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AÇIKLAMALAR 
KOD 725TTT065 

ALAN  Radyoloji 

DAL/MESLEK Radyoloji Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Columna Vertebralis Radyografileri 

MODÜLÜN TANIMI  
Bu modül, servikal (cervical), torakal (torakal), lumbal, 
sakral (sacral) ve koksiks (cocsiks) vertebra radyografilerini 
çekmeyi kapsayan öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖNKOġUL Anatomi ve radyasyon fiziği derslerini almıĢ olmak. 

YETERLĠK Columna vertebralis radyografileri çekmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Radyasyon Güvenliği Mevzuatına uygun olarak, radyoloji 
laboratuarında gerekli araç ve gereci kullanarak columna 

vertebralis radyografilerini tekniğine uygun olarak 
çekebilecektir. 
 

Amaçlar  

1. Cervikal vertebra radyografileri çekimini eksiksiz olarak 
yapabilecektir. 

2. Torakal vertebra radyografileri çekimini eksiksiz olarak 
yapabilecektir. 

3. Lumbal vertebra radyografileri çekimini eksiksiz olarak 
yapabilecektir. 

4. Sakral vertebra radyografileri çekimini eksiksiz olarak 
yapabilecektir. 

5. Cocsiks radyografileri çekimini eksiksiz olarak 
yapabilecektir. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

Donanım: Radyografi cihazı, kaset, film, kurĢun önlük, 
gonad koruyucu, kurĢunlu gözlük, boyunluk ve dozimetre  
 

Ortam: Radyasyon güvenlik önlemlerinin alınmıĢ 

olduğu 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, size ölçme aracı (test, çoktan 
seçmeli, doğru-yanlıĢ, v.b) kullanarak modül uygulamaları 
ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 
değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 



 

 

 1 

 

GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 
Radyolojik görüntüleme insan vücudunun belirli bir kesimin ya da tamamının tıbbi 

amaçlı görüntülenmesidir. Bu görüntüleme sayesinde mevcut hastalıkların bilgileri elde 

edilir. Radyolojik görüntüleme çeĢitli yöntemlerle yapılmaktadır. Bu yöntemlerin belli 
baĢlıları; röntgen, bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi, manyetik rezonans ve radyonükleid 
görüntülemedir. Radyolojik görüntüleme görüntü Ģekline göre yöntemden yönteme farklılık 
gösterir. Bazı yöntemlerde elde edilen görüntü iki boyutlu bazı yöntemlerde ise üç boyutlu 
(kesitsel) görüntü elde edilmektedir. Röntgen yöntemi yaygın kullanımı ile üç boyutlu 
objenin iki boyutlu izdüĢümünün elde edilmesidir. 

 

Radyolojide tanı değeri elde edilen radyografinin kalitesi ile doğru orantılıdır. Doğru 
tanıya götürecek kaliteli radyografinin elde edilmesi için radyografi tekniklerinin iyi 
bilinmesi ve uygulanması gerekmektedir. 

 
Bu modülde röntgen yöntemi ile columna vertebralis radyografilerine ait bilgi ve 

becerileri kazanacaksınız. 
 
 

 
 
 
 

GĠRĠġ 



 

 

 2 



 

 

 3 

 

ÖRENME FAALĠYETĠ–1 
 
 
 
Bu faaliyette verilen bilgi ve becerilerle Atlas-axis A-P radyografi çekimi iĢlemini 

eksiksiz yapabileceksiniz. 
 
 
 
 
 Atlas-axis vertebralarının yapılarını, özelliklerini birbiri ile komĢuluklarını 

kaynak kitap, anatomi atlası ve internet sitelerinden inceleyiniz. 

 Hastanelerde atlas-axis radyografileri ile ilgili araĢtırma yapınız. 
 Konu ile ilgili çalıĢmalarınızı rapor haline getirerek sınıfta arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 
 

1. ATLAS AXĠS (SEVĠKAL 1. VE 2. 

VERTEBRALAR) A-P RADYOGRAFĠSĠ 
 

1.1. Atlas-Axis A-P Radyografisinin Amacı  
 

Vertebra radyografileri travma, konjenital anomaliler, fıtık, scolyozis ve metaztaz 
yapmıĢ kanser araĢtırmaları için çekilir. 

 

1.2. Atlas-Axis A-P Çekim Tekniği. 
 

AĢağıdaki çekim teknikleri uygulanır. 
 

1.2.1. Hastanın 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, belden üst tarafındaki giysi ve artefakt 
oluĢturabilecek nesnelerin kendisi veya refakatçisi 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 Ģekilde yapılır. 
 

1.2.2. Kaset Seçimi 
 

Hasta hazırlanırken 18x24 ebadındaki kaset ıĢınlanmamıĢ film dolabından alınır. 
Bucky tepsisine uzunlamasına yerleĢtirilir. Kasetin sağ tarafına “R” sol tarafına “L”  iĢareti 
konur. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Dijital röntgen cihazlarında çalıĢılmıyorsa kaset seçimi iĢlemi yapılır.  

  

Resim 1.1: Kasetler ve bucky tepsisine yerleĢtirilmesi 

 

1.2.3. Pozisyon Tekniği 
 
Bu radyografi hasta masaya supin pozisyonda yatırılmıĢ olarak ya da vertikal kaset 

tutucu önünde ayakta çekilebilir. Radyografi için hazırlığı yapılmıĢ hasta; masa üzerine 

supin pozisyonda yatar ya da dikey kaset tutucu önünde yüzü tüpe bakacak Ģekilde durur. 
Vücut orta hattı masa orta hattına denk gelecek Ģekilde ayarlanır. Radyografik temel çizgi ile 
merkezi ıĢın arasında 200 açı olmalıdır. Hastanın ağzını mümkün olduğu kadar açması 
gerekir. Bunun için gerekiyorsa hastanın ağzına radyoopak olmayan tampon konabilir. Kaset 
ilk iki vertebrayı ortalayacak Ģekilde yerleĢtirilir. 

 

Resim 1.4: Atlas-axis A-P radyografisi pozisyonu 
 

1.2.4. Merkezi ıĢın 
 

Açık olan ağzın ortasına filme dik olacak Ģekilde santralize edilir. Diyafram, istenen 
radyografi bölgesini içine alacak Ģekilde ayarlanır. 
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1.2.5. Teknik Faktör Ayarları 
 

Film Ebatları 

(cm) 
Bucky 

Kv Ortalama 

Değer 

mAs Ortalama 

Değer 
FFM (cm) 

18x24 Evet 65 120 100 

Tablo 1.1: Atlas-Axis A-P radyografisinde teknik ayarlar  

 
Radyografik incelemelerin hepsinde Exposure düğmesine basılmadan önce hastanın 

konumu son bir kez daha gözlenir ve hastaya hareket etmemesi söylenir. Atlas Axis 
radyografilerinde hastanın solumu tutturulur. Bu nedenle „nefes alma‟ komutu verilir ve 
radyografi çekilir. Bütün radyografilerde exposure yapılırken varsa kumanda odasından ya 

da mutlaka kurĢun paravan arkasında durulmalıdır.  
 
Exposure iĢleminden hemen sonra hastaya “rahat nefes” alması komutu verilerek 

radyografi iĢlemi sonlandırılır. 

 

Resim 1.2: Atlas-Axis A-P radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Atlas-axis A-P radyografisini tekniğine uygun olarak çekiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 Dozimetre takınız. 
 KurĢunlu önlük giyiniz. 

 Hastanın diĢ protezi, küpe, kolye v.b. 

görüntüyü olumsuz etkileyecek 
nesnelerini çıkarttırınız. 

 Hastanın aksesuarlarını kendiniz 
almayınız, refakatçisine verdirtiniz. 

 18x24 cm boyutunda kaset seçiniz. 

 Doğru ebatta kaset seçtiğinizden emin 
olunuz. 

 Kasetin içinde film olduğundan emin 
olunuz. 

 Seçtiğiniz kasetin ıĢınlanmamıĢ 
olduğundan emin olunuz. 

 Kaseti bucky tepsisine boyuna 
yerleĢtiriniz. 

 

 Kasetin sağ tarafına “R” veya sol 
tarafına “L” iĢareti koyunuz. 

 Seçtiğiniz iĢaretin hammaddesinin x-
ıĢınını geçirmeyen özellikte olmasına 
dikkat ediniz. 

 ĠĢareti film üzerinde artefakt 
oluĢturmayacak Ģekilde koyunuz. 

 Hastayı masaya supin (sırtüstü) 

pozisyonunda yatırınız. (Ayakta 
çekiliyorsa vertikal kaset tutucu önünde 
yüzü tüpe bakacak Ģekilde durur.) 

 Hastanın baĢ ve vücut orta hattının masa 
orta hattına denk gelmesine dikkat 
ediniz. 

 Ağzı olabildiğince açmak ve üst kesici 
diĢlerin alt kenarı protuberentia 
oksipitalisin üstüne gelecek Ģekilde 

pozisyon veriniz. 

 

 Kaseti ilk iki servikal vertebrayı 

ortalayacak Ģekilde ayarlayınız. 
 Mesafeyi sabitlemeyi unutmayınız. 

 FFM 100 cm ayarlayınız.  

 Merkezi ıĢını; açık olan ağzın ortasına 

filme dik olacak Ģekilde ayarlayınız. 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Diyafram ayarı yapınız. 
 Diyaframı kaseti içine alacak kadar 

açınız 

 Doz ayarı yapınız.  Fazla doz vermeyiniz 

 Hastaya hareket etmeme komutu veriniz. 
 Komutu verirken sakin ve kibar olunuz 
 Komutunuza uyulup uyulmadığını 

gözlemleyiniz. 

 Exposure yapınız. 

 Mutlaka kurĢun paravanın arkasına 
geçiniz. 

 Exposuredan önce hastayı tekrar kontrol 

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

 
1. Hasta hazırlığı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Hastanın ismini okuyarak içeri alınır. 
B) Hastayı radyasyondan koruyucu önlemler alınır. 
C) Hastalar hamilelik konusunda uyarılır. 

D) Teknisyen hastanın takılarını alır. 
E) Hasta üzerindeki artefakt oluĢturabilecek kıyafetler çıkarttırılır. 

 
2. Atlas axis A-P radyografisinde kaset nasıl yerleĢtirilir? 

A) Ġlk iki servikal vertebrayı ortalayacak Ģekilde 
B) Servikal vertebraları ortalayacak Ģekilde 
C) Alt iki vertebrayı ortalayacak Ģekilde 
D) Servikotorakal vertebraları ortalayacak Ģekilde 

E) Çenenin altının ortasına 
 
3. Atlas axis A-P radyografisinde aĢağıdaki kasetlerden hangisi kullanılmaktadır? 

A) 30 x 40 cm ebadında kaset 
B) 35 x 35 cm ebadında kaset 
C) 30 x 43 cm ebadında kaset 
D) 24x30 cm ebadında kaset 

E) 18x24 cm ebadında kaset 

 
4. Atlas axis A-P radyografisinde radyografik temel çizgi ile merkezi ıĢın arasında açı ne 

kadar olmalıdır?  
A) Radyografik temel çizgi ile merkezi ıĢın arasında 50 açı olmalıdır  
B) Radyografik temel çizgi ile merkezi ıĢın arasında 100 açı olmalıdır  

C) Radyografik temel çizgi ile merkezi ıĢın arasında 150 açı olmalıdır 
D) Radyografik temel çizgi ile merkezi ıĢın arasında 200 açı olmalıdır  
E) Radyografik temel çizgi ile merkezi ıĢın arasında 250 açı olmalıdır. 
 

5. Atlas axis A-P radyografisinde merkezi ıĢın nereye verilir? 
A) Kapalı olan ağzın ortasına dik olarak 
B) Açık olan ağzın ortasına dik olarak 
C) Ağız açık Ģekilde çenenin altına 
D) Ağız kapalı Ģekilde çene altına 
E) Ağız kapalı Ģekilde servikal vertebraların ortasına 
 
 

 
DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 
 
 
Bu faaliyette verilen bilgi ve becerilerle servikal A-P radyografisi çekimi iĢlemini 

eksiksiz yapabileceksiniz.  
 
 
 
 
 Servikal A-P radyografisi ile ilgili kaynak kitaplardan araĢtırma yaparak 

radyografi ve anatomi atlasından servikal bölgede bulunan yapıları inceleyiniz. 

 Konu ile ilgili çalıĢmalarınızı rapor haline getirerek sınıfta arkadaĢlarınızla 
paylaĢınız.  

 

2. CERVĠCAL VERTEBRALAR A-P (3-7) 

RADYOGRAFĠSĠ 
 
Cervical Vertebralar A-P radyografisinde 3-7. servikal vertebralar daha iyi göründüğü 

için bu radyografi 3-7. servikal vertebra radyografisi olarak da adlandırılır. 
 

2.1. Servikal A-P Radyografisinin Amacı 
 
Vertebra radyografileri travma, konjenital anomaliler, fıtık, scolyozis ve metastaz 

yapmıĢ kanser araĢtırmaları için çekilir. 
 

2.2. Servikal A-P Çekim Tekniği 
 
AĢağıdaki çekim teknikleri uygulanır. 
 

