini, çeĢitli kaynaklardan araĢtırarak, rapor haline getirip 
sınıf ortamında tartıĢınız. 

 

4. KALÇA EKLEMĠ A-P RADYOGRAFĠSĠ 
 

4.1. Kalça Eklemi A-P Radyografisinin Amacı 
 
Kalça eklemi A-P radyografisi; travma, tümör, yapı anormallikleri, enfeksiyon, 

romatizmal vb. hastalıkların tanısının konulması amacıyla çekilmektedir. 
 

4.2. Kalça Eklemi A-P Radyografisinde Çekim Tekniği 
 

Kalça Eklemi A-P radyografisinde, aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanmaktadır. 
 

4.2.1. Hasta Hazırlığı 
 
Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetindeki (pelvis A-P radyografisi) gibidir. 
 

4.2.2. Kaset Seçimi 

 
Hasta hazırlanırken radyografi için 24x30 cm ebadındaki kaset ıĢınlanmamıĢ film 

dolabından alınır ve bucky tepsisine boylamasına yerleĢtirilir. Sağ tarafına R veya sol 

tarafına L iĢareti konur. Dijital röntgen cihazları ile yapılan radyografi çekimlerinde görüntü, 
dedektörler aracılığı ile oluĢturulduğu için  kaset kullanılmamaktadır. 

 

4.2.3. Pozisyon Tekniği 
 
Hasta, masa üzerine supin pozisyonda yatar. Hastanın ayak baĢparmakları birbirine 

bakar Ģekilde yaklaĢtırılıp iç rotasyona getirilir. Ayak tabanları masaya dik konumdadır. 
Bucky tepsisine yerleĢtirilmiĢ olan radyografi kasetinin üst kenarı spina iliaka anterior 
superior seviyesine; dıĢ kenarı ise cildi geçecek Ģekilde ayarlanır. Gonat bölgesine gonat 
koruyucu yerleĢtirilir (Bkz Fotğraf 4.1). 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Fotoğraf 4.1: Kalça eklemi A-P radyografisi çekim pozisyonu 
 

4.2.4. Merkezi IĢın 
 

Merkezi ıĢın kasetin ortasına, filme dik olarak santralize edilir. Diyafram, radyografisi 
çekilecek bölgeyi içine alacak Ģekilde ayarlanır. 

 

4.2.5. Teknik Faktörler 

 

Film 
Ebatları 

Bucky 
Kv Ortalama 

Değer 
mAs Ortalama 

Değer 
FFM(cm) 

24x30 Evet 75 20 115 

 

Exposure düğmesine basmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. 

Hastaya, “nefesini tut ve hareket etme” komutu vererek exposure düğmesine basılır. 
Exposure iĢleminden hemen sonra hastaya “rahat nefes al” komutu verilerek radyografi 
iĢlemi sonlandırılır. Film banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyogram elde edilir 
(Bkz Resim 4.1). 

 

Resim 4.1: Kalça eklemi A-P radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda kalça eklemi A-P radyografisini 
tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 Radyasyondan korunma kuralarına 
uyunuz. 

 Hastanın üzerindeki giysileri, görüntüyü 
olumsuz etkileyecek nesneleri 

çıkarttırınız. 

 Hastaların radyografi öncesi hazırlığını 
radyografi odalarındaki kabinlerde 

yapmasını sağlayınız. 
 Hasta üzerindeki giysi ve artefakt 

oluĢturabilecek nesnelerin, hasta veya 
refakatçileri tarafından çıkarılmasını 
sağlayınız. 

 Radyografi iĢleminden önce hasta 
üzerinde görüntüyü etkileyecek herhangi 

bir nesne kalmadığından emin olunuz. 

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız 
 Hastanın kullanacağı önlüğün temiz 

olmasını sağlayınız. 

 24x30 cm ebatlarında kaset seçiniz. 
 Hastanın vücut yapısına göre uygun 

ebatlarda kaset seçiniz. 

 Kaseti, bucky tepsisine enlemesine 
yerleĢtiriniz. 

 Bucky kullanılması gereken 
radyografilerde, kumanda masası 
üzerindeki bucky düğmesini kullanarak 
bucky sistemini devreye sokmayı 

unutmayınız.  
 Bucky tablasına yerleĢtirilen kaseti 

sabitleĢtiriniz. 

 Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına 
L iĢareti koyunuz. 

 ĠĢaretin, inceleme bölgesin dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz. 

 Hastayı, supin pozisyonunda masaya 

alınız. 

 Hastayı, masaya almadan önce tüpü orta 
hat çizgisine ayarlayıp sabitleĢtiriniz. 

 Vertebral kolon masanın orta hattına 
gelecek Ģekilde hastaya pozisyon 
veriniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Hastanın; ayak baĢparmakları birbirine 
bakar Ģekilde yaklaĢtırılıp iç rotasyona 
getirerek, ayak tabanlarının masaya dik 

konumda olmasını sağlayınız. 

 Doğru pozisyonu uyguladığınızdan emin 
olunuz. 

 Kasetin, üst kenarını spina iliaka 
anterior superior seviyesine, dıĢ kenarını 

ise cildi geçecek Ģekilde ayarlayınız.  

 Kasetin radyografisi alınacak bölgeyi 
içene almasına dikkat ediniz. 

 FFM’yi 115 cm olacak Ģekilde 
ayarlayınız. 

 Radyografik uygulamalarda kaliteli 
görüntü elde etmek amacıyla standart 
FFM değerleri kullanınız. 

 Merkezi ıĢını, kasetin ortasına, filme dik 
olarak santralize ediniz. 

 Santralizasyonu doğru uyguladı- 
ğınızdan emin olunuz. 

 Diyafram ayarı yapınız. 
 Diyafram ayarını, istenen radyografi 

bölgesiyle sınırlı tutunuz. 

 Doz ayarı yapınız.  Uygun Kv ve mAs ayarlamasını yapınız. 

 Radyografi alınırken hastaya “nefesini 
tut, hareket etme” komutu veriniz. 

 Komutu veremeden önce hastayı 
yapacağı eylem konusunda 
bilgilendiriniz.  

 Exposure düğmesine basınız. 
 Exposure düğmesine basarken, yapılan 

iĢlemleri uygulayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. Kalça eklemi A- P radyografisinde hangi ebatlarda kaset kullanılır? 

A) 35x35 cm 
B) 30X40 cm 

C) 24x30 cm 
D) 30x35 cm 
E) 35x43 cm 
 

2. Kalça eklemi A-P radyografisinde kasetin üst kenarı hangi bölgeye ayarlanmalıdır? 
A) Spina iliaka anterior superior seviyesine 
B) Obturator foromen seviyesine 
C) Simfizis pubis seviyesine 

D) Femur boynu seviyesine 
E) Koksiks seviyesine 
 

3. Kalça eklemi A-P radyografisinde ayaklara nasıl pozisyon verilmelidir? 
A) Ayaklar yan yatırılır. 
B) Ayak topukları yaklaĢtırılır dıĢ rotasyon yaptırılır. 
C) Ayaklara pozisyon verilmez. 

D) Ayaklar masaya temas ettirilmeden birleĢtirilir. 
E) Ayak baĢparmaklarını birbirine bakar Ģekilde yaklaĢtırılıp iç rotasyon yaptırılır. 
 
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 
4. Kalça eklemi A-P radyografisinde FFM, ...............................cm olmalıdır. 

5. Kalça eklemi A-P radyografisinde, gonadal koruyucu 

………….……………............................................. konulmalıdır. 

 

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–5 
 
 

 
 

Bu öğrenme faaliyetini baĢarıyla tamamladığınızda kalça eklemi lateral radyografisini 
tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.  

 

 
 
 

Kalça eklemi lateral radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırarak rapor haline getirip 
sınıf ortamında tartıĢınız. 

 

5. KALÇA EKLEMĠ LATERAL 

RADYOGRAFĠSĠ 
 

5.1. Kalça Eklemi Lateral Radyografisinin Amacı 
 
Kalça eklemi lateral radyografisi travma, tümör, yapı anormallikleri, enfeksiyon, 

romatizmal vb. hastalıkların tanısının konulması amacıyla çekilmektedir. 
 

5.2. Kalça Eklemi Lateral Radyografisinde Çekim Tekniği 
 
Kalça Eklemi lateral radyografisinde, aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanmaktadır. 

 

5.2.1. Hasta Hazırlığı 
 
Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetindeki (pelvis A-P radyografisi) gibidir. 
 

5.2.2. Kaset Seçimi 
 
Hasta hazırlanırken radyografi için 24x30cm ebadındaki kaset ıĢınlanmamıĢ film 

dolabından alınır ve bucky tepsisine boylamasına yerleĢtirilir. Sağ tarafına R veya sol 
tarafına L iĢareti konur. Dijital röntgen cihazları ile yapılan radyografi çekimlerinde görüntü, 
dedektörler aracılığı ile oluĢturulduğu için  kaset kullanılmamaktadır. 

 

5.2.3. Pozisyon Tekniği 
 
Hasta, masaya radyografisi çekilecek tarafı üzerine yan yatar. Radyografisi çekilecek 

taraftaki femur düz; diz hafif fleksiyondadır. Diğer taraf femur dıĢa rotasyonda; diz kısmen 
fleksiyonda ve ayak tabanı masa üzerine basar durumdadır. Kasetin üst kenarı, simfizis 
pubisin 6 cm üzerine gelecek Ģekilde ayarlanır (Bkz Fotoğraf 5.1). 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 

AMAÇ 
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Fotoğraf 5.1: Kalça eklemi lateral radyografisi çekim pozisyonu 
 

5.2.4. Merkezi IĢın 
 

Kasetin ortasına dik olarak santralize edilir. Diyafram, radyografisi çekilecek bölgeyi 

içine alacak Ģekilde ayarlanır. 
 

5.2.5. Teknik Faktörler 

 

Film 

Ebatları 
Bucky 

Kv Ortalama 

Değer 

mAs Ortalama 

Değer 
FFM(cm) 

24x30 Evet 75 20 115 

 

Exposure düğmesine basmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. 
Hastaya, “nefesini tut ve hareket etme” komutu verilerek exposure düğmesine basılır. 
Exposure iĢleminden hemen sonra hastaya, “rahat nefes al” komutu verilerek radyografi 
iĢlemi sonlandırılır. Film banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyogram elde edilir 
(Bkz Resim5.1). 