2.2.1. Hasta Hazırlığı 
 

Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetindeki ( Atlas-axis A-P Radyografisi) gibidir. 

 

2.2.2. Kaset Seçim 
 
Hasta hazırlanırken 18x24 veya 24x30 ebadındaki kaset ıĢınlanmamıĢ film dolabından 

alınır. Bucky tepsisine boyuna yerleĢtirilir. Kasetin sağ tarafına Kasetin, sağ tarafına R veya 
sol tarafına L iĢareti konur. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.2.3. Pozisyon Tekniği 
 
Servikal A-P radyografisi röntgen inceleme masasında veya ayakta vertikal kaset 

tutucuda (statif) çekilebilir. Her ikisinde de hastaya verilen pozisyon aynıdır. Masada çekilen 
radyografi için hasta masaya supin pozisyonda yatırılır. Vertebral colon masanın ortasına 
ayarlanır. Ayakta çekilecekse vertikal kaset tutucu önünde yüzü horizantal konumdaki tüpe 
dönük Ģekilde durur. Servikal vertebralar kaset tutucu orta hattına ayarlanır. Hastanın ağzı 
kapalıdır ve çeneye servikal vertebraları superpoze etmeyecek Ģekilde hafif extansiyon 
yaptırılır (hafif yukarı kaldırılır). Kaset yukarıda 1. servical vertebrayı kesmeyecek altta ise 
1. torakal vertebrayı da içine alacak Ģekilde ayarlanmalıdır.  

 

Fotoğraf 3.1: Servikal vertebra A-P radyografisi pozisyonu 

 

2.2.4. Merkezi IĢın 
 
Hastanın boynunun ön tarafında bulunan adem elması (Prominentia laryngea ) denilen 

çıkıntının üzerine filme dik olacak Ģekilde santralize edilir. Diyafram, sadece servikal 
vertebraları içine alacak Ģekilde daraltılır. 

 

2.2.5. Teknik Faktör Ayarları 
 

Film Ebatları (cm) Bucky 
Kv Ortalama 

Değer 

mAs Ortalama 

Değer 
FFM (cm) 

24x30 Evet 60 32 100 

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

Hastaya „hareket etme, nefes alma‟ komutu verilir ve radyografi çekilir.  



 

 

 11 

Exposure iĢleminden hemen sonra hastaya “rahat nefes al” komutu verilerek 
radyografi iĢlemi sonlandırılır.  

 
Film banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyografi elde edilir 

   

Resim 2.2: Servikal vertebra A-P radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 
Servikal vertebra A-P Radyografisini tekniğine uygun olarak çekiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma 
önlemlerini alınız. 

 Radyasyondan korunma kuralarına uyunuz. 

 Hastanın diĢ protezi, küpe, kolye 

v.b. görüntüyü olumsuz 
etkileyecek nesnelerini 
çıkarttırınız. 

 Hastanın aksesuarlarını çıkardığından emin 
olunuz. 

 18x24cm veya 24x30cm 

ebadında kaset seçiniz. 

 Seçtiğiniz kasetin ıĢınlanmamıĢ olduğundan 

emin olunuz. 

 Kaseti, bucky tepsisine 
yerleĢtiriniz. 

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

 Kasetin sağ tarafına “R” veya sol 
tarafına “L” iĢareti koyunuz. 

 ĠĢareti film üzerinde artefakt oluĢturmayacak 
Ģekilde koyunuz. 

 Hastayı masaya supin pozisyonda 
yatırınız. (Çekim ayakta 
yapılacaksa hasta statifin önünde 
yan vaziyette durur.) 

 Hastanın baĢ ve vücut orta hattının masa orta 
hattına denk gelmesine dikkat ediniz. 

 Çene protuberentia oksipitalisin 
üstüne superpoze oluncaya kadar 

baĢı geriye büktürünüz. 

 Occipital kemik ile vertebraların birbirini 
superpoze etmesini engelleyecek Ģekilde 

pozisyon veriniz. 
 Kaseti, cervical vertebraları içine 

alacak Ģekilde ayarlayınız. 

 Bucky tepsisi içindeki kasetin ortalandığından 

emin olunuz. 

 FFM 100 cm ayarlayınız.  Mesafeyi sabitlemeyi unutmayınız. 

 Merkezi ıĢını; boynunun ön 
tarafında bulunan adem elması 
(Prominentia laryngea) denilen 
çıkıntının üzerine filme dik 
olacak Ģekilde santralize ediniz. 

 Röntgen tüpünün filme dik olmasına dikkat 
ediniz. 

 Diyafram ayarı yapınız.  Diyaframı kaseti içine alacak kadar açınız 

 Doz ayarı yapınız.  Uygun Kv ve mAs ayarlaması yapınız. 

 Hastaya "nefes alma, hareket 
etme"komutu veriniz. 

 Komutunuza uyulup uyulmadığını 
gözlemleyiniz.  

 Exposure düğmesine basınız.  Exposureden önce hastayı tekrar kontrol ediniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. Servikal A-P radyografisinde aĢağıdakilerden hangisi hem hastaya hem de teknisyene 
yönelik radyasyon güvenlik önlemidir? 
A) KurĢun önlük giymek. 

B) Exposure esnasında kurĢun paravanın arkasında durmak. 
C) Diyafram ayarı yapmak. 
D) Troid koruyucu kullanmak. 
E) FFM 100cm ayarlamak. 

 

2. AĢağıdaki iĢlem basamaklarından hangisi servikal A-P radyografisine ait bir özellik 
değildir? 
A) Çeneye servikal vertebraları superpoze etmeyecek Ģekilde hafif extansiyon 

yaptırılır. 
B) Radyografi masa da çekiliyorsa hasta pron pozisyonda yatırılır. 

C) Kaset bucky tepsisine boyuna yerleĢtirilir.  
D) Hastanı ağzı kapalıdır. 
E) Hastanın boynunda kolye varsa çıkarttırmak. 

 

3. Servikal vertebralar A-P radyografisinde merkezi ıĢın aĢağıdaki bölgelerden hangisine 
santralize edilir? 
A) DıĢ kulak yolunun 2 cm önü seviyesinden 2 cm üstüne  
B) Mandibula açılarını birleĢtiren çizginin ortasına  
C) Orbitomeatal çizginin ortasından geçecek Ģekilde kafanın ortasına  
D) Protuberentia oksipitalis ile dıĢ kulak yolunun tam asına  

E) Prominentia laryngea ( adem elması) üzerine 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi servikal vertebralar A-P radyografisi iĢlem basamaklarından 
değildir? 
A) 24x30 cm ebadında kaset kullanmak. 
B) Hastayı masaya supin pozisyonda yatırmak. 
C) Çeneye hafif extansiyon hareketi yaptırmak. 
D) FFM 150 cm olarak ayarlamak. 
E) Diyaframı servikal vertebraları içine alacak Ģekilde ayarlamak. 
 

5. Servikal vertebralar A-P radyografisinde hangi ebatta kaset kullanılır. 
A) 13x18 cm 

B) 18x24 cm 
C) 24x30 cm 
D) 30x40 cm 
E) 35x43 cm 
 

 

 

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 faaliyette verilen bilgi ve becerilerle servikal vertebralar lateral radyografi çekimi 
iĢlemini eksiksiz yapabileceksiniz.  

 
 
 
 
 Servikal vertebralar lateral radyografisi ile ilgili kaynak kitaplardan araĢtırma 

yaparak radyografi ve anatomi atlasından vertebraların anatomik yapısını 
inceleyiniz. 

 Konu ile ilgili çalıĢmalarınızı rapor haline getirerek sınıfta arkadaĢlarınızla 
paylaĢınız. 

 

3. CERVĠCAL VERTEBRALAR LATERAL 

RADYOGRAFĠSĠ 
 
Servikal vertebraların radyografileri genellikle P-A, Lateral ve oblik pozisyonlarda 

çekilir. Bu radyografiler 2 yönlü istendiğinde genellikle A-P lateral radyografiler, 4 yönlü 
istendiğinde ise bu radyografiler dıĢında sağ ve sol posterior oblik radyografiler çekilir.  

 

3.1. Servikal Vertebralar Lateral Radyografisinin Amacı 
 

Vertebra radyografileri travma, konjenital anomaliler, fıtık, scolyozis ve metaztaz 
yapmıĢ kanser araĢtırmaları için çekilir. 

 

3.2. Servikal Vertebralar Lateral Radyografisinin Çekim Tekniği 
 
AĢağıdaki çekim teknikleri uygulanır. 
 

3.2.1. Hastanın Hazırlığı 
 

Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetindeki ( Atlas-axis A-P Radyografisi) gibidir. 

 

3.2.2. Kaset Seçim 
 
Hasta hazırlanırken radyografi için 24x30 ebadındaki kaset ıĢınlanmamıĢ film 

dolabından alınır ve bucky tepsisine yerleĢtirilir. Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına L 
iĢareti konur. Dijital röntgen cihazları ile yapılan radyografi çekimlerinde kaset kullanılmaz. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

ARAġTIRMA 

  



 

 

 15 

3.2.3. Pozisyon Tekniği  
 
Hasta lateral pozisyonda statif önünde durur veya masaya lateral pozisyonda yatırılır. 

Radyografi masada çekiliyorsa hastanın baĢının altına destek konulur. Ġncelenecek taraftaki 
omuz masaya temas ettirilir. Çene hafif yukarı kaldırılarak (hafif ekstansiyon) mandibulanın 
servikal vertebraların üzerini kapatması önlenir. Servikal vertebralar masa orta hattına 
ayarlanır. Bu pozisyonda film-obje mesafesi fazla olduğundan büyümeyi önlemek için film 
foküs mesafesi arttırılır Omuzların görüntü alanına girmemesi için hastanın ellerine ağırlık 
verilir. Kaset yukarıda 1. servical vertebrayı kesmeyecek altta ise 1. torakal vertebrayı da 
içine alacak Ģekilde ayarlanmalıdır.  

 

Resim 3.1: Servikal vertebralar lateral radyografi pozisyonu 

 

3.2.4. Merkezi IĢın 
 
Merkezi ıĢın alt çene açısının altından 4. cervical vertebra hizasına santralize edilir. 

Diyafram, istenen radyografi bölgesini içine alacak Ģekilde ayarlanır. 
 

3.2.5. Teknik Faktör Ayarları 
 

Film Ebatları 
(cm) 

Bucky 
Kv Ortalama 

Değer 
mAs Ortalama 

Değer 
FFM (cm) 

24x30 Evet 70 150 150 

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

Hastaya "hareket etme, nefes alma komutu" verilir ve radyografi çekilir.  
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Exposure iĢleminden hemen sonra hastaya “rahat nefes al” komutu verilerek 
radyografi iĢlemi sonlandırılır. 

 
Film banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyogram elde edilir. 

 

Resim 3.2: Servikal vertebralar lateral radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
Servikal vertebralar lateral radyografisini tekniğine uygun olarak çekiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 

alınız. 

 Dozimetre takınız. 

 Hastanın diĢ protezi, küpe, kolye v.b. 
görüntüyü olumsuz etkileyecek 
nesnelerini çıkarttırınız. 

 Hastanın aksesuarlarını çıkardığından 
emin olunuz. 

 Hastanın aksesuarlarını kendiniz 

almayınız, refakatçisine verdirtiniz. 

 18x24 veya 24x30 ebadında kaset 
seçiniz. 

 Kasetin içinde film olduğundan emin 
olunuz. 

 Kasetin sağ tarafına “R” veya sol 
tarafına “L”iĢaret koyunuz. 

 ĠĢareti film üzerinde artefakt 
oluĢturmayacak Ģekilde koyunuz. 

 Kaseti, boyuna bucky tepsisine 
yerleĢtiriniz.  

 Kumanda masası üzerindeki bucky 
düğmesini kullanarak bucky sistemini 
devreye sokmayı unutmayınız 

 Hasta ayakta ya da oturur pozisyonda 
baĢ dik bir Ģekilde incelenecek taraftaki 

omuzu buckye temas ettiriniz. 

 Boyun orta hattının, masa orta hattına 
denk gelmesine dikkat ediniz. 

 Boyuna hafif ekstansiyon yaptırınız.  

 Kasetin üst kenarını, 1. cervical 
vertebrayı kesmeyecek Ģekilde 
ayarlayınız. 

 Ayarlama yaparken alt taraf 
vertebralarını kesmemeye dikkat ediniz. 

 Omuzları aĢağı indirmek için hastanın 

ellerine ağırlık veriniz. 

 Bu tür tetkiklerde lazım olabileceği için 
radyografi odasında ağırlık 
bulundurunuz. 

 FFM (film foküs mesafesi) 150 cm 
ayarlayınız. 

 Mesafeyi sabitlemeyi unutmayınız. 

 Merkezi ıĢını; alt çene açısının altından 
4. servikal vertebra hizasına ayarlayınız. 

 IĢını kasete dik gelecek Ģekilde veriniz 

 Diyafram ayarı yapınız. 
 Diyaframı kaseti içine alacak kadar 

açınız 

 Doz ayarı yapınız.  
 Hastaya „nefes alma, hareket etme‟ 

komutu veriniz. 

 Komutunuza uyulup uyulmadığını 

gözlemleyiniz.  

 Exposure düğmesine basınız. 
 Exposuredan önce hastayı tekrar kontrol 

ediniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  
 

1. Servikal vertebralar lateral radyografisinde aĢağıdakilerden hangisi superpoze olayına 

sebep olur? 
A) Düğme  
B) Gözlük 
C) Küpe 
D) Yüzük  
E) Bilezik 

 

2. Servikal vertebralar lateral radyografisinde merkezi ıĢın nereye santralize edilir? 
A) Alt çene açısının altından 4. cervical vertebra hizasına 
B) Temporal kemiğin ortasına 
C) Servikal 7 ile torakal 1 arasına 
D) Atlasve aksis arasına 

E) 6. servikal vertebranın ortasına 
 

3. Normal bir yetiĢkin servikal vertebralar lateral radyografisinde hangi kaset ebadını 
kullanmak uygundur? 

A) 24x30 cm ebadında kaset kullanılır. 
B) 35x35 cm ebadında kaset kullanılır. 
C) 30x40 cm ebadında kaset kullanılır. 
D) 13x18 cm ebadında kaset kullanılır. 
E) 35x43 cm ebadında kaset kullanılır. 
 

4. Hangisi servikal vertebralar lateral radyografisine ait iĢlem basamağı değildir? 
A) Kaseti bucky tepsisine boyuna yerleĢtirmek 
B) Ġncelenecek taraf omuzu statife temas ettirmek. 
C) Boyuna hafif extansiyon yaptırmak. 
D) FFM 100 cm olarak ayarlamak 
E) Gerekirse hastanın omuzlarını aĢağı indirmek için eline ağırlık vermek. 
  

5. AĢağıdakilerden hangisi servikal vertebralar lateral radyografisine ait bir özellik 
değildir?  
A) Radyografi masada çekilebilir. 

B) Servikal vertebralar masa orta hattına ayarlanır. 
C) Film foküs mesafesi azaltılır. 
D) Çene hafif yukarı kaldırılır. 
E) Ġncelenecek taraftaki omuz masaya temas ettirilir. 
 
 
 

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 faaliyette verilen bilgi ve becerilerle servikal vertebralar oblik radyografi çekimi 

iĢlemini eksiksiz yapabileceksiniz.  
 
 
 
 
 Servikal vertebralar oblik radyografisi ile ilgili kaynak kitaplardan araĢtırma 

yapıp, radyografi ve anatomi atlasından vertebra kemiklerini inceleyiniz. 

 Konu ile ilgili çalıĢmalarınızı rapor haline getirerek sınıfta arkadaĢlarınızla 
paylaĢınız.  

 

4. SERVĠKAL VERTEBRALAR OBLĠK 

RADYOGRAFĠSĠ 
 

4.1. Servikal Vertebralar Oblik Radyografisinin Amacı 
 
Vertebra radyografileri travma, konjenital anomaliler, fıtık, scolyozis ve metaztaz 

yapmıĢ kanser araĢtırmaları için çekilir. 
 

4.2. Servikal Vertebralar Oblik Radyografisi Çekim Tekniği  
 
AĢağıdaki çekim teknikleri uygulanır. 
 

4.2.1. Hastanın Hazırlığı 
 

Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetindeki ( Atlas-axis A-P Radyografisi) gibidir. 

 

4.2.2. Kaset Seçimi 
 

Hasta hazırlanırken radyografi için 18x24 veya 24x30 ebadındaki kaset ıĢınlanmamıĢ 
film dolabından alınır ve bucky tepsisine yerleĢtirilir. Sağ posterior oblik radyografi 
çekilecekse kaset üzerine sağ (R), sol posterior oblik çekilecekse sol (L) iĢareti konur. Dijital 
röntgen cihazları ile yapılan radyografi çekimlerinde kaset kullanılmamaktadır. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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4.2.3. Pozisyon Tekniği 
 
Radyografi için hazırlığı yapılmıĢ hasta; dikey kaset tutucu önünde ayakta durur veya 

oturur. Posterior (arka) oblik radyografiler çekilecekse horizantal konumdaki tüpe yüzünü 
döner. Hasta sağa doğru 45 derece döndürülerek sağ posterior oblik. Sola döndürülerek sol 
posterior oblik radyografi çekilir. Bu pozisyonlarda hastanın sırtı ile kaset arasında 45 
derecelik açı olmalıdır. Hastanın çenesi hafif yukarı doğru kaldırılır. BaĢ dik hale getirilir. 
Kasetin üst kenarı kulak kepçesinin 4 cm üstüne ayarlanır. Kaset radyografisi çekilecek 
bölgeyi ortalayacak Ģekilde ayarlanır.   

 

Resim 5.1: Servikal vertebralar oblik radyografi pozisyonu 

 

4.2.4. Merkezi IĢın 
 

Merkezi ıĢın 4. servikal vertebrayı ortalayacak Ģekilde kasetin ortasına dik olarak 
verilir. Diyafram, servikal vertebraları kesmeyecek Ģekilde ayarlanır.  

 

4.2.5. Teknik Faktör Ayarları. 
 

Film Ebatları 

(cm) 
Bucky 

Kv Ortalama 

Değer 

mAs Ortalama 

Değer 
FFM (cm) 

24x30 

 

Evet 
 

70 150 150 

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

Hastaya „hareket etme, nefes alma‟ komutu verilir ve radyografi çekilir.  
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Exposure iĢleminden hemen sonra hastaya “rahat nefes al” komutu verilerek 
radyografi iĢlemi sonlandırılır. 

 
Film banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyografi elde edilir  

 

Resim 4.2: Servikal vertebralar oblik radyogramı  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
Servikal vertebralar oblik radyografisini tekniğine uygun olarak çekiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 KurĢun önlük giyiniz. 

 Hastanın baĢında ve boynunda bulunan 
protez diĢ, küpe, kolye v.b. görüntüyü 
olumsuz etkileyecek nesneleri 

çıkarttırınız. 

 Hastanın aksesuarlarını çıkardığından 
emin olunuz. 

 3. 18x24 veya 24x30 ebadında kaset 
seçiniz. 

 Kasetin içinde film olduğundan emin 
olunuz. 

 Kasetin sağ tarafına “R” veya sol 
tarafına “L” iĢaret koyunuz. 

 ĠĢareti film üzerinde artefakt 
oluĢturmayacak Ģekilde koyunuz. 

 Kaseti, bucky tepsisine boyuna 
yerleĢtiriniz.  

 Kaseti yerleĢtirirken üzerindeki iĢareti 
düĢürmemeye dikkat ediniz.  

 Hasta ayakta ya da oturur pozisyonda 
iken sırtını statife dayayınız. 

 Servikal vertebraların statifin orta 
hattına gelmesine dikkat ediniz. 

 Vücudu incelenecek tarafa doğru 45˚ 
döndürünüz. 

 Hastaya açı verirken göstergeden takip 
ediniz. 

 Çeneye hafif ekstansiyon yaptırınız. 
 Çenenin servikal vertebraları superpoze 

etmesini engelleyiniz.  

 Kasetin üst kenarı, kulak kepçesinin 4 
cm üzerine gelecek Ģekilde ayarlayınız. 

 Çekim bölgesinin kaset dıĢında 
kalmadığından emin olunuz. 

 FFM. 150 cm ayarlayınız.  Mesafeyi sabitlemeyi unutmayınız 

 Merkezi ıĢını; 4. servikal vertebra 
üzerine ayarlayınız. 

 IĢını kasete dik gelecek Ģekilde veriniz 

 Diyafram ayarı yapınız. 
 Diyaframı servikal vertebralar ile 

sınırlayınız. 

 Doz ayarı yapınız.  Uygun Kv ve mAs ayarlaması yapınız. 

 Hastaya „nefes alma, hareket etme‟ 
komutu veriniz. 

 Komutunuza uyulup uyulmadığını 
gözlemleyiniz.  

 Exposure düğmesine basınız.  

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  
 

1. AĢağıdaki iĢlem basamaklarından hangisi servikal vertebralar oblik radyografisine ait 

değildir? 
A) Hastanın baĢında bulunan toka, küpe vb. aksesuarları çıkarttırmak.  
B) Hasta ayakta ya da oturur pozisyondayken sırtını statife dayatmak.  
C) Vücudu incelenecek tarafa doğru 45˚ döndürmek. 
D) Çeneyi hafif aĢağı doğru eğmek. 
E) Kaseti, boyuna bucky tepsisine yerleĢtirmek 
 

2. Servikal vertebralar oblik radyografisi için hangi ifade doğrudur? 
A) 30x40 ebadında kaset seçilir. 
B) Kaset masa üzerine konur. 
C) Hasta pronda masaya yatar. 
D) Kasetin üst kenarı, kulak kepçesinin 4 cm üzerine gelecek Ģekilde ayarlanır. 

E) Diyafram mandibulayı da içine alacak Ģekilde ayarlanır. 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi servikal vertebralar oblik radyografisine ait hasta hazırlığı 
değildir? 

A) Küpe varsa çıkarttırmak. 
B) Radyasyondan koruyucu önlemler almak. 
C) Boyun bölgesindeki kıyafetleri çıkarttırmak. 
D) Kolye varsa çıkarttırmak. 
E) Kemeri çıkarttırmak. 
 

4. Servikal vertebralar oblik radyografisinde merkezi ıĢın nereye verilir? 
A) 4. servikal vertebranın ortasına 
B) Mandibula alt ucuna  
C) 6. ve 7. servikal vertebraların ortasına  
D) Açık ağzın ortasına 
E) Atlas ve axisin ortasına  

 

5. AĢağıdakilerden hangisi servikal vertebralar oblik radyografisine ait bir özellik 
değildir? 
A) Hasta sağa doğru 45o döndürülerek sağ posterior oblik radyografi çekilir. 

B) Hasta sola doğru 45o döndürülerek sol posterior oblik radyografi çekilir. 
C) Bu pozisyonlarda hastanın sırtı ile kaset arasında 45o açı olmalıdır. 
D) Kasedi bucky tepsisine enine yerleĢtirmek. 
E) Kaset radyografisi çekilecek bölgeyi içine alacak 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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 



 

 

 24 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 
 
Bu faaliyette verilen bilgi ve beceriler ile Servikotorasik lateral radyografi çekimi 

iĢlemini eksiksiz yapabileceksiniz.  
 
 
 

 
 Servikotorasik lateral radyografisi ile ilgili kaynak kitaplardan araĢtırma yapıp, 

radyografi ve anatomi atlasından servikal ve torakal vertabraları  inceleyiniz. 
 Konu ile ilgili çalıĢmalarınızı rapor haline getirerek sınıfta arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız.  
 

5. LATERAL SERVĠKOTORASĠK 

(CERVĠCOTHORASĠK) RADYOGRAFĠSĠ  
 

5.1. Lateral Servikotorasik Radyografisinin Amacı  
 

Vertebra radyografileri travma, konjenital anomaliler, fıtık, scolyozis ve metaztaz 
yapmıĢ kanser araĢtırmaları için çekilir. 

 

5.2. Servikotorasik Radyografisi Çekim Tekniği 
 

AĢağıdaki çekim teknikleri uygulanır. 
 

5.2.1. Hasta Hazırlığı 
 

Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetindeki ( Atlas-axis A-P Radyografisi) gibidir. 

 

5.2.2. Kaset Seçim 
 

Hasta hazırlanırken radyografi için 24x30cm ebadındaki kaset ıĢınlanmamıĢ film 
dolabından alınır ve bucky tepsisine yerleĢtirilir. Kasetin sağ tarafına “R” veya sol tarafına 
“L” iĢareti konur. Dijital röntgen cihazları ile yapılan radyografi çekimlerinde kaset 
kullanılmamaktadır. 

 

5.2.3. Pozisyon Tekniği  
 

Radyografi için hazırlığı yapılmıĢ hasta; statifin yanında lateral pozisyonda durur. 
Filme yakın tarafta olan kola tam abdüksiyon yaptırılarak baĢın üzerine konur. Koltuk altı 
çizgisi filmi ortalayacak Ģekilde statif önünde durur. Filmden uzak olan taraftaki kol 
mümkün olduğunca aĢağı indirilir, bunun için hastanın eline ağırlık vermek gerekir.. Kaset 2. 
torakal vertebrayı ortalayacak Ģekilde yerleĢtirilir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 

 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 5.1: Servikotorasik lateral radyografisi pozisyonu 

 

5.2.4. Merkezi IĢın 
 
Merkezi ıĢın; horizantal olarak sternal çıkıntı üzerine dik olarak verilir. Filme uzak 

olan taraftaki kol fazla indirilemezse tüpe 5o cranio-caudal açı verilebilir. Diyafram, istenen 
radyografi bölgesini içine alacak Ģekilde ayarlanır. 

 

5.2.5. Teknik Faktör Ayarları 
 

Film Ebatları 

(cm) 
Bucky 

Kv Ortalama 

Değer 

mAs Ortalama 

Değer 
FFM (cm) 

24x30cm 

 
Evet 

 
78 120 150 

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

Hastaya „hareket etme, nefes alma‟ komutu verilir ve radyografi çekilir. 
 