 

Resim 5.1: Kalça eklemi lateral radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda kalça eklemi lateral radyografisini 
tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 Radyasyondan korunma kuralarına 
uyunuz. 

 Hastanın üzerindeki giysileri ve 
görüntüyü olumsuz etkileyecek 
nesneleri çıkarttırınız. 

 Hastaların radyografi öncesi hazırlığını, 
radyografi odalarındaki kabinlerde 
yapmasını sağlayınız. 

 Hasta üzerindeki giysi ve artefakt 
oluĢturabilecek nesnelerin, hasta veya 
refakatçileri tarafından çıkarılmasını 
sağlayınız. 

 Radyografi iĢleminden önce hasta 
üzerinde görüntüyü etkileyecek herhangi 
bir nesne kalmadığında emin olunuz. 

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız.  Önlüğün temiz olmasını sağlayınız. 

 24x30 cm ebatlarında kaset seçiniz. 
 Hastanın vücut yapısına göre uygun 

ebatlarda kaset seçiniz. 

 Kaseti bucky tepsisine boylamasına 
yerleĢtiriniz. 

 Bucky kullanılması gereken 
radyografilerde, kumanda masası 

üzerindeki bucky düğmesini kullanarak 
bucky sistemini devreye sokmayı 
unutmayınız.  

 Bucky tablasına yerleĢtirilen kaseti 
sabitleĢtiriniz. 

 Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına 
L iĢareti koyunuz. 

 ĠĢaretin inceleme bölgesin dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz. 

 Hastayı masaya radyografisi çekilecek 
tarafı üzerine yan yatırınız. 

 Hastayı masaya almadan önce tüpü orta 
hat çizgisine ayarlayıp sabitleĢtiriniz. 

 Vertebral kolon masanın orta hattına 
gelecek Ģekilde hastaya pozisyon veriniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Radyografisi çekilecek taraftaki 
femuru düz uzatınız; dizi hafif 
fleksiyona getiriniz. 

 Doğru pozisyonu uyguladığınızdan emin 
olunuz. 

 Diğer taraf femuru dıĢa rotasyonda, 

dizi kısmen fleksiyonda ve ayak 
tabanını masa üzerine basar durumda 
pozisyonlayınız. 

 Radyografi çekimlerinde pozisyonu tam 
uygulayıp detayları iyi veren bir 
radyografi elde ediniz. 

 Kasetin üst kenarını simfizis pubisin 6 
cm üzerine gelecek Ģekilde 
ayarlayınız. 

 Kasetin radyografisi alınacak bölgeyi 
içene almasına dikkat ediniz. 

 FFM’yi 115 cm olacak Ģekilde 
ayarlayınız. 

 Radyografik uygulamalar kaliteli görüntü 
elde etmek amacıyla standart FFM 
değerleri kullanınız. 

 Merkezi ıĢını kasetin ortasına dik 
olarak santralize ediniz. 

 Santralizasyonu doğru uyguladığınızdan 
emin olunuz. 

 Diyafram ayarı yapınız. 
 Diyafram ayarını, istenen radyografi 

bölgesiyle sınırlı tutunuz. 

 Doz ayarı yapınız.  Uygun Kv ve mAs ayarlamasını yapınız. 

 Radyografi alınırken hastaya “nefesini 
tut, hareket etme ” komutu veriniz. 

 Komutu veremeden önce hastayı yapacağı 
eylem konusunda bilgilendiriniz. 

 Exposure düğmesine basınız. 
 Exposure düğmesine basarken, yapılan 

iĢlemleri uygulayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 

1. Kalça eklemi lateral radyografisinde FFM kaç cm olmalıdır? 
A) 120 cm 
B) 125 cm 
C) 100 cm 
D) 115 cm 
E) 150 cm 

 
2. AĢağıdaki ifadelerden hangisi, kalça eklemi lateral radyografisi çekerken eksposure 

anında dikkat edilmesi gereken kurallardan değildir?  
A) Exposure yaparken kurĢunlu paravan arkasında durmak. 
B) Exposure düğmesine basmadan önce hastanın konumunu son bir kez daha 

gözlemlemek. 
C) Exposure işlemini iki aşamada gerçekleştirmek. 

D) Exposure iĢleminden hemen sonra hastaya, rahat nefes al komutu vermek. 
E) Exposure işleminde doz ayarı yapmak. 
 

3. AĢağıdaki ifadelerden hangisi, kalça eklemi lateral radyografisi çekerken yapılan 
iĢlemler arasında değildir? 
A) Hasta supin pozisyonunda masaya alınır. 
B) Radyografisi çekilecek kalça masaya ortalanarak diz ile birlikte lateral duruma 

getirilir. 

C) Üstte kalan bacak bir destek ile geriye alınır. 
D) Merkezi ıĢını koksikse santralize edilir. 
E) Diyafram, radyografisi çekilecek bölgeyi içine alacak Ģekilde ayarlanır. 

 
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 
4. Kalça eklemi lateral radyografisinde, …………………………….cm ebatlarda kaset 

kullanılır. 

5. Kalça eklemi lateral radyografisinde kasetin üst kenarı ......................................... 

..................................................ayarlanmalıdır. 

 
 

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–6 
 
 
 

 
Bu öğrenme faaliyetini baĢarıyla tamamladığınızda her iki kalça eklemi lateral 

(kurbağa pozisyonu) radyografisini tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.  
 
 

 
 
Her iki kalça eklemi lateral (kurbağa pozisyonu) radyografisini, çeĢitli kaynaklardan 

araĢtırarak rapor haline getirip sınıf ortamında tartıĢınız. 
 

6. HER ĠKĠ KALÇA EKLEMĠ LATERAL 

(KURBAĞA POZĠSYONU) RADYOGRAFĠSĠ 
 

6.1. Her Ġki Kalça Eklemi Lateral (Kurbağa Pozisyonu) 

Radyografisinin Amacı 
 

Her iki kalça eklemi (kurbağa pozisyonu) radyografisi, özellikle çocuklarda doğuĢtan 
kalça çıkığının tanısının konulması amacı ile çekilir. 

 

6.2. Her Ġki Kalça Eklemi Lateral (Kurbağa Pozisyonu) 

Radyografisi Çekim Tekniği 
 

Her iki kalça eklemi lateral (kurbağa pozisyonu) radyografisinde, aĢağıdaki çekim 
teknikleri uygulanmaktadır. 
 

6.2.1. Hasta Hazırlığı 
 

Hasta, radyografi çekimi için inceleme odasına alınır. Çekilecek radyografi ile ilgili 
bilgi verilir. Hastalar özellikle çocuk olduğu için üzerindeki giysi ve artefakt oluĢturabilecek 
nesnelerin refakatçisi tarafından çıkarılması ve önlük giydirilmesi söylenir. Radyasyondan 
koruyucu önlemler alınır. Hastanın üzerinde görüntüyü etkileyecek herhangi bir nesne 
kalmadığından emin olunur. 
 

6.2.2. Kaset Seçimi 
 
Hasta hazırlanırken radyografi için 18x24cm ebadındaki kaset, ıĢınlanmamıĢ film 

dolabından alınır ve bucky tepsisine enlemesine yerleĢtirilir. Sağ tarafına R veya sol tarafına 
L iĢareti konur. Dijital röntgen cihazları ile yapılan radyografi çekimlerinde görüntü, 
dedektörler aracılığı ile oluĢturulduğu için  kaset kullanılmamaktadır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 
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6.2.3. Pozisyon Tekniği 
 

Hasta, masa üzerine supin pozisyonda yatar. Ayak tabanları birbirine temas edecek 
Ģekilde, bacakları abduksiyon; dizleri fleksiyon durumuna getirilir. Dizleri masaya doğru 
bastırarak bacaklar dıĢ rotasyona getirilir. Radyografi kaseti pelvisi ortalayacak Ģekilde 
ayarlanır. Gonat bölgesine, gonat koruyucu yerleĢtirilir (Bkz. Fotoğraf 6.1). 

 

Fotoğraf 6.1: Her iki kalça eklemi lateral (kurbağa pozisyonu) radyografisi çekim pozisyonu 
 

6.2.4. Merkezi IĢın 
 

Simpizis pubisin, 5cm yukarısına gelecek Ģekilde kasete dik olarak santralize edilir. 
Diyafram, radyografisi çekilecek bölgeyi içine alacak Ģekilde ayarlanır. 

 

6.2.5. Teknik Faktörler 
 

Film 
Ebatları 

Bucky 
Kv Ortalama 

Değer 
mAs Ortalama 

Değer 
FFM(cm) 

18x24 Evet 68 8 115 

 

Exposure düğmesine basmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. 
Hastaya “nefesini tut ve hareket etme” komutu verilerek exposure düğmesine basılır. 
Exposure iĢleminden hemen sonra hastaya, “rahat nefes al” komutu verilerek radyografi 
iĢlemi sonlandırılır. Film banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyogram elde edilir 
(Bkz Resim6/1). 

 

Resim 6.1: Her iki kalça eklemi lateral (kurbağa pozisyonu) radyogramı  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda, her iki kalça eklemi (kurbağa 
pozisyonu) radyografisini tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 Radyasyondan korunma kuralarına 
uyunuz. 

 Hastanın üzerindeki giysileri ve 
görüntüyü olumsuz etkileyecek nesneleri 
çıkarttırınız. 

 Hastaların radyografi öncesi hazırlığını, 
radyografi odalarındaki kabinlerde 
yapmasını sağlayınız. 

 Hasta üzerindeki giysi ve artefakt 
oluĢturabilecek nesnelerin, hasta veya 

refakatçileri tarafından çıkarılmasını 
sağlayınız. 

 Radyografi iĢleminden önce hasta 
üzerinde görüntüyü etkileyecek herhangi 
bir nesne kalmadığında emin olunuz. 

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız. 
 Hastanın kullanacağı önlüğün temiz 

olmasını sağlayınız. 