Exposure iĢleminden hemen sonra hastaya “rahat nefes al” komutu verilerek iĢlem 
sonlandırılır. 

 

Film banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyogram elde edilir. 



 

 

 26 

 

Resim 5.2: Servikotorasik lateral radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
Servikotorasik lateral radyografisini tekniğine uygun olarak çekiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 KurĢun önlük giyiniz. 

 Hastanın boynunda bulunan kolye ve 
üst kısmındaki elbiseleri çıkarttırınız. 

 Hastanın aksesuarlarını çıkardığından 
emin olunuz. 

 Hastanın aksesuarlarını kendiniz 
almayınız, refakatçisine verdirtiniz. 

 Hasta önlüğü giymesin sağlayınız.  Önlüğün temiz olmasına dikkat ediniz. 

 24x30cm ebadında kaset seçiniz. 
 Kasetin içinde film olduğundan emin 

olunuz. 

 Kasetin sağ tarafına “R” veya sol 
tarafına “L” iĢaret koyunuz. 

 ĠĢareti film üzerinde artefakt 
oluĢturmayacak Ģekilde koyunuz. 

 Kaseti, boyuna bucky tepsisine 
yerleĢtiriniz. 

 
 

 Bucky kullanılması gereken 

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

 Hastayı ayakta lateral pozisyonda 
statife yaklaĢtırınız. 

 Vertebraların masa orta hattına denk 
gelmesine dikkat ediniz. 

 Kasete yakın taraftaki omzu 
kaldırarak, kola tam abduksiyon 

yaptırınız. 

 Kolun vertebraları superpoze etmemesine 
dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kaseti 2. torakal vertebrayı 
ortalayacak Ģekilde ayarlayınız. 

 Çekim bölgesinin kaset dıĢında 
kalmadığından emin olunuz. 

 FFM 150 cm ayarlayınız.  Mesafeyi sabitlemeyi unutmayınız. 

 Merkezi ıĢını; sternal çıkıntı üzerine 
dik olarak santralize ediniz. 

 

 Diyafram ayarı yapınız.  Diyaframı kaseti içine alacak kadar açınız. 

 Doz ayarı yapınız.  

 Hastaya „nefes alma, hareket etme‟ 
komutu veriniz. 

 Komutu verirken sakin ve kibar olunuz 

 Exposure düğmesine basınız. 
 Exposuredan sonra hastaya rahat nefes al 

komutu vermeyi unutmayınız. 
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 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. AĢağıdakilerden hangisi servikotorasik radyografisi tekniğine ait bir özellik değildir? 

A) Filme yakın tarafta olan kola tam abdüksiyon yaptırılarak baĢın üzerine konur.  
B) Filmden uzak olan taraftaki kol mümkün olduğunca aĢağı indirilir.  
C) Kaset 8. torakal vertebrayı ortalayacak Ģekilde yerleĢtirilir. 

D)  Hasta, statifin yanında lateral pozisyonda durur. 
E) 24x30cm ebadında kaset seçilir. 

 
2. Servikotorasik radyografisinde, filme uzak olan taraftaki kol fazla indirilemezse tüpe 

verilen yön ve açı hangi seçenekte doğru verilmiĢtir? 
A) 30 derece kranio-kaudal 
B) 25 derece kaudo-kranial 
C) 12 derece kranio-kaudal 

D) 5 derece kranio-kaudal 
E) 15 derece kranio kaudal 
 

3. Servikotorasik radyografisinde aĢağıdaki anatomik yapılardan hangisi görülmez? 
A) 1. lumbal vertebra 
B) 1. torakal vertebra 
C) 7. servikal vertebra 

D) 6. servikal vertebra 
E) 2. torakal vertebra 
 

4. Servikotorasik radyografisinde merkezi ıĢın hangi bölgeye santralize edilir? 
A) Omuz üzerine dik olarak 
B) 7. servikal vertebra üzerine 
C) 12. Torakal vertebra üzerine 

D) Sternum alt ucuna dik olarak 
E) Horizantal olarak sternal çıkıntı üzerine 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi servikotorasik radyografisi iĢlem basamağı değildir? 
A) Hasta masaya pron pozisyonda yatırılır. 

B) Genellikle 24x30 ebadında kaset kullanılır. 
C) Belinden üst tarafı soyundurularak önlük giymesi sağlanır. 
D) Diyafram istenen radyografi bölgesini içine alacak Ģekilde ayarlanır. 
E) Hastaya “hareket etme nefes alma” komutu verilir. 
 
 
 

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 



 

 

 30 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 
6 
 
 
Bu faaliyette verilen bilgi ve becerilerle Torakal (Thoracal) vertebralar A-P radyografi 

çekimi iĢlemini eksiksiz yapabileceksiniz.  
 
 
 
 
 Torakal vertebralar A-P radyografisi ile ilgili kaynak kitaplardan araĢtırma 

yapıp, radyografi ve anatomi atlasından Torakal vertebraları inceleyiniz. 
 

6. TORAKAL/DORSAL (THORACAL) 

VERTEBRALAR (OMURGA) A-P 

RADYOGRAFĠSĠ 
 

6.1. Torakal A-P Radyografisinin Amacı 
 

Vertebra radyografileri travma, konjenital anomaliler, fıtık, scolyozis ve metaztaz 
yapmıĢ kanser araĢtırmaları için çekilir. 

 

6.2. Torakal A-P Radyografisi Çekim Tekniği 
 

AĢağıdaki çekim teknikleri uygulanır. 
 

6.2.1. Hastanın Hazırlığı 
 

Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetindeki ( Atlas-axis A-P Radyografisi) gibidir. 
 

6.2.2. Kaset Seçim 
 

Hasta hazırlanırken radyografi için 30x40 cm ebadındaki kaset ıĢınlanmamıĢ film 
dolabından alınır ve bucky tepsisine yerleĢtirilir. Kasetin sağ tarafına “R” veya sol tarafına 
“L”  iĢareti konur. Dijital röntgen cihazları ile yapılan radyografi çekimlerinde kaset 
kullanılmamaktadır. 

 

6.2.3. Pozisyon Tekniği  
 
Hasta; inceleme masasına supin pozisyonda yatırılır. Vertebral colon masa orta hattına 

gelecek Ģekilde ayarlanır. Kollar vücudun yan tarafındadır. Dizlere fleksiyon yaptırılır. Kaset 
üst tarafı 7. servikal vertebrayı içine alacak Ģekilde ayarlanır. 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 
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Resim 6.1: Torakal vertebralar A-P radyografisi pozisyonu 

 

6.2.4. Merkezi IĢın 
 
Merkezi ıĢın; sternal açının 2,5 cm altına filmi ortalayacak Ģekilde dik olarak verilir. 

Diyafram, torakal vertebraları içine alacak Ģekilde daraltılır. 
 

6.2.5. Teknik Faktör Ayarları 
 

Film Ebatları 

(cm) 
Bucky 

Kv Ortalama 

Değer 

mAs Ortalama 

Değer 
FFM (cm) 

30x40 veya 

35x43 
Evet 72 120 100 

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

Hastaya „hareket etme, derin nefes al ve tut komutu verilir. Exposure yapılır. Exposure 
iĢleminden hemen sonra hastaya “rahat nefes al” komutu verilerek iĢlem sonlandırılır. 

 
Bu radyografi çekilirken, hastaya mümkün olduğu kadar derin inspiryum yaptırılması 

gerekir. Yoksa üst taraf vertebralar ile batın bölgesi vertebralar arasında doku 
yoğunluğundan dolayı absorbsiyon farklılığı olacaktır. Böyle durumlarda kademeli 
ranforsatörler kullanılabileceği gibi lokalize görüntülerde alınabilir. 

 

Film banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyogram elde edilir.  
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Resim 6.2: Torakal vertebralar A-P radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
Torakal vertebralar A-P radyografisini tekniğine uygun olarak çekiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 KurĢun önlük giyiniz. 
 Dozimetre takınız. 

 Hastanın üst kısmındaki giysilerini 
çıkarttırınız. 

 Hastanın artefakt oluĢturabilecek giysi 
ve takılarını çıkardığından emin olunuz. 

 Önlük giymesini sağlayınız. 
 Hastanın kullanacağı önlüklerin temiz 

olmasına dikkat ediniz. 

 30x40cm veya 35x43 cm ebadında kaset 
seçiniz. 

 

 Kaseti, bucky tepsisine boyuna 

yerleĢtiriniz. 

 Kaseti doğru yerleĢtirdiğinizden emin 

olunuz. 
 Kasetin sağ tarafına “R” veya sol 

tarafına “L” iĢareti koyunuz. 

 Tepsiyi iterken iĢareti düĢürmemeye 

dikkat ediniz. 
 Hastayı masaya supin (sırtüstü) 

pozisyonunda, vertebral kolon masanın 
ortasına gelecek Ģekilde yatırınız 

 Vertebral kolonun masa orta hattına 
ayarlandığından emin olunuz. 

 Kolları yanlara uzattırınız. 
 Kolların görüntü alanına girmemesine 

dikkat ediniz. 

 Dizlere fleksiyon yaptırınız. 
 Dizleri büktürürken vertebral kolonun 

masaya temas edip etmediğine bakınız. 

 Kasetin üst tarafını 7. servikal vertebrayı 
içine alacak Ģekilde ayarlayınız. 

 Torakal vertebraların görüntü dıĢında 
kalmamasına dikkat ediniz. 

 FFM 100 cm ayarlayınız.  Mesafeyi sabitlemeyi unutmayınız 

 Merkezi ıĢını; sternal açının 2,5 cm 
altına ayarlayınız. 

 IĢını kasete dik gelecek Ģekilde veriniz. 

 Diyafram ayrı yapınız. 
 Diyaframı sadece torakal vertebralar ile 

sınırlayınız 

 Doz ayarı yapınız.  Uygun Kv ve mAs ayarlaması yapınız. 

 Hastaya derin inspiryum (nefes alma) 
sonunda solunumu tutturma komutu 
veriniz. 

 Komutunuza uyulup uyulmadığını 
gözlemleyiniz.  

 Exposure düğmesine basınız. 
 Exposuredan önce hastayı tekrar kontrol 

ediniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  
 

1. Torakal vertebralar A-P pozisyonunda kaset hangi konumdadır? 

A) Boyuna masanın üstünde  
B) Boyuna bucky tepsisinde  
C) Enlemesine masanın üstünde  
D) Enlemesine bucky tepsisinde 
E) Statifte buckysiz  
 

2. Torakal vertebralar A-P radyografisinde hangi ebatta kaset kullanılmaktadır? 
A) 18x24 cm 
B) 35x43 cm 
C) 30x40 cm 
D) 13x18 cm 
E) 35x35 cm 

 

3. Torakal vertebralar A-P radyografisinde aĢağıdaki anatomik yapılardan hangisi 
görülmez? 
A) 1. cervical vertebra  

B) 1. torakal vertebra 
C) 7. torakal l vertebra 
D) 12. torakal vertebra 
E) 7. cervical vertebra 
 

4. Torakal vertebralar A-P radyografisinde doku yoğunluğundan dolayı oluĢabilecek 
absorbsiyon farklılığı nasıl önlenebilir? 
A) Kasetin ebatı büyütülerek 
B) Derin expiryumda çekilerek 
C) Kaset ebatı küçültülerek 
D) Kademeli ranforsatör kullanılarak 
E) Normal inspiryumda 
 

5. Torakal vertebralar A-P radyografisinde merkezi ıĢın hangi bölgeye santralize edilir? 
A) Sternal açının 2,5 cm aĢağısına 
B) Sternal açının 5 cm yukarısına 

C) Sternum alt ucuna 
D) Klavikulaları birleĢtiren orta çizgiye  
E) 2. Kostaları birleĢtiren orta hatta 
 

 

 

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 



 

 

 35 

 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–7 
 
 
Bu faaliyette verilen bilgi ve becerilerle Torakal vertebralar lateral radyografisi çekimi 

iĢlemini eksiksiz yapabileceksiniz.  
 
 

 
 
 Torakal vertebralar lateral radyografisi ile ilgili kaynak kitaplardan araĢtırma 

yapıp, radyografi ve anatomi atlasından torakal vertebraları inceleyiniz. 
 Konu ile ilgili çalıĢmalarınızı sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  
 

7. TORAKAL VERTEBRALAR LATERAL 

RADYOGRAFĠSĠ 
 

7.1. Torakal Vertebralar Lateral Radyografisinin Amacı  
 
Vertebra radyografileri travma, konjenital anomaliler, fıtık, scolyozis ve metastaz 

yapmıĢ kanser araĢtırmaları için çekilir. 
 

7.2. Torakal Vertebralar Lateral Radyografisi Çekim Tekniği 
 
AĢağıdaki çekim teknikleri uygulanır. 

 

7.2.1. Hasta Hazırlığı 
 

Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetindeki ( Atlas-axis A-P Radyografisi) gibidir. 