 18x24cm ebatlarında kaset seçiniz. 
 Hastanın vücut yapısına göre uygun 

ebatlarda kaset seçiniz. 

 Kaseti bucky tepsisine enlemesine 
yerleĢtiriniz. 

 Bucky kullanılması gereken 

radyografilerde, kumanda masası 
üzerindeki bucky düğmesini kullanarak 
bucky sistemini devreye sokmayı 
unutmayınız.  

 Bucky tablasına yerleĢtirilen kaseti 
sabitleĢtiriniz. 

 Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına 
L iĢareti koyunuz. 

 ĠĢaretin inceleme bölgesin dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz. 

 Hastayı, supin pozisyonunda masaya 
alınız. 

 Hastayı masaya almadan önce tüpü orta 
hat çizgisine ayarlayıp sabitleĢtiriniz. 

 Vertebral kolon masanın orta hattına 

gelecek Ģekilde hastaya pozisyon 
veriniz. 
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 Ayak tabanlarını bir birine temas edecek 
Ģekilde bacakları abduksiyon; dizleri 
fleksiyon durumuna getiriniz. 

 Pozisyonun doğru uygulandığından 
emin olunuz. 

 Dizleri masaya doğru bastırarak   
bacakları dıĢ rotasyona getiriniz.  

 Radyografi çekimlerinde pozisyonu tam 
uygulayıp detayları iyi veren bir 

radyografi elde ediniz. 

 Kaseti, pelvisi ortalayacak Ģekilde 

ayarlayınız.  

 Kasetin radyografisi alınacak bölgeyi 

içine almasına dikkat ediniz. 

 FFM’yi 115 cm olacak Ģekilde 
ayarlayınız. 

 Radyografik uygulamalar kaliteli 
görüntü elde etmek amacıyla standart 
FFM değerleri kullanınız. 

 Merkezi ıĢını simfizis pubisin 5 cm 
üzerine dik olarak santralize ediniz. 

 Merkezi ıĢın dik olarak kasetin ortasına 
santralize ediniz. 

 Diyafram ayarı yapınız. 
 Diyafram ayarını, istenen radyografi 

bölgesiyle sınırlı tutunuz. 

 Doz ayarı yapınız.  Uygun Kv ve mAs ayarlamasını yapınız. 

 Hastaya, “nefesini tut ve hareket etme” 
komutu veriniz. 

 Komutu veremeden önce hastayı 

yapacağı eylem konusunda 
bilgilendiriniz. 

 Exposure düğmesine basınız. 
 Exposure düğmesine basarken, yapılan 

iĢlemleri uygulayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. AĢağıdaki ifadelerden yanlıĢ olanı iĢaretleyiniz? 

A) Supin-sırt üstü. 

B) Abduksiyon-vücut merkezine yaklaĢma. 
C) Fleksiyon-Eklemin kıvrılması. 
D) DıĢ rotasyon-dıĢa doğru döndürme. 
E) Kranio-kaudal-kafadan-ayağa. 
 

2. AĢağıdaki ifadelerden hangisi, her iki kalça eklemi lateral (kurbağa pozisyonu) 
radyografisinde yapılan iĢlemler arasında değildir? 

A) Hastayı supin pozisyonunda masaya alınır 
B) Hastanın ayak tabanları birbirine temas edecek Ģekilde, bacakları abduksiyon; 

dizleri fleksiyon durumuna getirilir. 
C) Hastanın dizleri masaya doğru bastırarak, bacakları dıĢ rotasyona getirilir. 
D) FFM, 115 cm olacak Ģekilde ayarlanır. 
E) Hastaya, “derin nefes al tut ve hareket etme” komutu verilir. 
 
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 
3. Her iki kalça eklemi (kurbağa pozisyonu) radyografisi özellikle, ……………… 

………………………………………… tanısının konulması amacı ile çekilir. 

4. Her iki kalça eklemi lateral (kurbağa pozisyonu) radyografisinde merkezi ıĢını, 

…………………………………………üzerine dik olarak santralize ediniz. 

5. Her iki kalça eklemi lateral (kurbağa pozisyonu) radyografisinde kaset, 

.............................................................................. ayarlanmalıdır. 

 

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–7 
 

 
Bu öğrenme faaliyetini baĢarıyla tamamladığınızda kalça eklemi ve femur A-P 

radyografisini tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.  
 

 

 
 
Kalça eklemi ve femur A-P radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırarak rapor haline 

getirip sınıf ortamında tartıĢınız. 
 

7. KALÇA EKLEMĠ VE FEMUR A-P 

RADYOGRAFĠSĠ 
 

7.1. Kalça Eklemi ve Femur A-P Radyografisinin Amacı 
 

Kalça eklemi ve femur A-P; travma, tümör, enfeksiyon, eklem veya kemik 
deformitesinin tanısının konulması amacıyla çekilmektedir. 

 

7.2. Kalça Eklemi ve Femur A-P Radyografisi Çekim Tekniği 
 

Kalça eklemi ve femur A-P radyografisinde, aĢağıdaki çekim teknikleri 

uygulanmaktadır. 
 

7.2.1. Hasta Hazırlığı 
 

Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetindeki (pelvis A-P radyografisi) gibidir. 
 

7.2.2. Kaset Seçimi 
 

Hasta hazırlanırken radyografi için 30x40cm ebadındaki kaset, ıĢınlanmamıĢ film 

dolabından alınır ve bucky tepsisine boylamasına yerleĢtirilir. Sağ tarafına R veya sol 
tarafına L iĢareti konur. Dijital röntgen cihazları ile yapılan radyografi çekimlerinde görüntü, 
dedektörler aracılığı ile oluĢturulduğu için  kaset kullanılmamaktadır. 

 

7.2.3. Pozisyon Tekniği 
 

Hasta, masaya supin pozisyonda yatar. Ayak tabanı masaya dik olacak Ģekilde; ayak 
baĢparmakları birbirine yaklaĢtırılarak iç rotasyon yaptırılır. Radyografi kaseti; üst kenarı 
simfizis pubisin 6 cm üstüne gelecek seviyede, dıĢ kenarı ise cildi geçecek seviyede 
ayarlanır. Kalça eklemi ile femur arasında belirgin bir kalınlık farkı varsa kompansatuar 
filtre ya da graduated (kademeli) ranforsatör kullanılmalıdır. 

 

Gonat bölgesine gonat koruyucu yerleĢtirilir (Bkz Fotoğraf 7.1). 
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Fotoğraf 7.1: Kalça eklemi ve femur A-P radyografisi çekim pozisyonu 
 

7.2.4. Merkezi IĢın 
 

Kasetin ortasına ayarlanır, filme dik olarak santralize edilir. Diyafram, radyografisi 
çekilecek bölgeyi içine alacak Ģekilde ayarlanır. 

 

7.2.5. Teknik Faktörler 
 

Film 

Ebatları 
Bucky 

Kv Ortalama 

Değer 

mAs Ortalama 

Değer 
FFM(cm) 

30x40 Evet 75 20 115 

 

Exposure düğmesine basmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. 
Hastaya, “nefesini tut ve hareket etme” komutu verilerek exposure düğmesine basılır. 
Exposure iĢleminden hemen sonra hastaya, “rahat nefes al” komutu verilerek radyografi 
iĢlemi sonlandırılır. Film banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyogram elde edilir 
(Bkz Resim7.1). 

 

Resim 7.1: Kalça eklemi ve femur A-P radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda kalça eklemi ve femur A-P 

radyografisini tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 Radyasyondan korunma kuralarına 
uyunuz. 

 Hastanın üzerindeki giysileri ve 
görüntüyü olumsuz etkileyecek nesneleri 
çıkarttırınız. 

 Hastaların radyografi öncesi hazırlığını, 
radyografi odalarındaki kabinlerde 

yapmasını sağlayınız. 
 Hasta üzerindeki giysi ve artefakt 

oluĢturabilecek nesnelerin, hasta veya 
refakatçileri tarafından çıkarılmasını 
sağlayınız. 

 Radyografi iĢleminden önce hasta 
üzerinde görüntüyü etkileyecek 
herhangi bir nesne kalmadığından emin 

olunuz. 

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız. 
 Hastanın kullanacağı önlüğün temiz 

olmasını sağlayınız. 

 30x40 cm ebatlarında kaset seçiniz. 
 Hastanın vücut yapısına göre uygun 

ebatlarda kaset seçiniz. 

 Kaseti bucky tepsisine boylamasına 
yerleĢtiriniz. 

 Bucky kullanılması gereken 
radyografilerde, kumanda masası 
üzerindeki bucky düğmesini kullanarak 
bucky sistemini devreye sokmayı 

unutmayınız. 
 Bucky tablasına yerleĢtirilen kaseti 

sabitleĢtiriniz. 

 Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına 

L iĢareti koyunuz. 

 ĠĢaretin inceleme bölgesin dıĢında 

kalmasına dikkat ediniz. 

 Hastayı supin pozisyonunda masaya 
alınız. 

 Hastayı masaya almadan önce tüpü orta 
hat çizgisine ayarlayıp sabitleĢtiriniz. 

 Hastaya, vertebral kolon masanın orta 
hattına gelecek Ģekilde pozisyon veriniz. 
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 Ayak tabanı masaya dik olacak Ģekilde, 
ayak baĢparmaklarını birbirine 
yaklaĢtırarak iç rotasyon durumuna 
getiriniz. 

 Radyografi çekimlerinde pozisyonu tam 
uygulayıp detayları iyi veren bir 

radyografi elde ediniz. 

 Kasetin üst kenarını; simfizis pubisin 6 
cm üstü seviyesine, dıĢ kenarı cildi 
geçecek Ģekilde ayarlayınız. 

 Kaseti, radyografisi alınacak bölgeyi 
tam içine alacak Ģekilde ayarlayınız. 

 Hastanın gonad bölgesine yönelik 
koruyucu önlemleri alınız. 

 Radyasyondan koruyucu önlem alınız. 

 FFM’yi 115 cm olacak Ģekilde 
ayarlayınız. 

 Radyografik uygulamalar kaliteli 
görüntü elde etmek amacıyla standart 
FFM değerleri kullanınız. 