 

7.2.2. Kaset Seçim 
 
Hasta hazırlanırken radyografi için 30x40 veya 35x43 ebadındaki kaset ıĢınlanmamıĢ 

film dolabından alınır ve bucky tepsisine yerleĢtirilir. Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına 

L iĢareti konur. Dijital röntgen cihazları ile yapılan radyografi çekimlerinde kaset 
kullanılmamaktadır 

 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–7 
 

 

ARAġTIRMA 



 

 

 36 

7.2.3. Pozisyon Tekniği  
 
Masa üzerinde supin pozisyonda yatan hasta herhangi bir tarafı üzerine yan yatırılır. 

Yön belirtilmemiĢse sağ tarafı üzerine yatırılmasına rağmen hastanın rahat edebileceği taraf 
üzerine yatması en mantıklısıdır. Eğer hastanın skolyozu varsa konkav tarafının tüpe 
bakacak Ģekilde yatırılması, ıĢının disk aralıklarına paralel gelmesini sağlar. Vertebral kolon 
masa orta hattına ayarlanır. Kollar öne doğru uzattırılır ve yukarı doğru kaldırılarak baĢın 
önüne gelecek Ģekilde konur. Dizler ve kalçaya hafif fleksiyon yaptırılır. Kasetin üst tarafı 7. 
servikal vertebrayı içine alacak Ģekilde ayarlanır.  

   

Resim 7.1: Torakal vertebralar lateral radyografisi pozisyonu 

 

7.2.4. Merkezi IĢın 
 
Merkezi ıĢın; Koltuk altı hizasından 7. torakal vertebra üzerine verilir. Diyafram, 

istenen radyografi bölgesini içine alacak Ģekilde ayarlanır. 
 

7.2.5. Teknik Faktör Ayarları 
 

Film Ebatları (cm) Bucky 
Kv Ortalama 

Değer 

mAs Ortalama 

Değer 
FFM (cm) 

30x40 veya 35x43 Evet 70 120 120 

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

Hastaya „hareket etme, derin nefes al ve tut komutu verilir. Exposure yapılır. Exposure 
iĢleminden hemen sonra hastaya “rahat nefes al” komutu verilerek iĢlem sonlandırılır. 
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Bu radyografi çekilirken, hastaya mümkün olduğu kadar derin inspiryum yaptırılması 
gerekir. Yoksa üst taraf vertebralar ile batın bölgesi vertebralar arasında doku 
yoğunluğundan dolayı absorbsiyon farklılığı olacaktır. Böyle durumlarda kademeli 
ranforsatörler kullanılabileceği gibi lokalize görüntülerde alınabilir. 

 
Film banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyografi elde edilir.  

 

Resim 7.2: Torakal vertebralar lateral radyografisi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 
Torakal vertebralar lateral radyografisini tekniğine uygun olarak çekiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 KurĢun önlük giyiniz. 

 Dozimetre takınız. 

 Hastanın üst kısmındaki giysilerini 

çıkarttırınız. 

 Hastanın aksesuarlarını  

 çıkardığından emin olunuz. 

 Hastanın aksesuarlarını kendiniz 
almayınız, refakatçisine verdirtiniz. 

 Önlük giymesini sağlayınız.  Önlüğün temiz olmasına dikkat ediniz. 

 30X40 veya 35X43 ebadında kaset 
seçiniz. 

 Kasetin içinde film olduğundan emin 
olunuz. 

 Seçtiğiniz kasetin ıĢınlanmamıĢ 
olduğundan emin olunuz. 

 Kaseti bucky tepsisine boyuna 
yerleĢtiriniz. 

 Bucky kullanılması gereken 
radyografilerde, kumanda masası 
üzerindeki bucky düğmesini kullanarak 

bucky sistemini devreye sokmayı 
unutmayınız. 

 Kasetin sağ tarafına “R” sol tarafına “L” 
iĢaret koyunuz. 

 Seçtiğiniz iĢaretin hammaddesinin X 
ıĢınını geçirmeyen özellikte olmasına 
dikkat ediniz. 

 ĠĢareti film üzerinde artefakt 
oluĢturmayacak Ģekilde koyunuz. 

 Hastayı vertebral kolon masa orta hatta 
gelecek Ģekilde yan yatırınız. 

 Hasta yaralıysa canı acımayacak Ģekilde 
pozisyonlandırınız. 

 Kolları öne doğru baĢın üzerinde 

birleĢtiriniz. 

 Kolların görüntü alanına girmemesine 

dikkat ediniz. 

 Dizleri gövdeye doğru çektiriniz. 
 Dizlere ve kalçaya fleksiyon yaptırmayı 

unutmayınız. 

 Kaseti üst kenarını 7. servikal vertebrayı 
içine alacak Ģekilde ayarlayınız. 

 Çekim bölgesinin kaset dıĢında 
kalmadığından emin olunuz. 

 FFM (film foküs mesafesi) 120 cm 

ayarlayınız. 
 Mesafeyi sabitlemeyi unutmayınız 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Merkezi ıĢını; koltuk altı hizasından 7. 
torakal vertebra üzerine ayarlayınız. 

 Açıyı sabitlemeyi unutmayınız. 

 Diyafram ayarı yapınız.  
 Diyaframı kaseti içine alacak kadar 

açınız. 

 Doz ayarı yapınız.  Uygun Kv ve mAs ayarlaması yapınız. 

 Hastaya derin inspiryum (nefes alma) 

yapma komutu veriniz. 

 Komutu verirken sakin ve kibar olunuz. 

 Komutunuza uyulup uyulmadığını 
gözlemleyiniz.  

 Gerekirse solunum için önce deneme 
yaptırınız. 

 Exposure düğmesine basınız 

 Mutlaka kurĢun paravanın arkasına 

geçiniz. 

 Exposuredan önce hastayı tekrar kontrol 

ediniz. 
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 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRMERME 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. Torakal vertebralar lateral radyografisinde merkezi ıĢın nereye verilir? 

A) Koltuk altı hizasından 7. Torakal vertebra üzerine  
B) Koltuk altı hizasından sternum üst ucuna  

C) Skapulaların alt ucuna 
D) Skapulaların üst ucuna 
E) Omuz üzerine 

 
2. Torakal vertebralar lateral radyografisinde dizlerin pozisyonu nasıldır? 

A) Dizler iç rotasyon yaptırılır. 
B) Dizler abdüksiyondadır. 
C) Dizler hafif yukarı kaldırılır. 

D) Dizlere hafif fleksiyon yaptırılır.  
E) Dizlere dıĢ rotasyon yaptırılır. 
 

3. Torakal vertebralar lateral radyografisinde hastanın skolyozu varsa ne yapılır? 
A) Hastanın konkav tarafının masaya yakın yatırılması gerekir. 
B) Tüpe 30 derece cranial eğim vermek gerekir. 
C) Konkav tarafının tüpe bakacak Ģekilde yatırılması gerekir. 

D) Hasta oblik pozisyona getirilir. 
E) A-P pozisyonda radyografi çekilir. 

 
4. Torakal vertebralar lateral radyografisi için hangi ifade yanlıĢtır? 

A) Kasetin sağ tarafına R işareti konur. 
B) Işının disk aralıklarına paralel gelmesi sağlanır.  

C) Vertebral kolon masa orta hattına ayarlanır.   
D) Buckyli çekilir 
E) Film foküs mesafesi 100cm ayarlanır 
 

5. Torakal vertebralar lateral radyografisinde aĢağıdaki yapılardan hangisi görülmez? 
A) 7.Torakal vertebra 
B) 6. Torakal vertebra 
C) Atlas 
D) Tüm Torakal vertebralar 
E) 12. Torakal vertebra 
 
 

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–8 
 
 
 
 
 

Bu faaliyette verilen bilgi ve becerilerle Torakal vertebralar oblik radyografisi çekimi 
iĢlemini eksiksiz yapabileceksiniz.  

 
 
 
 
 Torakal vertebralar oblik radyografisi ile ilgili kaynak kitaplardan araĢtırma 

yapıp, radyografi ve anatomi atlasından vertebraları inceleyiniz. 
 Konu ile ilgili çalıĢmalarınızı rapor haline getirerek sınıfta arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız.  
 

8. TORAKAL VERTEBRALAR OBLĠK 

RADYOGRAFĠSĠ  
 

8.1. Torakal Vertebralar Oblik Radyografisinin Amacı 
 
Vertebra radyografileri travma, konjenital anomaliler, fıtık, scolyozis ve metaztaz 

yapmıĢ kanser araĢtırmaları için çekilir. 
 

8.2. Torakal Vertebralar Oblik Radyografisi Çekim Tekniği  
 
AĢağıdaki çekim teknikleri uygulanır. 
 

8.2.1. Hasta Hazırlığı 
 

Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetindeki ( Atlas-axis A-P Radyografisi) gibidir. 

 

8.2.2. Kaset Seçim 
 
Hasta hazırlanırken radyografi için 30x40 veya 35x43 ebadındaki kaset ıĢınlanmamıĢ 

film dolabından alınır ve bucky tepsisine yerleĢtirilir. Kasetin sağ tarafına “R” sol tarafına 
“L” iĢareti konur. Dijital röntgen cihazları ile yapılan radyografi çekimlerinde kaset 
kullanılmamaktadır. 

 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–8 
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8.2.3. Pozisyon Tekniği 
 
Radyografi için hazırlığı yapılmıĢ hasta; bu radyografi arka (posterior oblik) oblikler 

Ģeklinde çekildiği için inceleme masasına supin pozisyonda yatırılır. Hastanın radyografisi 
istenen tarafı filme yakın olacak Ģekilde diğer tarafı 45 derece yükseltilir. Sağ posterior 
oblikte hastanın sağ tarafı sol posterior oblikte sol tarafı masaya yakındır. Hastanın verilen 
pozisyonda rahat durabilmesi için yükseltilen taraf opak olmayan maddelerce 
desteklenebilir. Hastanın kolları görüntü alanına girmemelidir. Hasta elleriyle masa kenarına 
tutunarak pozisyon için kendine destek sağlayabilir. Kasetin üst tarafı 7. servikal vertebrayı 
içine alacak Ģekilde ayarlanır. 

 

8.2.4. Merkezi IĢın 
 
Merkezi ıĢın; sternal açının 2,5 cm aĢağısını hizalayacak Ģekilde kasetin ortasına dik 

olarak verilir. Diyafram, istenen radyografi bölgesini içine alacak Ģekilde ayarlanır. 
 

8.2.5. Teknik Faktör Ayarları 
 

Film Ebatları (cm) Bucky 
Kv Ortalama 

Değer 

mAs Ortalama 

Değer 
FFM (cm) 

30x40 Evet 70 120 115 

 

Exposure düğmesine basılmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. 
Hastaya „hareket etme, derin nefes al ve tut komutu verilir. Exposure yapılır. Exposure 
iĢleminden hemen sonra hastaya “rahat nefes al” komutu verilerek iĢlem sonlandırılır. 

 
Bu radyografi çekilirken, hastaya mümkün olduğu kadar derin inspiryum yaptırılması 

gerekir. Yoksa üst taraf vertebralar ile batın bölgesi vertebralar arasında doku 
yoğunluğundan dolayı absorbsiyon farklılığı olacaktır. Böyle durumlarda kademeli 

ranforsatörler kullanılabileceği gibi lokalize görüntülerde alınabilir. Film banyo ve baskı 
iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyografi elde edilir.  
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Resim 9.2: Torakal vertebralar oblik radyografisi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Torakal vertebralar oblik radyografisini tekniğine uygun olarak çekiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan Korunma önlemleri 
alınız. 

 KurĢun önlük giyiniz. 

 Dozimetre takınız. 

 Hastanın üst kısmındaki giysilerini 
çıkarttırınız. 

 Hastanın aksesuarlarını kendiniz 
almayınız, refakatçisine verdirtiniz. 

 Önlük giymesini sağlayınız.  Önlüğün temiz olmasına dikkat ediniz. 

 30X40 veya 35X43 ebadında kaset 
seçiniz. 

 Kasetin içinde film olduğundan emin 
olunuz. 

 Kaseti bucky tepsisine boyuna 
yerleĢtiriniz. 

 Kaseti doğru yerleĢtirdiğinizden emin 
olunuz. 

 Kasetin sağ tarafına “R” sol tarafına 
“L” iĢaret koyunuz.. 

 ĠĢareti film üzerinde artefakt 
oluĢturmayacak Ģekilde koyunuz. 

 Hastayı masaya supin (sırtüstü) 

pozisyonunda, vertebral kolon 
masanın ortasına gelecek Ģekilde 
yatırınız. 

 Hastanın baĢ ve vücut orta hattının masa 
orta hattına denk gelmesine dikkat ediniz. 

 Radyografisi istenen tarafı 45  ̊
kaldırınız. 

 Vücut ile masa arasında 45 derece açıyı 
olmasına dikkat ediniz. 

 Dizlere fleksiyon yaptırınız. 
 Lordozun ortadan kalktığından emin 

olunuz. 

 Kasetin üst tarafı 7. servikal 

vertebrayı içine alacak Ģekilde 
ayarlayınız. 

 Çekim bölgesinin kaset dıĢında 
kalmadığından emin olunuz. 

 FFM 115 cm ayarlayınız.  Mesafeyi sabitlemeyi unutmayınız. 