 Merkezi ıĢını dik olarak kasetin ortasına 
santralize ediniz. 

 Merkezi ıĢının filme dik olmasına 
dikkat ediniz. 

 Diyafram ayarı yapınız. 
 Diyafram ayarını, istenen radyografi 

bölgesiyle sınırlı tutunuz. 

 Doz ayarı yapınız. 
 Uygun Kv ve mAs ayarlamasını 

yapınız. 

 Radyografi alınırken hastaya “nefesini 
tut ve hareket etme” komutu veriniz. 

 Komutu veremeden önce hastayı 
yapacağı eylem konusunda 
bilgilendiriniz.  

 Exposure düğmesine basınız. 
 Exposure düğmesine basarken, yapılan 

iĢlemleri uygulayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. Kalça eklemi ve femur A-P radyografisinde hangi ebatlarda kaset kullanılır? 

A) 30x40 cm 
B) 25x25 cm 

C) 18x24 cm 
D) 35x43 cm 
E) 35x35 cm 

 
2. AĢağıdaki Ģıklardan yanlıĢ olanı iĢaretleyiniz. 

A) Posterior- vücudun arka kesimi 
B) Superior-vücudun alt kesimi 
C) Fleksiyon-Eklemin kıvrılması 

D) Ġç rotasyon-içe doğru döndürme 
E) Kaudo-kranial-ayaktan-kafaya 
 

3. Kalça eklemi ve femur A-P radyografisi için yanlıĢ olanı iĢaretleyiniz. 
A) Ayak tabanı masaya dik olacak Ģekildedir. 
B) Ayak baĢparmakları birbirine yaklaĢtırılarak iç rotasyon durumuna getirilir.  
C) Kalça eklemi ve femur A-P radyografisi travma, tümör, enfeksiyon, eklem veya 

kemik deformitesinin tanısının konulması amacıyla çekilmektedir. 
D) Radyografi kaseti bucky tepsisine boylamasına yerleĢtirilir. 
E) FFM 125 cm olacak Ģekilde ayarlanır. 
 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 
4. ( ) Kalça eklemi ve femur A-P radyografisinde merkezi ıĢın, dik olarak kasetin 

ortasına santralize edilir. 

5. ( ) Kalça eklemi ve femur A-P radyografisinde kasetin üst kenarı simfizis pubisin 6 

cm üstü seviyesine, dıĢ kenarı cildi geçecek Ģekilde ayarlanır. 

 

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. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–8 
 

 

 
 

Bu öğrenme faaliyetini baĢarıyla tamamladığınızda kalça eklemi ve femur lateral 
radyografisini tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.  
 

 

 
 
Kalça eklemi ve femur lateral radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırarak rapor 

haline getirip sınıf ortamında tartıĢınız. 

 

8. KALÇA EKLEMĠ VE FEMUR LATERAL 

RADYOGRAFĠSĠ 
 

8.1. Kalça Eklemi ve Femur Lateral Radyografisinin Amacı 
 
Kalça eklemi ve femur lateral radyografisi; travma, tümör, yapı anormallikleri, 

enfeksiyon, eklem veya kemik deformitesinin tanısının konulması amacıyla çekilmektedir. 
 

8.2. Kalça Eklemi ve Femur Lateral Radyografisi Çekim Tekniği 
 
Kalça eklemi ve femur lateral radyografisinde, aĢağıdaki çekim teknikleri 

uygulanmaktadır. 
 

8.2.1. Hasta Hazırlığı 
 

Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetindeki (pelvis A-P radyografisi) gibidir. 
 

8.2.2. Kaset Seçimi 
 

Hasta hazırlanırken radyografi için 30x40 cm ebadındaki kaset, ıĢınlanmamıĢ film 
dolabından alınır ve bucky tepsisine boylamasına yerleĢtirilir. Sağ tarafına R veya sol 
tarafına L iĢareti konur. Dijital röntgen cihazları ile yapılan radyografi çekimlerinde görüntü, 
dedektörler aracılığı ile oluĢturulduğu için  kaset kullanılmamaktadır. 
 

8.2.3. Pozisyon Tekniği 
 

Hasta, masaya radyografisi çekilecek tarafı üzerine yan yatar. Radyografisi çekilecek 
taraftaki femur düz olup diz fleksiyondadır. Diğer taraftaki bacak geriye alınarak femura dıĢ 
rotasyon yaptırılır, kruris (cruris) ise kısmen fleksiyondadır. Ayak tabanının masaya temas 
etmesi sağlanır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–8 
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Radyografi kaseti üst kenarı; simfizis pubisin 6 cm üstüne gelecek seviyede, dıĢ kenarı 
ise cildi geçecek seviyede ayarlanır. Kalça eklemi ile femur arasında belirgin bir kalınlık 
farkı varsa. kompansatuar filtre ya da graduated (kademeli) ranforsatör kullanılmalıdır 
(Bkz.Fotoğraf 8.1). 

 

Fotoğraf 8.1: Kalça eklemi ve femur lateral radyografisi çekim pozisyonu  
 

8.2.4. Merkezi IĢın 
 

Kasetin ortasına dik olarak santralize edilir. Diyafram, radyografisi çekilecek bölgeyi 

içine alacak Ģekilde ayarlanır. 
 

8.2.5. Teknik Faktörler 
 

Film 

Ebatları 
Bucky 

Kv Ortalama 

Değer 

mAs Ortalama 

Değer 
FFM(cm) 

30x40 Evet 75 20 115 

 

Exposure düğmesine basmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. 
Hastaya, “nefesini tut ve hareket etme” komutu verilerek exposure düğmesine basılır. 

Exposure iĢleminden hemen sonra hastaya, “rahat nefes al” komutu verilerek radyografi 
iĢlemi sonlandırılır. Film banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyogram elde edilir 
(Bkz. Resim8.2). 

 

Resim 8.2: Kalça eklemi ve femur lateral radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda kalça eklemi ve femur lateral 
radyografisini tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 Radyasyondan korunma kuralarına 
uyunuz. 

 Hastanın üzerindeki giysileri ve 
görüntüyü olumsuz etkileyecek nesneleri 
çıkarttırınız. 

 Hastaların radyografi öncesi hazırlığını, 
radyografi odalarındaki kabinlerde 
yapmasını sağlayınız. 

 Hasta üzerindeki giysi ve artefakt 
oluĢturabilecek nesnelerin, hasta veya 
refakatçileri tarafından çıkarılmasını 

sağlayınız. 
 Radyografi iĢleminden önce hasta 

üzerinde görüntüyü etkileyecek herhangi 
bir nesne kalmadığından emin olunuz. 

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız. 
 Hastanın kullanacağı önlüğün temiz 

olmasını sağlayınız. 

 30x40 cm ebatlarında kaset seçiniz. 
 Hastanın vücut yapısına göre uygun 

ebatlarda kaset seçiniz. 

 Kaseti bucky tepsisine boylamasına 
yerleĢtiriniz. 

 Bucky kullanılması gereken 
radyografilerde, kumanda masası 
üzerindeki bucky düğmesini kullanarak 
bucky sistemini devreye sokmayı 
unutmayınız.  

 Bucky tablasına yerleĢtirilen kaseti 
sabitleĢtiriniz. 

 Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına 

L iĢareti koyunuz. 

 ĠĢaretin, inceleme bölgesin dıĢında 

kalmasına dikkat ediniz.  

 Hastayı masaya, radyografisi çekilecek 
tarafı üzerine yan yatırınız. 

 Hastayı masaya almadan önce tüpü orta 
hat çizgisine ayarlayıp sabitleĢtiriniz. 

 Vertebral kolon masanın orta hattına 
gelecek Ģekilde hastaya pozisyon 
veriniz. 
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 Radyografisi çekilecek femuru düz, dizi 
fleksiyon pozisyonuna getiriniz. 

 Pozisyonun doğru uygulanmasına dikkat 
ediniz. 

 Diğer taraftaki bacağı geriye alarak 
femuru dıĢ rotasyona, krurisi ise kısmen 

fleksiyona getirip ayak tabanının masaya 
temas etmesini sağlayınız. 

 Hastanın radyografisi çekilmeyecek 
tarafındaki bacağınında uygun 
pozisyonda olmasına dikkat ediniz. 

  Kasetin üst kenarını simfizis pubisin 6 

cm üstüne gelecek seviyede; dıĢ kenarını 
ise cildi geçecek seviyede ayarlayınız. 

 Kasetin, radyografisi çekilecek bölgeyi 

içine alacak Ģekilde ayarlanmasına 
dikkat ediniz. 

 FFM’yi 115 cm olacak Ģekilde 
ayarlayınız. 

 Radyografik uygulamalarda kaliteli 
görüntü elde etmek amacıyla standart 
FFM değerleri kullanınız. 

 Merkezi ıĢını kasetin ortasına dik olarak 
santralize ediniz. 

 Merkezi ıĢının filme dik olmasına dikkat 
ediniz. 

 Diyafram ayarı yapınız. 
 Diyafram ayarını istenen radyografi 

bölgesiyle sınırlı tutunuz. 

 Doz ayarı yapınız.  Uygun Kv ve mAs ayarlamasını yapınız. 

 Hastaya radyografi alınırken “nefesini 
tut ve hareket etme” komutu veriniz. 

 Komutu veremeden önce hastayı 

yapacağı eylem konusunda 
bilgilendiriniz.  

 Exposure düğmesine basınız. 
 Exposure düğmesine basarken, yapılan 

iĢlemleri uygulayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. Kalça eklemi ve femur lateral radyografisinde hangi ebatlarda kaset kullanılır? 

A) 35x35 cm 

B) 25x25 cm 
C) 18x24 cm 
D) 28x35 cm 
E) 30x40 cm 

 
2. Kalça eklemi ve femur lateral radyografisi için aĢağıdaki Ģıklardan yanlıĢ olanını 

iĢaretleyiniz. 

A) Radyografisi çekilecek taraftaki femur düz, diz ise ekstansiyon durumuna getirilir. 
B) Radyografisi çekilmeyecek taraftaki bacağı geriye alarak; femur dıĢ rotasyona, 

krurisi ise kısmen fleksiyona getirilir. Ayak tabanının masaya temas ettirilir. 
C) FFM 115 cm olacak Ģekilde ayarlanır. 
D) Hastaya radyografi alınırken “nefesini tut ve hareket etme” komutu verilir. 
E) Kumanda masasında uygun Kv ve mAs ayarlaması yapılır. 