 Merkezi ıĢını; sternal açının 2,5 cm 

aĢağısını hizalayacak Ģekilde kasetin 
ortasına dik olarak ayarlayınız. 

 IĢını kasete dik gelecek Ģekilde veriniz. 

 Diyafram ayrı yapınız. 
 Diyafram ayarını görüntülenecek bölge ile 

sınırlayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Doz ayarı yapınız.  Uygun Kv ve mAs ayarlaması yapınız. 

 Hastaya derin „nefes al tut ve hareket 
etme‟ komutu veriniz. 

 Komutu verirken sakin ve kibar olunuz. 

 Komutunuza uyulup uyulmadığını 
gözlemleyiniz.  

 Gerekirse solunum için önce deneme 
yaptırınız. 

 Exposure düğmesine basınız. 

 Mutlaka kurĢun paravanın arkasına 
geçiniz. 

 Exposuredan önce hastayı tekrar kontrol 
ediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  
 

1. Torakal vertebralar oblik radyografisinde hastanın kollarının durumu için hangisi 
uygundur? 
A) Kollar karın üzerinde birleĢtirilir. 
B) Kollar sırtın altına konur. 
C) Kollar baĢın altına konur. 
D) Kollar görüntü alanına girmeyecek Ģekilde uzaklaĢtırılır. 
E) Kollar göğüs üzerinde birleĢtirilir. 
 

2. Torakal vertebralar oblik radyografisinde hastanın sırtı ile masa arasında kaç derece 
açı olmalıdır? 
A) 15o 
B) 25o 

C) 30o 
D) 45o 
E) 55o 
 

3. Torakal vertebralar oblik radyografisinde merkezi ıĢın nereye verilir? 
A) Sternal açının 2,5 cm aĢağısı hizasına 
B) Sternal çıkıntının 2,5 cm yukarısı hizasına 
C) Klavikulalar hizasına 
D) Skapulaların üst kısmı hizasına 
E) Protuberantia oksipitalise 
 

4. Torakal vertebralar oblik radyografisi için hangisi doğru ifade değildir? 
A) Buckyli çekilir. 
B) Sağ veya sol posterior oblikler Ģeklinde çekilir. 
C) Hastanın verilen pozisyonda rahat durabilmesi için yükseltilen taraf opak olmayan 

maddelerce desteklenebilir. 

D) Kaset, çekim bölgesini içine alacak Ģekilde ortalanır 
E) 24x30 cm ebadında kaset kullanılır. 
 

5. Torakal vertebralar oblik radyografisi çekilirken hastanın solunumu nasıldır? 

A) Exposure sırasında hasta derin nefes alıp verir. 
B) Exposure sırasında hasta derin nefes alıp tutar. 
C) Exposure sırasında hasta nefesini boĢaltıp tutar. 
D) Exposure sırasında hasta hafif nefes alıp verir 
E) Exposure sırasında hasta nefesi önemli değildir. 

 

 

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 faaliyette verilen bilgi ve becerilerle lumbal vertebralar A-P radyografi çekimi 
iĢlemini eksiksiz yapabileceksiniz.  

 
 
 
 
 Lumbal vertebralar A-P radyografisi ile ilgili kaynak kitaplardan araĢtırma 

yapıp, radyografi ve anatomi atlasından lumbal vertebraları inceleyiniz. 
 Konu ile ilgili çalıĢmalarınızı rapor haline getirerek sınıfta arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız.  
 

9. LUMBAL VERTEBRALAR A-P 

RADYOGRAFĠSĠ  
 

9.1. Lumbal Vertebralar A-P Radyografisinin Amacı 
 
Vertebra radyografileri travma, konjenital anomaliler, fıtık, scolyozis ve metastaz 

yapmıĢ kanser araĢtırmaları için çekilir. 
 

9.2. Lumbal Vertebralar A-P Radyografisi Çekim Tekniği  
 
AĢağıdaki çekim teknikleri uygulanır. 
 

9.2.1. Hasta Hazırlığı 
 
Hastaya, üzerindeki giysi ve artefakt oluĢturabilecek nesnelerin kendisi veya 

refakatçisi tarafından çıkarılması ve önlük giymesi için hazırlık kabinine girmesi söylenir..  

 

9.2.2. Kaset Seçim 
 
Hasta hazırlanırken radyografi için 30x40 cm veya 35x43cm ebadındaki kaset 

ıĢınlanmamıĢ film dolabından alınır ve bucky tepsisine yerleĢtirilir. Kasetin sağ tarafına “R” 
sol tarafına “L” iĢareti konur. Dijital röntgen cihazları ile yapılan radyografi çekimlerinde 
kaset kullanılmamaktadır. 

 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–9 
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9.2.3. Pozisyon Tekniği 
 
Radyografi için hazırlığı yapılmıĢ hasta; inceleme masasına supin pozisyonda yatırılır. 

Vücut orta hattı masa orta hattına ayarlanır. Hastanın kolları görüntü alanına girmemelidir. 
Hastanın kolları yukarı doğru kaldırılarak baĢın üzerine konur veya yana doğru uzattırılır. 
Kalça ve bacaklara fleksiyon yaptırılır. Kaset orta kesimi alt kostaların kesiĢtiği noktaya 
gelecek Ģekilde kaset ayarlanır. Kaset üst tarafta 12. Torakal vertebrayı altta ise 1. Sakral 
vertebrayı içine alacak Ģekilde ayarlanmalıdır. 

 

Resim 9.1: Lumbal vertebralar A-P radyografisi pozisyonu 

 

9.2.4. Merkezi IĢın 
 
Merkezi ıĢın; alt kostaların kesiĢtiği noktanın ortasına gelecek Ģekilde kasetin ortasına 

dik olarak verilir. Diyafram, istenen radyografi bölgesini içine alacak Ģekilde ayarlanır. 
 

9.2.5. Teknik Faktör Ayarları 
 

Film Ebatları (cm) Bucky 
Kv Ortalama 

Değer 

mAs Ortalama 

Değer 
FFM (cm) 

30x40 veya 35x43 Evet 70 120 100 

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

Hastaya „hareket etme, nefesini boĢalt ve tut komutu verilir ve radyografi çekilir. Exposure 
iĢleminden hemen sonra hastaya “rahat nefes al” komutu verilerek iĢlem sonlandırılır. 
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Film banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyogram elde edilir (Bkz Resim 
9.2). 

 

Resim 9.2: Lumbal vertebralar A-P radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
Lumbal vertebralar radyografisini tekniğine uygun olarak çekiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan Korunma önlemleri 
alınız. 

 KurĢun önlük giyiniz. 

 Hastanın üzerinde bulunan giysileri 
çıkarttırınız. 

 Hastanın aksesuarlarını kendiniz 
almayınız, refakatçisine verdirtiniz. 

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız.  Önlüğün temiz olmasına dikkat ediniz. 

 Hastayı supin pozisyonunda masaya 
yatırınız. 

 Kendi baĢına hareket edemeyen hastalar 
için yardım alınız. 

 Vertebral kolon masanın orta hattına 
gelecek Ģekilde pozisyon veriniz. 

 Hastanın baĢ ve vücut orta hattının masa 
orta hattına denk gelmesine dikkat ediniz 

 Lordozu azaltmak için dizleri karına 
doğru çektiriniz. 

 Hastanın vücut yapısına dikkat ediniz. 

 30x40cm veya 35x43 cm ebadında 
kaset seçiniz. 

 Kasetin içinde film olduğundan emin 
olunuz. 

 Kasetin sağ tarafına “R” sol tarafına 
“L” iĢaret koyunuz. 

 ĠĢareti koyarken hastanın yatıĢ 
pozisyonuna dikkat ediniz. 

 Kaseti bucky tepsisine boyuna, 
yerleĢtiriniz. 

 Ayarlama yaparken kılavuz ıĢıktan 
yararlanınız. 

 FFM 115cm ayarlayınız. 
 Her çekimden önce FFM ayarını ölçü 

bandından kontrol ediniz. 

 Merkezi IĢını; alt kostaların kesiĢtiği 
noktanın ortasına veriniz. 

 IĢını kasete dik gelecek Ģekilde veriniz. 

 Diyafram ayrı yapınız. 
 Diyafram ayarını görüntülenecek bölge ile 

sınırlayınız. 

 Doz ayarı yapınız.  Uygun Kv ve mAs ayarlaması yapınız. 

 Hastaya hareket etmeme ve solunumu 
tutma komutu veriniz. 

 Gerekirse solunum için önce deneme 
yaptırınız. 

 Exposure düğmesine basınız. 

 Mutlaka kurĢun paravanın arkasına 
geçiniz. 

 Exposuredan önce hastayı tekrar kontrol 

ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 
1. Lumbal vetebralar A-P radyografisinde hasta masaya hangi pozisyonda yatar? 

A) Pron pozisyonunda yatar. 
B) Supin pozisyonunda yatar 
C) Lateral pozisyonda yatar. 

D) Trendelenburg pozisyonunda yatar. 
E) Semierekt pozisyonda yatar. 

 
2. Lumbal vetebralar A-P radyografisinde tüpün konumu nasıldır? 

A) Merkezi ıĢının verildiği bölgeye dik 
B) 12  ̊kaudo-kranial 
C) 12  ̊kranio-kaudal 
D) 25  ̊kranio-kaudal 

E) 25  ̊kaudo-kranial 
 

3. Lumbal vetebralar A-P radyografisinde merkezi ıĢın nereye verilir? 
A) Krista iliaka üzerine 
B) Simfizis pupisin kesiĢtiği noktanın ortasına 
C) Alt kostaların kesiĢtiği noktanın ortasına 
D) Göbeğin 5 cm altına verilir. 

E) Simfisiz pubisin 2 cm üzerine 

 
4. Lumbal vetebralar A-P radyografisi için aĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Buckysiz çekilir 
B) Exposure düğmesine basılmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir 
C) Diyafram, istenen radyografi bölgesini içine alacak Ģekilde ayarlanır. 

D) Kaset, çekim bölgesini içine alacak Ģekilde ortalanır 
E) Hastanın kolları görüntü alanına girmemelidir. 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi Lumbal vetebralar A-P radyografisinin çekim amaçlarından 

değildir?  
A) Travma 
B) Fıtık 
C) Skolyozis 
D) Kanser yapmıĢ metastaz araĢtırmalarında 
E) Yabancı cisim yutmalarında 
 
 

 
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 faaliyette verilen bilgi ve becerilerle lumbal vertebralar lateral radyografi çekimi 

iĢlemini eksiksiz yapabileceksiniz.  
 
 
 
 
 Lumbal vertebralar lateral radyografisi ile ilgili kaynak kitaplardan araĢtırma 

yapıp, radyografi ve anatomi atlasından vertebraları inceleyiniz. 

 Konu ile ilgili çalıĢmalarınızı rapor haline getirerek sınıfta arkadaĢlarınızla 
paylaĢınız.  

 

10. LUMBAL VERTEBRALAR LATERAL 

RADYOGRAFĠSĠ  
 

10.1. Lumbal Vertebralar Oblik Radyografisinin Amacı 
 
Vertebra radyografileri travma, konjenital anomaliler, fıtık, scolyozis ve metaztaz 

yapmıĢ kanser araĢtırmaları için çekilir. 
 

10.2. Lumbal Vertebralar Oblik Radyografisi Çekim Tekniği  
 
AĢağıdaki çekim teknikleri uygulanır. 
 

10.2.1. Hasta Hazırlığı 
 

Hasta hazırlığı, dokuzuncu öğrenme faaliyetindeki (lumbal vertabralar A-P 

Radyografisi) gibidir. 

 

10.2.2. Kaset Seçim 
 
Hasta hazırlanırken radyografi için 30x40 cm veya 35x43 cm ebadındaki kaset 

ıĢınlanmamıĢ film dolabından alınır ve bucky tepsisine yerleĢtirilir. Kasetin sağ tarafına “R” 
sol tarafına “L” iĢareti konur. Dijital röntgen cihazları ile yapılan radyografi çekimlerinde 
kaset kullanılmamaktadır. 

 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–10 
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10.2.3. Pozisyon Tekniği 
 
Radyografi için hazırlığı yapılmıĢ hasta; inceleme masasına supin pozisyonda yatırılır. 

Hastanın radyografisi istenen tarafı filme yakın olacak Ģekilde yan yatırılır. Vertebraları düz 
tutmak için belin altına yastık konulabilir. Hastanın kolları görüntü alanına girmemelidir. 
Hasta kollarıyla masa kenarına tutunarak pozisyon için kendine destek sağlayabilir. Bunun 
için hasta alttaki kolu ileri doğru uzatır, diğer kolu ile masa kenarını tutarak dengesini 
sağlayabilir. Vertebraların uzun hattı filme paralel olacak ve merkezi ıĢın vertebralar arası 
boĢluklara dik gelecek Ģekilde ayarlanır. Dizler ve kalçaya hafif fleksiyon yaptırılır. Kaset 
üst tarafta 12. Torakal vertebrayı altta ise 1. Sakral vertebrayı içine alacak Ģekilde 

ayarlanmalıdır.  