 
3. AĢağıdaki Ģıklardan hangisi, kalça eklemi ve femur lateral radyografisinde yapılan 

iĢlem basamakları arasında değildir? 
A) Hasta masaya radyografisi çekilecek tarafı üzerine yan yatırılır. 
B) Ayak baĢparmakları birbirine yaklaĢtırıp iç rotasyon yaptırılır. 
C) Kaset bucky tepsisine boylamasına yerleĢtirilir. 
D) Kaset radyografisi çekilecek bölgeyi içine alacak Ģekilde ayarlanır. 
E) Diyafram,  radyografisi çekilecek bölgeyi içine alacak Ģekilde ayarlanır. 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 
4. ( ) Kalça eklemi ve femur lateral radyografisinde kasetin üst kenarı simfizis pubisin 

6 cm üstüne gelecek seviyede; dıĢ kenarını ise cildi geçecek seviyede ayarlanmalıdır. 

5. ( ) Kalça eklemi ve femur lateral radyografisinde merkezi ıĢın kasetin ortasına filme 

dik olacak Ģekilde santralize edilir. 

 
 
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–9 
 
 

 
 

Bu öğrenme faaliyetini baĢarıyla tamamladığınızda Andren-Von Rosen radyografisini 
tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz. 
 

 

 
 

Andren-Von Rosen radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırarak rapor haline getirip 
sınıf ortamında tartıĢınız. 

 

9. ANDREN-VON ROSEN RADYOGRAFĠSĠ 
 

9.1. Andren-Von Rosen Radyografisinin Amacı 
 

Andren -Von Rosen radyografisi çocuklarda doğuĢtan kalça çıkığı tanısının konulması 
amacıyla çekilir. 

 

9.2. Andren-Von Rosen Radyografisinde Çekim Tekniği 
 
Andren-Von rosen radyografisinde, aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanmaktadır. 
 

9.2.1. Hasta Hazırlığı 
 

Hasta, radyografi çekimi için inceleme odasına alınır. Çekilecek radyografi ile ilgili 
bilgi verilir. Hastalar bebek ve çocuk olduğu için üzerindeki giysi ve artefakt oluĢturabilecek 

nesnelerin refakatçisi tarafından çıkarılması ve önlük giydirilmesi söylenir. Radyasyondan 
koruyucu önlemler alınır. Hastanın üzerinde görüntüyü etkileyecek herhangi bir nesne 
kalmadığından emin olunur. 

 

9.2.2. Kaset Seçimi 
 

Hasta hazırlanırken radyografi için 18x24cm ebadındaki kaset, ıĢınlanmamıĢ film 
dolabından alınır ve masa üzerine enlemesine yerleĢtirilir. Sağ tarafına R veya sol tarafına L 

iĢareti konur. Dijital röntgen cihazları ile yapılan radyografi çekimlerinde görüntü, 
dedektörler aracılığı ile oluĢturulduğu için  kaset kullanılmamaktadır. 
 

9.2.3.Pozisyon Tekniği 
 

Hasta masaya supin pozisyonda yatırılır ve ayak bileklerinden tutulup her iki bacağı 
45  ̊abduksiyon ve iç rotasyon yaptırılır. Her iki bacak arasındaki açının 90˚ olması sağlanır. 
Radyografi kaseti pelvisi ortalayacak Ģekilde ayarlanır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–9 
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Gonat bölgesine, gonad koruyucu yerleĢtirilir (Bkz Fotoğraf 9.1). 
 

 

Fotoğraf 9.1: Andren-Von Rosen radyografisi çekim pozisyonu 
 

9.2.4. Merkezi IĢın 
 

Kasetin ortasına dik olarak santralize edilir. Diyafram, radyografisi çekilecek bölgeyi 
içine alacak Ģekilde ayarlanır. 

 

9.2.5. Teknik Faktörler 
 

Film 
Ebatları 

Bucky 
Kv Ortalama 

Değer 
mAs Ortalama 

Değer 
FFM(cm) 

18x24 Hayır 68 8 115 

 

Exposure düğmesine basmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. 
Hastaya “nefesini tut ve hareket etme” komutu verilerek exposure düğmesine basılır. 
Exposure iĢleminden hemen sonra hastaya,“rahat nefes al” komutu verilerek radyografi 
iĢlemi sonlandırılır. Film banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyogram elde edilir 
(Bkz. Fotoğraf 9.1). 

 

Resim 9.1: Andren-Von Rosen radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda, Andren-Von Rosen radyografisini 

tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 Radyasyondan korunma kuralarına 
uyunuz. 

 Hastanın üzerindeki giysileri ve 

görüntüyü olumsuz etkileyecek nesneleri 
çıkarttırınız. 

 Hastaların radyografi öncesi hazırlığını, 
radyografi odalarındaki kabinlerde 
yapmasını sağlayınız. 

 Hasta üzerindeki giysi ve artefakt 
oluĢturabilecek nesnelerin hasta veya 
refakatçileri tarafından çıkarılmasını 
sağlayınız. 

 Radyografi iĢleminden önce hasta 

üzerinde görüntüyü etkileyecek herhangi 
bir nesne kalmadığından emin olunuz. 

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız. 
 Hastanın kullanacağı önlüğün temiz 

olmasını sağlayınız. 

 18x24 cm ebatlarında kaset seçiniz. 
 Hastanın vücut yapısına göre uygun 

ebatlarda kaset seçiniz. 

 Kaseti masa üzerine enlemesine 
yerleĢtiriniz 

 Kasetin masa orta hattında olmasına 
dikkat ediniz. 

 Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına 
L iĢareti koyunuz. 

 ĠĢaretin, inceleme bölgesin dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz. 

 Hastayı supin pozisyonunda masaya 
alınız. 

 Hastayı masaya almadan önce tüpü orta 
hat çizgisine ayarlayıp sabitleĢtiriniz. 

 Ayak bileklerinden tutarak, her iki 

bacağa 45˚ abduksiyon ve iç rotasyon 
yaptırınız. 

 Pozisyonu doğru uygulandığınızdan 
emin olunuz. 

 Her iki bacak arasındaki açının 90˚ 
olmasını sağlayınız. 

 Açıyı doğru verdiğinizden emin olunuz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kaseti pelvisi ortalayacak Ģekilde 
ayarlayınız. 

 Kasetin, radyografisi alınacak bölgeyi 
içine almasına dikkat ediniz. 

 FFM’yi 115 cm olacak Ģekilde 
ayarlayınız. 

 Radyografik uygulamalar kaliteli 
görüntü elde etmek amacıyla standart 
FFM değerleri kullanınız. 

 Merkezi ıĢını, kasetin ortasına dik olarak 
santralize ediniz. 

 Santralizasyonun, kasetin ortasına 
yapılmasına dikkat ediniz. 

 Diyafram ayarı yapınız. 
 Diyafram ayarını istenen radyografi 

bölgesiyle sınırlı tutunuz. 

 Doz ayarı yapınız.  Uygun Kv ve mAs ayarlamasını yapınız. 

 Radyografi alırken hastanın nefes 
almadığı ve hareket etmediği anı 
yakalamak için hastayı gözle takip 
ediniz. 

 Hastayı dikkatlice gözünüzle takip 
ediniz. 

 Exposure düğmesine basınız. 
 Exposure düğmesine basarken, yapılan 

iĢlemleri uygulayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. Andren-Von Rosen radyografisinde, kaset nasıl yerleĢtirilmelidir? 

A) Pelvisi ortalayacak Ģekilde 

B) Asetebulumu ortalayacak Ģekilde 
C) Üst kenarı simfizis pubis alt kısmına gelecek Ģekilde 
D) Üst kenarı simfizis pubisin 6 cm üzerine gelecek Ģekilde 
E) 5.lumbal vertebrayı ortalayacak Ģekilde 

 
2. AĢağıdakilerden yanlıĢ olanı iĢaretleyiniz? 

A) Anterior- vücudun ön kesimi 

B) Superior-vücudun üst kesimi 
C) Fleksiyon-eklemin açılması 
D) Ġç rotasyon-içe doğru döndürme 
E) Kranio-kaudal – kafadan- ayağa 
 

3. Hangisi Andren-Von Rosen radyografisinde yapılan iĢlemler arasında değildir? 
A) Hasta supin pozisyonunda masaya yatırılır. 
B) Kaset masa üzerine yerleĢtirilir. 

C) Hastanın ayak baĢparmakları birbirine yaklaĢtırıp iç rotasyon yaptırılır. 
D) Merkezi ıĢın diyafram ile sınırlandırılır. 
E) Merkezi ıĢın, kasetin ortasına dik olarak santralize edilir. 
 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 
4. ( ) Andren-Von Rosen radyografisinde, her iki bacak arasındaki açı 45˚ olmalıdır.  

5. ( ) Andren-Von Rosen radyografisinde, 24x30 cm ebatlarında kaset kullanılır. 

 

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–10 
 

 
 
 

Bu öğrenme faaliyetini baĢarıyla tamamladığınızda sakroiliak (sacroiliac) eklem A-P 
radyografisini tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.  

 

 
 
 
Sakroiliak Eklem A-P radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırarak rapor haline 

getirip sınıf ortamında tartıĢınız. 
 

10. SAKROĠLĠAK (SACROĠLĠAC) EKLEM 

A-P RADYOGRAFĠSĠ 
 

10.1. Sakroiliak Eklem A-P Radyografisinin Amacı 
 
Sakroiliak eklem A-P radyografisi; travma, yapı anormallikleri, enfeksiyon, 

romatizmal vb. hastalıkların tanısının konulması amacıyla çekilmektedir. 
 

10.2. Sakroiliak Eklem A-P Radyografisinde Çekim Tekniği 
 
Sakroiliak eklem A-P radyografisinde, aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanmaktadır. 
 

10.2.1. Hasta Hazırlığı 
 
Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetindeki (pelvis A-P radyografisi) gibidir. 
 

10.2.2. Kaset Seçimi 
 
Hasta hazırlanırken radyografi için 30x40 cm ebadındaki kaset, ıĢınlanmamıĢ film 

dolabından alınır ve bucky tepsisine boylamasına yerleĢtirilir. Sağ tarafına R veya sol 
tarafına L iĢareti konur. Dijital röntgen cihazları ile yapılan radyografi çekimlerinde görüntü, 
dedektörler aracılığı ile oluĢturulduğu için  kaset kullanılmamaktadır. 

 

10.2.3. Pozisyon Tekniği 
 
Hasta masaya supin pozisyonda yatar. Spina iliakalar,  masa orta hattına eĢit uzaklıkta 

ve pelvis simetrik konumdadır. Ayak baĢparmakları birbirine doğru yaklaĢtırılarak içe 
rotasyon yaptırılır. Kasetin üst kenarı, krista iliakaların 4 parmak kadar üzerine gelecek 
Ģekilde ayarlanır (Bkz. Fotoğraf 10.1). 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–10 
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Fotoğraf 10.1: Sakroiliak eklem A-P radyografisi pozisyonu  
 

10.2.4. Merkezi IĢın  
 

Merkezi ıĢın, tüpe 10˚-25˚ kaudo-kranial açı verilerek simfizis pubisin üzerine 
santralize edilir. 

 

Diyafram, radyografisi çekilecek bölgeyi içine alacak Ģekilde ayarlanır. 
 

10.2.5. Teknik Faktörler 
 

Film 

Ebatları 
Bucky 

Kv Ortalama 

Değer 

mAs Ortalama 

Değer 
FFM(cm) 

30x40 Evet 75 20 115 

 

Exposure düğmesine basmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. 
Hastaya, “nefesini tut ve hareket etme” komutu verilerek exposure düğmesine basılır. 
Exposure iĢleminden hemen sonra hastaya, “rahat nefes al” komutu verilerek radyografi 
iĢlemi sonlandırılır. Film banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyogram elde edilir 

(Bkz Resim:10.1). 

 

Resim 10.1: Sakroiliak eklem A-P radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda Sakroiliak eklem A-P radyografisini 
tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 Radyasyondan korunma kuralarına 
uyunuz. 

 Hastanın üzerindeki giysileri, görüntüyü 

olumsuz etkileyecek nesneleri 
çıkarttırınız. 

 Hastaların, radyografi öncesi hazırlığını, 

radyografi odalarındaki kabinlerde 
yapmasını sağlayınız. 

 Hasta üzerindeki giysi ve artefakt 
oluĢturabilecek nesnelerin, hasta veya 
refakatçileri tarafından çıkarılmasını 
sağlayınız. 

 Radyografi iĢleminden önce hasta 

üzerinde görüntüyü etkileyecek herhangi 
bir nesne kalmadığında emin olunuz. 

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız 
 Hastanın kullanacağı önlüğün temiz 

olmasını sağlayınız. 

 30x40 cm ebatlarında kaset seçiniz. 
 Hastanın vücut yapısına göre uygun 

ebatlarda kaset seçiniz.  

 Kaseti, bucky tepsisine enlemesine 
yerleĢtiriniz. 

 Bucky kullanılması gereken 
radyografilerde, kumanda masası 
üzerindeki bucky düğmesini kullanarak 
bucky sistemini devreye sokmayı 

unutmayınız.  
 Bucky tepsisine yerleĢtirilen kaseti 

sabitleĢtiriniz. 

 Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına 
L iĢareti koyunuz. 

 ĠĢaretin, inceleme bölgesin dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz. 

 Hastayı, supin pozisyonunda masaya 
alınız. 

 Hastayı masaya almadan önce tüpü orta 

hat çizgisine ayarlayıp sabitleĢtiriniz. 
 Vertebral kolon masanın orta hattına 

gelecek Ģekilde hastaya pozisyon 
veriniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Spina iliakaları, masa orta hattına eĢit 

uzaklıkta ayarlayarak pelvisi simetrik 
konuma getiriniz. 

 Pelvisin, masa üzerindeki pozisyon-
lanmasını doğru uygulayınız. 

  Ayak baĢparmakları birbirine doğru 
yaklaĢtırarak içe rotasyon yaptırınız. 

 Radyografi çekimlerinde pozisyonu tam 

uygulayıp detayları iyi veren bir 
radyografi elde ediniz. 

 Kasetin üst kenarını, krista iliakaların 4 
parmak kadar üzerine gelecek Ģekilde 
ayarlayınız. 

 Kaseti radyografisi alınacak bölgeyi tam 
içine alacak Ģekilde ayarlayınız. 

 FFM’yi 115 cm olacak Ģekilde 

ayarlayınız. 

 Radyografik uygulamalarda kaliteli 
görüntü elde etmek amacıyla standart 
FFM değerleri kullanınız. 

 Merkezi ıĢını tüpe 10˚-25˚ kaudo-kranial 
açı verilerek simfizis pubisin üzerine 

santralize ediniz. 

 Açılandırmanın doğru yapıldığından 
emin olunuz. 

 Diyafram ayarı yapınız. 
 Diyafram ayarını, istenen radyografi 

bölgesiyle sınırlı tutunuz. 

 Doz ayarı yapınız.  Uygun Kv ve mAs ayarlamasını yapınız. 

 Radyografi alınırken hastaya “nefesini 

tut ve hareket etme” komutu veriniz. 

 Komutu veremeden önce hastayı 
yapacağı eylem konusunda 
bilgilendiriniz.  

 Exposure düğmesine basınız. 
 Exposure düğmesine basarken, yapılan 

iĢlemleri uygulayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. Sakroiliak eklem A-P radyografisinde, hangi ebatlarda kaset kullanılır? 

A) 35x35  cm 
B) 25x25  cm 

C) 18x24 cm 
D) 35x43 cm 
E) 30x40 cm 

 
2. Sakroiliak eklem A-P radyografisinde, kaset nasıl yerleĢtirilmelidir? 

A) Pelvisi ortalayacak Ģekilde 
B) Asetebulumu ortalayacak Ģekilde 
C) Üst kenarı Simfizis pubis alt kısmına gelecek Ģekilde 

D) Üst kenarı krista iliakaların 4 parmak üzerine gelecek Ģekilde 
E) 5.lumbal vertebrayı ortalayacak Ģekilde 
 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 
3. ( ) Sakroiliak eklem A-P radyografisi; travma, yapı anormallikleri, enfeksiyon, 

romatizmal vb. hastalıkların tanısının konulması amacıyla çekilmektedir. 

4. ( ) Sakroiliak eklem A-P radyografisinde, spina iliakaları masa orta hattına eĢit 

uzaklıkta ayarlayarak pelvis simetrik konuma getirilir ve ayak baĢparmaklarını 

birbirine doğru yaklaĢtırarak iç rotasyon yaptırılır. 

5. ( ) Merkezi ıĢını, tüpe 10˚-25˚ kranio-kaudal açı verecek Ģekilde simfizis pubisin 

üzerine santralize ediniz. 

 

 

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–11 
 
 

Bu öğrenme faaliyetini baĢarıyla tamamladığınızda sakroiliak eklem P-A 

radyografisini tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.  
 
 

 
 

Sakroiliak eklem P-A radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırarak rapor haline 

getirip sınıf ortamında tartıĢınız. 
 

11. SAKROĠLĠAK EKLEM P-A 

RADYOGRAFĠSĠ 
 

11.1. Sakroiliak Eklem P-A Radyografisinin Amacı 
 
Sakroiliak eklem P-A radyografisi; travma, yapı anormallikleri, enfeksiyon, 

romatizmal vb. hastalıkların tanısının konulması amacıyla çekilmektedir. 
 

11.2. Sakroiliak Eklem P-A Radyografisinde Çekim Tekniği 
 
Sakroiliak eklem P-A radyografisinde, aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanmaktadır. 
 

11.2.1. Hasta Hazırlığı 
 
Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetindeki (pelvis A-P radyografisi) gibidir. 
 

11.2.2. Kaset Seçimi 
 
Hasta hazırlanırken radyografi için 30x40 cm ebadındaki kaset, ıĢınlanmamıĢ film 

dolabından alınır ve bucky tepsisine enlemesine yerleĢtirilir. Sağ tarafına R veya sol tarafına 
L iĢareti konur. Dijital röntgen cihazları ile yapılan radyografi çekimlerinde görüntü, 
dedektörler aracılığı ile oluĢturulduğu için  kaset kullanılmamaktadır. 

 

11.2.3. Pozisyon Tekniği 
 
Hasta masaya pron pozisyonda yatar. Spina iliakalar, filmden eĢit uzaklıkta 

ayarlanarak pelvis simetri konumuna getirilir. Ayak baĢparmakları birbirine doğru 
yaklaĢtırılarak içe rotasyon yaptırılır. Kasetin üst kenarı, krista iliakaların 4 parmak kadar 
üzerine gelecek Ģekilde ayarlanır (Bkz Fotoğraf11.1). 
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Fotoğraf 11.1: Sakroiliak eklem P-A radyografisi pozisyonu  
 

11.2.4. Merkezi IĢın 
 

Merkezi ıĢın 20  ̊ Kranio-kaudal açıyla sacrum ile spina iliaka posterior inferior 

hattının ortasına santralize edilir. Diyafram, radyografisi çekilecek bölgeyi içine alacak 
Ģekilde ayarlanır. 

 

11.2.5. Teknik Faktörler 
 

Film 
Ebatları 

Bucky 
Kv Ortalama 

Değer 
mAs Ortalama 

Değer 
FFM(cm) 

30x40 Evet 75 20 115 

 

Exposure düğmesine basmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. 
Hastaya, “nefesini tut ve hareket etme” komutu verilerek exposure düğmesine basılır. 

Exposure iĢleminden hemen sonra hastaya, “rahat nefes al” komutu verilerek radyografi 
iĢlemi sonlandırılır. Film banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyogram elde edilir 
(Bkz Resim11/1). 
 

 

Resim 11.1: Sakroiliak eklem P-A radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda sakroiliak eklem P-A radyografisini 
tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 

alınız. 