 

Resim 10.1: Lumbal vertebralar lateral radyografisi pozisyonu 

 

10.2.4. Merkezi IĢın 
 
Merkezi ıĢın; alt kosta çizgisini hizalayacak Ģekilde 3. lumbal çıkıntının ön tarafına 

kasetin ortasına dik olarak verilir. Diyafram, istenen radyografi bölgesini içine alacak Ģekilde 

ayarlanır. 
 

10.2.5. Teknik Faktör Ayarları 
 

Film Ebatları (cm) Bucky 
Kv Ortalama 

Değer 

mAs Ortalama 

Değer 
FFM (cm) 

30x40 Evet 70 120 100 
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Exposure düğmesine basılmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. 
Hastaya „hareket etme, nefesini boĢalt ve tut‟ komutu verilerek radyografi çekilir. Exposure 
iĢleminden hemen sonra hastaya “rahat nefes al” komutu verilerek iĢlem sonlandırılır. 

 

Film banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyogram elde edilir  

 

Resim 10.2: Lumbal vertebralar lateral radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
Lumbal vertebralar lateral radyografisini tekniğine uygun olarak çekiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan Korunma önlemleri 
alınız. 

 KurĢun önlük giyiniz. 

 Hastanın üst kısmındaki giysilerini 
çıkarttırınız. 

 Hastanın aksesuarlarını kendiniz 
almayınız, refakatçisine verdirtiniz. 

 Önlük giymesini sağlayınız.  Önlüğün temiz olmasına dikkat ediniz. 

 30x40 cm veya 35x43cm ebadında 
kaset seçiniz. 

 Kasetin içinde film olduğundan emin 
olunuz. 

 Kaseti bucky tepsisine boyuna 
yerleĢtiriniz. 

 Kaseti doğru yerleĢtirdiğinizden emin 
olunuz. 

 Kasetin sağ tarafına “R” sol tarafına 
“L” iĢaret koyunuz. 

 ĠĢareti film üzerinde artefakt 
oluĢturmayacak Ģekilde koyunuz. 

 Hastayı lateral pozisyonunda masaya 
yatırınız. 

 Hastanın tam yan pozisyonda yatmasına 
dikkat ediniz. 

 Vertebral kolonu masanın ortasına 
gelecek Ģekilde yatırınız. 

 Bu pozisyonda vücut değil vertebraları 
masa orta hattına ayarlayınız. 

 Gerekirse hastanın belinin altına 

küçük bir yastık koyarak dizlerini 
büktürünüz. 

 

 Kaseti, bucky tepsisine boyuna, 

lumbal vertebraları ve L5-S1 eklem 
aralığını içine alacak Ģekilde 
yerleĢtiriniz. 

 Çekim bölgesinin kaset dıĢında 
kalmadığından emin olunuz. 

 FFM yi 115 cm ayarlayınız.  Mesafeyi sabitlemeyi unutmayınız. 

 Merkezi ıĢını; alt kosta çizgisini 

hizalayacak Ģekilde 3. lumbal 
çıkıntının ön tarafına kasetin ortasına 
dik olarak veriniz. 

 IĢını kasete dik gelecek Ģekilde veriniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Diyafram ayrı yapınız. 
 Diyafram ayarını görüntülenecek bölge ile 

sınırlayınız. 

 Doz ayarı yapınız.  Uygun Kv ve mAs ayarlaması yapınız. 

 Hastaya „nefes alma, hareket etme‟ 
komutu veriniz. 

 Komutu verirken sakin ve kibar olunuz. 

 Komutunuza uyulup uyulmadığını 
gözlemleyiniz.  

 Gerekirse solunum için önce deneme 
yaptırınız. 

 Exposure düğmesine basınız. 

 Mutlaka kurĢun paravanın arkasına 
geçiniz. 

 Exposuredan önce hastayı tekrar kontrol 
ediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. AĢağıdaki ifadelerden hangisi Lumbal vertebralar lateral radyografisi pozisyon 

tekniğine ait değildir? 
A) Radyografisi istenen taraf filme yakın olacak Ģekilde hasta yan yatırılır. 
B) Hastanını kolları görüntü alanına girmeyecek Ģekilde uzattırılır. 

C) Vertebraların uzun hattı filme dik olacak Ģekilde pozisyon verilir. 
D) Merkezi ıĢın vertebralar arası boĢluklara dik gelecek Ģekilde ayarlanır. 
E) Dizler ve kalçaya hafif fleksiyon yaptırılır. 

 
2. Lumbal vertebralar lateral radyografisinde nefes nasıl olmalıdır? 

A) Derin nefes alınmıĢ durumda çekilir. 
B) Dolu veya boĢ önemli değildir. Sadece nefesin tutulması yeterlidir. 
C) Hafif nefes alınıp tutulur. 

D) Nefes boĢaltılıp tutulur. 
E) Yarım solunumla çekilir. 

 
3. Lumbal vetebralar lateral radyografisinde merkezi ıĢın nereye verilir? 

A) Alt kaburga çizgisini hizalayacak Ģekilde 3. lumbal çıkıntının ön tarafına 
B) Simfizis pupisin kesitiği noktanın ortasına 
C) Alt kostaların kesiĢtiği noktanın ortasına 

D) Göbeğin 5 cm altına verilir. 
E) Simfisiz pubisin 2 cm üzerine 

 
4. Lumbal vetebralar lateral radyografisi için aĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Buckili çekilir. 
B) Exposure düğmesine basılmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. 

C) Diyafram, istenen radyografi bölgesini içine alacak Ģekilde ayarlanır. 
D) Kaset, çekim bölgesini içine alacak Ģekilde ortalanır 
E) Vertebraların uzun hattı filme dik olacak Ģekilde ayarlanır. 
 

5. Lumbal vetebralar lateral radyografisi aĢağıdakilerden hangisi için çekilmez? 
A) Travma 
B) Böbrek taĢlarını araĢtırmada 
C) Skolyozis 
D) Kanser yapmıĢ metastas araĢtırmalarında 
E) Konjenital anomaliler 
 
 

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 faaliyette verilen bilgi ve becerilerle lumbal vertebralar oblik radyografi çekimi 
iĢlemini eksiksiz yapabileceksiniz.  

 
 
 
 
 Lumbal vertebralar oblik radyografisi ile ilgili kaynak kitaplardan araĢtırma 

yapıp, radyografi ve anatomi atlasından vertebraları inceleyiniz. 
 Konu ile ilgili çalıĢmalarınızı rapor haline getirerek sınıfta arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız.  
 

11. LUMBAL VERTEBRALAR OBLĠK 

RADYOGRAFĠSĠ  
 

11.1. Lumbal Vertebralar Oblik Radyografisinin Amacı 
 
Vertebra radyografileri travma, konjenital anomaliler, fıtık, scolyozis ve metaztaz 

yapmıĢ kanser araĢtırmaları için çekilir. 
 

11.2. Lumbal Vertebralar Oblik Radyografisi Çekim Tekniği  
 
AĢağıdaki çekim teknikleri uygulanır. 
 

11.2.1. Hasta Hazırlığı 
 

Hasta hazırlığı, dokuzuncu öğrenme faaliyetindeki (lumbal vertabralar A-P 

Radyografisi) gibidir. 
 

11.2.2. Kaset Seçim 
 
Hasta hazırlanırken radyografi için 30x40 veya 35x43 ebadındaki kaset ıĢınlanmamıĢ 

film dolabından alınır ve boyuna bucky tepsisine yerleĢtirilir. Kasetin sağ tarafına “R” sol 
tarafına “L” iĢareti konur. Dijital röntgen cihazları ile yapılan radyografi çekimlerinde kaset 
kullanılmamaktadır. 

 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–11 
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11.2.3. Pozisyon Tekniği 
 
Radyografi için hazırlığı yapılmıĢ hasta; bu radyografi genellikle arka (posterior oblik) 

oblikler Ģeklinde çekildiği için inceleme masasına supin pozisyonda yatırılır. Hastanın 
radyografisi istenen tarafı filme yakın olacak Ģekilde diğer taraf 45O yükseltilir. Sağ posterior 
oblikte hastanın sağ tarafı sol posterior oblikte sol tarafı masaya yakındır. Hastanın verilen 
pozisyonda rahat durabilmesi için yükseltilen taraf opak olmayan maddelerce 
desteklenebilir. Hastanın kolları görüntü alanına girmemelidir. Hasta kollarıyla masa 
kenarına tutunarak pozisyon için kendine destek sağlayabilir. Dizlere hafif fleksiyon 
yaptırılır. Kaset üst tarafta 12. Torakal vertebrayı altta ise 1. Sakral vertebrayı içine alacak 

Ģekilde ayarlanmalıdır. (Bkz Fotoğraf 11,1). 

 

Resim 11.1: Lumbal vertebralar oblik radyografisi pozisyonu 

 

11.2.4. Merkezi IĢın 
 
Merkezi ıĢın; tüp tarafındaki kostaların alt hizasına gelecek Ģekilde kasetin ortasına 

dik olarak verilir. Diyafram, istenen radyografi bölgesini içine alacak Ģekilde ayarlanır.  
 

11.2.5. Teknik Faktör Ayarları 
 

Film Ebatları (cm) Bucky 
Kv Ortalama 

Değer 

mAs Ortalama 

Değer 
FFM (cm) 

30x40 Evet 85 150 115 

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

Hastaya „hareket etme, nefesini boĢalt ve tut‟ komutu verilerek radyografi çekilir. Exposure 
iĢleminden hemen sonra hastaya “rahat nefes al” komutu verilerek iĢlem sonlandırılır. 
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Film banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyografi elde edilir.  

 

Resim 12.2: Lumbal vertebralar oblik radyografisi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
Lumbal vertebralar oblik radyografisini tekniğine uygun olarak çekiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan Korunma önlemleri 
alınız. 

 KurĢun önlük giyiniz. 
 Dozimetre takınız. 

 Hastanın üst kısmındaki giysilerini 
çıkarttırınız. 

 Hastanın aksesuarlarını kendiniz 
almayınız, refakatçisine verdirtiniz. 

 Önlük giymesini sağlayınız.  Önlüğün temiz olmasına dikkat ediniz. 

 30X40 veya 35X43 ebadında kaset 

seçiniz. 

 Kasetin içinde film olduğundan emin 

olunuz. 
 Kaseti bucky tepsisine boyuna 

yerleĢtiriniz. 

 Kaseti doğru yerleĢtirdiğinizden emin 

olunuz. 
 Kasetin sağ tarafına “R” sol tarafına 

“L” iĢaret koyunuz. 

 ĠĢareti film üzerinde artefakt 

oluĢturmayacak Ģekilde koyunuz. 
 Hastayı masaya supin (sırtüstü) 

pozisyonunda, vertebral kolon 

masanın ortasına gelecek Ģekilde 
yatırınız. 

 Hastanın baĢ ve vücut orta hattının masa 

orta hattına denk gelmesine dikkat ediniz. 

 Radyografisi istenen tarafı 45  ̊

kaldırınız. 

 BaĢa 45 derece açıyı göstergeden takip 

ediniz. 

 Dizlere fleksiyon yaptırınız. 
 Bu pozisyonu verirken baĢın masa ile 45 

derece açı oluĢturduğunu unutmayınız. 

 Kaseti bucky tepsisine boyuna 
yerleĢtiriniz. 

 Çekim bölgesinin kaset dıĢında 
kalmadığından emin olunuz. 

 F.F.M. 115 cm ayarlayınız.  Mesafeyi sabitlemeyi unutmayınız. 

 Merkezi ıĢını; alt kosta hizasına 
ayarlayınız. 

 IĢını kasete dik gelecek Ģekilde veriniz. 

 Diyafram ayrı yapınız. 
 Diyafram ayarını görüntülenecek bölge ile 

sınırlayınız. 

 Doz ayarı yapınız.  Uygun Kv ve mAs ayarlaması yapınız. 

 Hastaya „nefes alma, hareket etme‟ 
komutu veriniz. 

 Komutu verirken sakin ve kibar olunuz. 
 Komutunuza uyulup uyulmadığını 

gözlemleyiniz.  
 Gerekirse solunum için önce deneme 

yaptırınız. 

 Exposure düğmesine basınız. 

 Mutlaka kurĢun paravanın arkasına 
geçiniz. 

 Exposuredan önce hastayı tekrar kontrol 
ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  
 

1. Lumbal vertebralar oblik radyografisinde hastanın bacakları hangi pozisyondadır? 

A) Bacaklar açık durumdadır. 
B) Bacaklar düz bir Ģekilde uzattırılır. 
C) Öne doğru uzattırılır. 
D) Dizlere fleksiyon yaptırılır. 
E) Dizler addüksiyondadır. 