 Radyasyondan korunma kurallarına 

uyunuz. 

 Hastanın üzerindeki giysileri ve  
görüntüyü olumsuz etkileyecek nesneleri 

çıkarttırınız. 

 Hastaların radyografi öncesi hazırlığını, 
radyografi odalarındaki kabinlerde 

yapmasını sağlayınız. 
 Hasta üzerindeki giysi ve artefakt 

oluĢturabilecek nesnelerin, hasta veya 
refakatçileri tarafından çıkarılmasını 
sağlayınız. 

 Radyografi iĢleminden önce hasta 
üzerinde görüntüyü etkileyecek herhangi 

bir nesne kalmadığından emin olunuz. 

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız 
 Hastanın kullanacağı önlüğün temiz 

olmasını sağlayınız 

 30x40cm ebatlarında kaset seçiniz.  
 Hastanın vücut yapısına göre uygun 

ebatlarda kaset seçiniz.  

 Kaseti, bucky tepsisine enlemesine 
yerleĢtiriniz 

 Bucky kullanılması gereken 
radyografilerde, kumanda masası 
üzerindeki bucky düğmesini kullanarak 
bucky sistemini devreye sokmayı 
unutmayınız.  

 Hastayı masaya almadan önce tüpü orta 

hat çizgisine ayarlayıp sabitleĢtiriniz  
 Bucky tablasına yerleĢtirilen kaseti 

sabitleĢtiriniz. 

 Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına 

L iĢareti koyunuz. 

 ĠĢaretin, inceleme bölgesin dıĢında 

kalmasına dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Hastayı, Pron pozisyonunda masaya 

alınız. 

 

 Vertebral kolon, masanın orta hattına 
gelecek Ģekilde hastaya pozisyon 
veriniz. 

 Spina iliakaları filmden eĢit uzaklıkta 

ayarlayarak pelvisi simetri konumuna 
getiriniz.  

 Pelvisin simetri konumda olmasına 
dikkat ediniz. 

 Ayak baĢparmaklarını birbirine doğru 
yaklaĢtırarak içe rotasyon yaptırınız.  

 Rotasyonun doğru uygulandığından 
emin olunuz. 

 Kasetin üst kenarı, krista iliakaların 4 
parmak kadar üzerine gelecek Ģekilde 
ayarlanır. 

 Kasetin radyografisi alınacak bölgeyi 
içine alacak Ģekilde ayarlanmıĢ olmasına 
dikkat ediniz. 

 FFM’yi 115 cm olacak Ģekilde 
ayarlayınız. 

 Radyografik uygulamalarda, kaliteli 
görüntü elde etmek amacıyla standart 
FFM değerleri kullanınız. 

 Merkezi ıĢını, 20˚ Kranio-kaudal açıyla 
sacrum ile spina iliaka posterior inferior 
hattının ortasına santralize ediniz. 

 Santralizasyonda uygulanması gereken 
açıyı doğru uygulayınız.  

 Diyafram ayarı yapınız. 
 Diyafram ayarını, istenen radyografi 

bölgesiyle sınırlı tutunuz. 

 Doz ayarı yapınız.  Uygun Kv ve mAs ayarlamasını yapınız. 

 Radyografi alınırken “nefesini tut ve 
hareket etme” komutu veriniz. 

 Komutu veremeden önce hastayı 
yapacağı eylem konusunda 
bilgilendiriniz. 

 Exposure düğmesine basınız. 
 Exposure düğmesine basarken, yapılan 

iĢlemleri uygulayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. Sakroiliak eklem P-A radyografisinde, büyükler için hangi ebatlarda kaset kullanılır? 
A) 35x35 cm 
B) 25x25 cm 
C) 18x24 cm 
D) 30x40 cm 
E) 24x30 cm 

 

2. Sakroiliak eklem P-A radyografisinde, kaset nasıl ayarlanmalıdır? 
A) Pelvisi ortalayacak Ģekilde 
B) Asetebulumu ortalayacak Ģekilde 
C) Üst kenarı simfizis pubis alt kısmına gelecek Ģekilde 
D) Üst kenarı krista iliakaların 4 parmak üzerine gelecek Ģekilde 

E) 5.lumbal vertebrayı ortalayacak Ģekilde 
 

3. AĢağıdakilerden yanlıĢ olanı iĢaretleyiniz? 
A) Anterior- vücudun arka kesimi 

B) Ġnferior-vücudun alt kesimi 
C) Fleksiyon-eklemin kıvrılması 
D) Ġç rotasyon-içe doğru döndürme 
E) Kranio-kaudal – kafadan- ayağa 
 

4. Sakroiliak eklem P-A radyografisinde, FFM kaç cm olmalıdır? 
A) 125 cm 
B) 105 cm 
C) 115 cm 
D) 100 cm 
E) 120 cm 

 

5. AĢağıdaki ifadelerden hangisi, sakroiliak eklem P-A radyografisi için doğru değildir? 
A) Spina iliakalar, filmden eĢit uzaklıkta ayarlanarak pelvisi simetri konumuna 

getiriniz. 
B) Ayak baĢparmakları birbirine yaklaĢtırıp iç rotasyon yaptırınız. 

C) Merkezi ıĢın, 20˚ Kaudo-kranial açıyla sacrum ile spina iliaka posterior inferior 
hattının ortasına santralize edilir. 

D) Diyafram, radyografisi çekilecek bölgeyi içine alacak Ģekilde ayarlanır. 
E) Hastaya soluğu tutturulur. 
 
 

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–12 
 
 

Bu öğrenme faaliyetini baĢarıyla tamamladığınızda sakroiliak eklem posterior oblik 
radyografisini tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.  

 

 

 
 

Sakroiliak eklem posterior oblik radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırarak, rapor 

haline getirip sınıf ortamında tartıĢınız. 
 

12. SAKROĠLĠAK EKLEM POSTERĠOR 

OBLĠK RADYOGRAFĠSĠ 
 

12.1. Sakroiliak Eklem Posterior Oblik Radyografisinin Amacı 
 

Sakroiliak eklem posterior oblik radyografisi; travma, yapı anormallikleri, ağrı, 
enfeksiyon, romatizmal vb. hastalıkların tanısının konulması amacıyla çekilmektedir. 

 

12.2. Sakroiliak Eklem Posterior Oblik Radyografisi Çekim Tekniği 
 
Sakroiliak eklem posterior oblik radyografisinde, aĢağıdaki çekim teknikleri 

uygulanmaktadır. 
 

12.2.1. Hasta Hazırlığı 
 

Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetindeki (pelvis A-P radyografisi) gibidir. 
 

12.2.2. Kaset Seçimi 
 

Hasta hazırlanırken radyografi için 24x30 cm ebadındaki kaset, ıĢınlanmamıĢ film 
dolabından alınır ve bucky tepsisine boylamasına yerleĢtirilir. Sağ tarafına R veya sol 
tarafına L iĢareti konur. Dijital röntgen cihazları ile yapılan radyografi çekimlerinde görüntü, 

dedektörler aracılığı ile oluĢturulduğu için  kaset kullanılmamaktadır. 
 

12.2.3. Pozisyon Tekniği 
 
Hasta masaya supin pozisyonda yatar. Radyografisi çekilecek pelvis tarafı, masa ile 

30˚ açı yapacak Ģekilde kaldırılır.  Kaset, radyografisi çekilecek taraftaki krista iliacayı 
kesmeyecek Ģekilde ayarlanır. Radyografide sakroiliak  eklemin tamamı gösterilmelidir. 
Mukayese için karĢı taraf da çekilir (Bkz Fotoğraf 12.1). 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–12 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Fotoğraf 12.2: Sakroiliak eklem posterior oblik radyografisi çekim pozisyonu 
 

12.2.4. Merkezi IĢın 
 

Radyografisi çekilecek taraftaki spina iliaka anterior superior seviyesinin 2-4 cm 
medialine, filme dik olacak Ģekilde santralize edilir. 

 

Ancak eklemlerin alt kesimlerini daha iyi gösterebilmek amacıyla radyografi çekmek 
isteniyorsa tüpe, 15˚ kaudo-kranial açı verilir ve santralizasyon yeri 4 cm kadar aĢağıya 
çekilir. Diyafram, radyografisi çekilecek bölgeyi içine alacak Ģekilde ayarlanır. 

 

12.2.5. Teknik Faktörler 
 

Film 

Ebatları 
Bucky 

Kv Ortalama 

Değer 

mAs Ortalama 

Değer 
FFM(cm) 

24x30 Evet 80 20 115 

 

Exposure düğmesine basmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. 
Hastaya, “nefesini tut ve hareket etme” komutu verilerek exposure düğmesine basılır. 
Exposure iĢleminden hemen sonra hastaya, “rahat nefes al” komutu verilerek radyografi 
iĢlemi sonlandırılır. Film banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyogram elde edilir 

(Bkz Resim12/2). 

 

Resim 12.2: Sakroiliak eklem eklem posterior oblik radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda Sakroiliak eklem posterior oblig 

radyografisini tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 Radyasyondan korunma kurallarına 
uyunuz. 

 Hastanın üzerindeki giysileri ve 
görüntüyü olumsuz etkileyecek 
nesneleri çıkarttırınız. 

 Hastaların radyografi öncesi hazırlığını 
radyografi odalarındaki kabinlerde 
yapmasını sağlayınız. 

 Hasta üzerindeki giysi ve artefakt 
oluĢturabilecek nesnelerin hasta veya 
refakatçileri tarafından çıkarılmasını 
sağlayınız. 

 Radyografi iĢleminden önce hasta 
üzerinde görüntüyü etkileyecek herhangi 
bir nesne kalmadığında emin olunuz. 

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız. 
 Hastanın kullanacağı önlüğün temiz 

olmasını sağlayınız. 

 24x30cm ebatlarında kaset seçiniz. 
 Hastanın vücut yapısına göre uygun 

ebatlarda kaset seçiniz. 

 Kaseti, bucky tepsisine enlemesine 
yerleĢtiriniz. 

 Bucky kullanılması gereken 
radyografilerde, kumanda masası 
üzerindeki bucky düğmesini kullanarak 
bucky sistemini devreye sokmayı 

unutmayınız. 
 Bucky tablasına yerleĢtirilen kaseti 

sabitleĢtiriniz. 

 Kasetin sağ tarafına R veya sol 
tarafına L iĢareti koyunuz. 

 ĠĢaretin, inceleme bölgesi dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz. 

 Hastayı supin pozisyonunda masaya 
alınız. 

 Hastayı masaya almadan önce tüpü, orta 
hat çizgisine ayarlayıp sabitleĢtiriniz. 

 Radyografisi çekilecek sakroiliak 
eklem tarafını, masa ile 30˚ açı 
yapacak Ģekilde kaldırınız. 

 Kaseti radyografisi alınacak bölgeyi tam 
içine alacak Ģekilde ayarlayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kasetin üst kenarını krista iliakayı 
kesmeyecek Ģekilde ayarlayınız. 

 Radyografi çekimlerinde, pozisyonu tam 
uygulayıp detayları iyi veren bir 

radyografi elde ediniz. 

 FFM’yi 115 cm olacak Ģekilde 
ayarlayınız. 

 Radyografik uygulamalarda kaliteli 
görüntü elde etmek amacıyla standart 
FFM değerleri kullanınız. 

 Merkezi ıĢını, radyografisi çekilecek 
taraftaki spina iliaka anterior superior 
seviyesinin 3-4 cm medialine, filme 
dik olacak Ģekilde santralize ediniz. 

 Eklemlerin alt kesimlerini daha iyi 
gösterebilmek amacıyla 15˚ Kaudo-
kranial açı veriniz ve santralizasyon yerini 
4 cm kadar aĢağıya çekiniz. 

 Diyafram ayarı yapınız. 
 Diyafram ayarını istenen radyografi 

bölgesiyle sınırlı tutunuz. 

 Doz ayarı yapınız.  Uygun Kv ve mAs ayarlamasını yapınız. 

 Hastaya, “nefesini tut ve hareket etme” 
komutu veriniz. 

 Komutu veremeden önce hastayı yapacağı 
eylem konusunda bilgilendiriniz. 

 Exposure düğmesine basınız. 
 Exposure düğmesine basarken, yapılan 

iĢlemleri uygulayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 

1. Sakroiliak eklem posterior oblik radyografisi için aĢağıdaki ifadelerden yanlıĢ olanı 

iĢaretleyiniz. 
A) Eklemlerin alt kesimlerini daha iyi gösterebilmek amacıyla radyografi çekmek 

isteniyorsa tüpe 15˚ kranio-kaudal açı verilir. 
B) Kaset bucky tepsisine enlemesine yerleĢtirilir. 
C) Mukayese için karĢı tarafında radyografisi çekilmelidir. 
D) 24x30 cm boyutlarında kaset kullanılır. 
E) FFM 115 cm olacak Ģekilde ayarlanır. 

 

2. Sakroiliak eklem posterior oblik radyografisinde, kaset nasıl yerleĢtirilmelidir? 

A) Pelvisi ortalayacak Ģekilde 
B) Asetebulumu ortalayacak Ģekilde 
C) Üst kenarı simfizis pubis alt kısmına gelecek Ģekilde 

D) Üst kenarı krista iliakayı kesmeyecek Ģekilde  
E) 5.lumbal vertebrayı ortalayacak Ģekilde 

 

3. AĢağıdaki ifadelerden yanlıĢ olanı iĢaretleyiniz. 

A) Posterior- vücudun arka kesimi 
B) Superior-vücudun üst kesimi 
C) Lateral-yan, dıĢ yan 
D) Antero-posterior – arkadan öne doğru 
E) Medial –yan, dıĢ yan 

 

4. AĢağıdaki ifadelerden hangisi sakroiliak eklem posterior oblik radyografisinde yapılan 
iĢlemler arasında değildir? 
A) Radyografisi çekilecek  sakroiliak eklem tarafını masa ile 30˚ açı yapacak Ģekilde 

kaldırınız.  
B) Kasetin üst kenarını, krista iliakayı kesmeyecek Ģekilde ayarlayınız. 
C) Ayak baĢparmakları birbirine yaklaĢtırıp iç rotasyon yaptırınız 

D) Merkezi ıĢını radyografisi çekilecek taraftaki spina iliaka anterior superior 
seviyesinin 3-4 cm medialine, filme dik olacak Ģekilde santralize ediniz  

E) Hastaya soluğunu tutturunuz. 
 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

5. ( ) Sakroiliak eklem posterior oblik radyografisi travma, yapı anormallikleri, ağrı, 

enfeksiyon, romatizmal vb. hastalıkların tanısının konulması amacıyla çekilmektedir. 
 

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 cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 
1. Pelvis A-P  radyografisinde,………………………………….ebadında kaset kullanılır. 

2. Pelvis A-P  radyografisinde, FFM ……………………olmalıdır. 

3. Yatarak pelvis lateral radyografisinde merkezi ıĢın, ………………………………… 

..……………………………….santralize edilmelidir. 

4. Pelvis oblig radyografisinde hastanın ……………………………… tarafı masaya 

temas etmelidir. 

5. Kalça eklemi A-P radyografisinde kasetin üst kenarı,………………………………… 

……………………………………………….ayarlanmalıdır? 

6. Kalça eklemi lateral radyografisinde radyografisi çekilecek kalça ……………………. 

……………………… …………….lateral duruma getirilir. 

7. Fleksiyon-……………………………anlamındadır. 

8. Her iki kalça eklemi lateral (kurbağa pozisyonu) radyografisinde merkezi ıĢını 

………………………………………………..santralize edilir. 

9. Kaudo-kranial, ……………………………….………anlamındadır. 

10. Kalça eklemi ve femur lateral radyografisinde kasetin üst kenarı,……………. 

..…………………..……………. ayarlanmalıdır 

11. Andren-Von Rosen radyografisinde kaset ,…….………………………………………. 

………………………..ayarlanmalıdır. 

12. Ġç rotasyon,…………………………………..anlamındadır. 

13. Sakroiliak eklem A-P radyografisinde…………………………………………… 

……………………………………..içe rotasyon yaptırınız. 

14. Sakroiliak eklem A-P  radyografisinde, merkezi ıĢın tüpe……………kaudo-kranil açı 

verilerek…………………………………………..santralize edilir. 

15. Sakroiliak eklem P-A  radyografisinde,  spina iliakalar…………………………….. 

……………………………….konumuna gelir. 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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16. Sakroiliak eklem posterior oblik radyografisinde merkezi ıĢın, çekilecek 

taraftaki……..……………………………….filme dik olacak Ģekilde santralize edilir. 

 

 

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 C 

2 A 

3 E 

4 Krista iliakaların 4 cm. üzerine 

5 

BaĢparmaklarını birbirine 

bakar Ģekilde yaklaĢtırılıp iç 

rotasyona 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 E 

2 D 

3 C 

4 D 

5 E 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 C 

3 B 

4 30-40° 

5 Spina iliaka anterior superior 

seviyesinin 3-4 cm medialine 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 24X30cm 

2 A 

3 E 

4 115cm 

5 Gonat bölgesine 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 5’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 E 

3 D 

4 24X30cm 

5 Simfizis pubisin 6 cm üzerine 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6’NIN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 E 

3 Çocuklarda doğuĢtan kalça 

çıkığının 

4 Simfizis pubisin 5 cm 

5 Pelvisi ortalayacak Ģekilde 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 B 

3 E 

4 Doğru 

5 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 8’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 E 

2 A 

3 B 

4 Doğru 

5 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 9’UN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 C 

3 C 

4 YanlıĢ 

5 YanlıĢ 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 10’UN CEVAP ANAHTARI 
 

1 E 

2 D 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ 11’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 D 

3 A 

4 C 

5 C 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 12’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 D 

3 E 

4 A 

5 Doğru 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 30×40 cm ebadında 

2 115 cm 

3 Kaput femorisin 3 cm yukarısına kasete 

dik olarak 

4 Radyografisi çekilecek 

5 Spina iliaka anterior superior  seviyesine, 

dıĢ kenarı cildi geçecek Ģekilde 

6 Masaya ortalanarak diz ile birlikte 

7 Eklemin kıvrılması 

8 Simfizis pubisin 5 cm yukarısına gelecek 

Ģekilde kasete dik olarak 

9 Ayaktan-baĢa doğru 

10 Simfizis pubisin 6 cm üzerine 

11 Pelvisi ortalayacak Ģekilde 

12 Ġçe doğru döndürme 

13 Ayak baĢparmaklarını bibirine doğru 

yaklaĢtırarak 

14 10–25˚ - Simfizis pubisin üzerine 

15 Filmden eĢit uzaklıkta ayarlanarak pelvis 

simetri konumuna gelir 

16 Spina iliaka superior seviyesinin 3-4 cm 

medialine 

 



 

 72 

ÖNERĠLEN KAYNAKLARKAYNAKÇA 
 

 ARSLAN Mustafa, Radyoloji, Sistem Ofset Basım-Yayın, Ankara, 1992. 

 CEYDELĠ Nergis, Radyolojik Görüntüleme Tekniği, Ege Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı, Ġzmir, 2000. 

 ÇOKYÜKSEL Oktay, Radyodiagnostikte Pozisyon Tekniği Kitabı, 1992.  

 FENĠES Heinz (çeviri editörü: Mehmet YILDIRIM), Tania MARUR, 

Uluslararası Terimlerle Resimli Anatomi Sözlüğü, Nobel&Yüce, Ġstanbul, 

2001. 

 KAYA Tamer, Baki ADAPINAR, Yakup ÖZKAN, Temel Radyoloji Tekniği, 

Nobel Kitabevi, Ġstanbul, 1997. KAY 

 MERĠÇ Cemil, Rüstem SEVER, Uygulamalı Radyoloji, S.B. Sağ. Eğt. Gn. 

Yay., No:503 (I. Baskı), Ankara, 1983. 

 MOELLER Torsten B., Emil REĠF (çeviri: Tevfik PINAR, danıĢman: Sezgin 

ĠLGĠ), Radyografik Anatomi Cep Atlası, Hacettepe Doktorlar Yayınevi, 

Ankara, 2001. 

KAYNAKÇA 