 

2. Lumbal vertebralar oblik radyografisinde hastanın sırtı ile masa arasında kaç derecelik 
açı vardır? 
A) Merkezi ıĢının verildiği bölgeye dik 
B) 12 derece 
C) 25 derece 
D) 35 derece 

E) 45 derece 
 

3. Lumbal vertebralar oblik radyografisinde merkezi ıĢın aĢağıdaki bölgelerden hangisine 
verilir? 

A) Simfiz pubisin ortasına 
B) Krista iliakaları birleĢtiren çizginin ortasına 
C) Tüp tarafındaki kostaların alt hizasına 
D) Tüp tarafındaki krista iliakanın ortasına 
E) L5-S1 ortasına 
 

4. AĢağıdaki ifadelerden hangisi lumbal vertebralar oblik radyografisi için doğru ifade 
değildir? 
A) Buckysiz çekilir 
B) Hastanın kolları görüntü alanına girmemelidir. 
C) Hasta masa kenarına tutunarak kendine destek sağlayabilir. 
D) Kaset, çekim bölgesini içine alacak Ģekilde ortalanır. 

E) Opak olmayan maddelerle yükseltilen tarafın altı desteklenebilir. 
 

5. YetiĢkin Lumbal vertebralar oblik radyografisinde hangi ebatta kaset kullanılır? 
A) 13x18 

B) 18x24 
C) 24x30 
D) 35x35 
E) 35x43 

 

 
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 faaliyette verilen bilgi ve becerilerle Lumbosacral vertebralar A-P radyografi 
çekimi iĢlemini eksiksiz yapabileceksiniz.  

 
 
 
 
 Lumbosacral vertebralar A-P radyografisi ile ilgili kaynak kitaplardan araĢtırma 

yapıp, radyografi ve anatomi atlasından vertebraları inceleyiniz. 
 Konu ile ilgili çalıĢmalarınızı rapor haline getirerek sınıfta arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız.  
 

12. LUMBOSACRAL VERTEBRALAR A-P 

RADYOGRAFĠSĠ  
 

12.1. Lumbosacral Vertebralar A-P Radyografisinin Amacı 
 
Vertebra radyografileri travma, konjenital anomaliler, fıtık, scolyozis ve metaztaz 

yapmıĢ kanser araĢtırmaları için çekilir. 
 

12.2. Lumbosacral Vertebralar Radyografisi Çekim Tekniği  
 
AĢağıdaki çekim teknikleri uygulanır. 
 

12.2.1. Hasta Hazırlığı 
 

Hasta hazırlığı, dokuzuncu öğrenme faaliyetindeki (lumbal vertabralar A-P 

Radyografisi) gibidir. 
 

12.2.2. Kaset Seçim 
 
Hasta hazırlanırken radyografi için 30x40 cm veya 35x43 cm ebadındaki kaset 

ıĢınlanmamıĢ film dolabından alınır ve bucky tepsisine boyuna yerleĢtirilir. Kasetin sağ 
tarafına R veya sol tarafına L iĢareti konur. Dijital röntgen cihazlarında detektörün olduğu 
bölge üzerinde bu ayarlamalar yapılır. 

 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–12 
 

 



 

 

 64 

12.2.3. Pozisyon Tekniği 
 
Radyografi için hazırlığı yapılmıĢ hasta; lumbal vertebralar A-P radyografisinde 

olduğu gibi inceleme masasına supin pozisyonda yatırılır. Vertebral kolon masa orta hattına 
ayarlanır. Hastanın üzerine örtü örtülür. ÇamaĢırlarını dizine kadar indirir. Lordozu azaltmak 
için dizlere fleksiyon yaptırılır. Kaset anterior superior iliac çıkıntıyı ortalayacak Ģekilde 
ayarlanır. Hastanın kolları görüntü alanına girmeyecek Ģekilde yana uzattırılır. 

 

Resim 12.1: Lumbosacral vertebralar A-P radyografisi pozisyonu 

 

12.2.4. Merkezi IĢın 
 
Merkezi ıĢın; erkeklerde 14˚ kadınlarda 20˚ caudo-cranial eğimle anterior superior 

iliac çıkıntıları birleĢtiren çizginin ortasına gelecek Ģekilde kasetin ortasına verilir. Diyafram, 
istenen radyografi bölgesini içine alacak Ģekilde daraltılır. 

 

12.2.5. Teknik Faktör Ayarları 
 

Film Ebatları (cm) Bucky 
Kv Ortalama 

Değer 

mAs Ortalama 

Değer 
FFM (cm) 

30x40 veya 35x43 Evet 80-85 120 100 
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Exposure düğmesine basılmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. 
Hastaya „hareket etme, nefes alma‟ komutu verilir ve radyografi çekilir. Exposure 
iĢleminden hemen sonra hastaya “rahat nefes al” komutu verilerek iĢlem sonlandırılır. 

Film banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyogram elde edilir.  

 

Resim 12.2: Lumbosacral vertebralar A-P radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 
Lumbosacral vertebralar A-P radyografisini tekniğine uygun olarak çekiniz. 
 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan Korunma önlemleri alınız. 
 KurĢun önlük giyiniz. 

 Dozimetre takınız. 

 Hastanın üzerinde ki giysileri ve çekim 

bölgesinde artefakt oluĢturan nesneleri 
çıkarttırınız. 

 Hastanın aksesuarlarını kendiniz 
almayınız, refakatçisine verdirtiniz. 

 Önlük giymesini sağlayınız. 
 Önlüğün temiz olmasına dikkat 

ediniz. 

 30X40 veya 35X43 ebadında kaset seçiniz. 
 Kasetin içinde film olduğundan emin 

olunuz. 

 Kaseti bucky tepsisine boyuna 
yerleĢtiriniz. 

 Kaseti doğru yerleĢtirdiğinizden emin 
olunuz. 

 Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına L       
L iĢareti koyunuz. 

 ĠĢareti film üzerinde artefakt 
oluĢturmayacak Ģekilde koyunuz. 

 ĠĢaretin yerinden düĢmemesine dikkat 
ediniz. 

 Hastayı masaya supin pozisyonunda, 

vertebral kolon masanın ortasına gelecek 
Ģekilde yatırınız. 

 Hastanın vücut orta hattının masa orta 
hattına denk gelmesine dikkat ediniz. 

 Hastanın üzerine örtü vererek, belden alt  

 kısmındaki giysileri dizlerine kadar 
indirmesini sağlayınız. 

 BaĢa 45 derece açıyı göstergeden 
takip ediniz. 

 Dizlere fleksiyon yaptırınız.  Fleksiyon yaptırmayı unutmayınız. 

 Kaseti lumbosacral vertebraları içine 
alacak  

 Ģekilde ayarlayınız. 

 Çekim bölgesinin kaset dıĢında 
kalmadığından emin olunuz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 FFM. 100 cm ayarlayınız.  Mesafeyi sabitlemeyi unutmayınız. 

 Tüpe, erkeklerde 14˚, kadınlarda 20˚ 
Cranio-caudal açı veriniz. 

 

 Merkezi ıĢını; iki anterior superior spina 

iliacaları birleĢtiren çizginin ortasına 
ayarlayınız. 

 IĢını kasete dik gelecek Ģekilde 
veriniz. 

 Diyafram ayrı yapınız. 
 Diyafram ayarını görüntülenecek 

bölge ile sınırlayınız. 

 Doz ayarı yapınız. 
 Uygun Kv ve mAs ayarlaması 

yapınız. 

 Hastaya „nefes alma, hareket etme‟ komutu 
veriniz. 

 Komutunuza uyulup uyulmadığını 
gözlemleyiniz.  

 Gerekirse solunum için önce deneme 
yaptırınız. 

 Exposure düğmesine basınız. 

 Mutlaka kurĢun paravanın arkasına 
geçiniz. 

 Exposuredan önce hastayı tekrar 
kontrol ediniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. Lumbosacral vertebralar AP radyografisi ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Kaset anterior superior iliac çıkıntıyı ortalayacak Ģekilde ayarlanır. 
B) FFM 100 cm olarak ayarlanır. 
C) Kaset bucky tepsisine boyuna yerleĢtirilir. 

D) Hastanın kolları yana doğru uzattırılır. 
E) Hasta pronda iken vertebral kolon masa orta hattına ayarlanır. 

 
2. AĢağıdakilerden hangisi Lumbo sacral vertebralar AP radyografisine ait iĢlem 

basamağı değildir? 
A) Dizlere fleksiyon yaptırılır. 
B) Hastayı radyasyondan koruyucu önlemler almaktır. 
C) Hastalar hamilelik konusunda uyarılır. 

D) Tüpe, erkeklerde 24˚, kadınlarda 30  ̊cranio-caudal açı verilir. 
E) Hasta üzerindeki artefakt oluĢturabilecek kıyafetler çıkarttırılır. 

 
3. YetiĢkin lumbosacral vertebralar AP radyografisinde aĢağıdaki kasetlerden hangisi 

kullanılmaktadır? 
A) 13 x 18 ebadında kaset 
B) 35 x 35 ebadında kaset 

C) 35x 43 ebadında kaset 
D) 24 x 30 ebadında kaset 
E) 18 x 24 ebadında kaset 

 
4. Lumbosacral vertebralar AP radyografisi ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Dizler ve kalçaya hafif fleksiyon yaptırılır. 

B) Dizler ve kalça düz uzattırılır. 
C) Belinin altına destek konur. 
D) Kaset bucky tepsisine boyuna yerleştirilir. 
E) Hastanın önlük giymesi sağlanır. 
 

5. Lumbosacral vertebralar lateral radyografisinde merkezi ıĢın nereye verilir? 
A) Ġki anterior superior spina iliacaları birleĢtiren çizginin ortasına verilir. 
B) 5. lumbal vertebranın üzerine dik olarak verilir. 
C) 5. lumbal vertebranın 5 cm altına dik olarak verilir. 
D) 1. sacral vertebranın 5 cm önüne dik olarak verilir. 
E) l. sacral vertebranın 5 cm önüne dik olarak verilir. 
 

 

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–13 
 
 
 
 
Bu faaliyette verilen bilgi ve becerilerle lumbosacral vertebralar lateral radyografi 

çekimi iĢlemini eksiksiz yapabileceksiniz.  
 
 
 
 
 Lumbosacral vertebralar lateral radyografisi ile ilgili kaynak kitaplardan 

araĢtırma yapıp, radyografi ve anatomi atlasından vertabraları inceleyiniz. 

 Konu ile ilgili çalıĢmalarınızı rapor haline getirerek sınıfta arkadaĢlarınızla 
paylaĢınız.  

 

13. LUMBOSACRAL VERTEBRALAR 

LATERAL RADYOGRAFĠSĠ  
 

13.1. Lumbosacral Vertebralar Lateral Radyografisinin Amacı 
 
Vertebra radyografileri travma, konjenital anomaliler, fıtık, scolyozis ve metaztaz 

yapmıĢ kanser araĢtırmaları için çekilir. 
 

13.2. Lumbosacral Vertebralar Lateral Radyografisi Çekim Tekniği  
 
AĢağıdaki çekim teknikleri uygulanır. 
 

13.2.1. Hasta Hazırlığı 
 

Hasta hazırlığı, dokuzuncu öğrenme faaliyetindeki ( lumbal vertabralar A-P 

Radyografisi) gibidir 
 

13.2.2. Kaset Seçim 
 
Hasta hazırlanırken radyografi için 30x40 veya 35x43 ebadındaki kaset ıĢınlanmamıĢ 

film dolabından alınır ve bucky tepsisine yerleĢtirilir. Kasetin sağ tarafına “R” sol tarafına 
“L” iĢareti konur. Dijital röntgen cihazları ile yapılan radyografi çekimlerinde kaset 
kullanılmamaktadır. 

 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–13 
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13.2.3. Pozisyon Tekniği 

 
Radyografi için hazırlığı yapılmıĢ hasta; inceleme masasına supin pozisyonda yatırılır. 

Hastanın radyografisi istenen tarafı filme yakın olacak Ģekilde yan yatırılır. Alt taraf boĢluğa 
vertebraların masaya paralel olması için destek konabilir. Kolları görüntü alanına girmemesi 
için kollar baĢın üzerine doğru uzattırılabileceği gibi hasta kollarıyla masa kenarına 
tutunarak pozisyon için kendine destek sağlayabilir. Bunun için hasta alttaki kolu ileri doğru 
uzatır, diğer kolu ile masa kenarını tutarak dengesini sağlayabilir. Vertebraların uzun hattı 
filme paralel olacak ve merkezi ıĢın vertebralar arası boĢluklara dik gelecek Ģekilde 

ayarlanır. Dizler ve kalçaya hafif fleksiyon yaptırılır. Kaset anterior superior iliac çıkıntıyı 
ortalayacak Ģekilde ayarlanır.  

 

Resim 13.1: Lumbosacral vertebralar lateral radyografisi pozisyonu 

 

13.2.4. Merkezi IĢın 
 
Merkezi ıĢın; 5. lumbal vertebranın 5 cm önüne dik olarak verilir. Diyafram, istenen 

radyografi bölgesini içine alacak Ģekilde ayarlan 
 

13.2.5. Teknik Faktör Ayarları 
 

Film Ebatları (cm) Bucky 
Kv Ortalama 

Değer 
mAs Ortalama 

Değer 
FFM (cm) 

30x40veya 35x43 Evet 95 150 300 

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

Hastaya „hareket etme, nefes alma‟ komutu verilir ve radyografi çekilir. Exposure 
iĢleminden hemen sonra hastaya “rahat nefes al” komutu verilerek iĢlem sonlandırılır. 

 

Film banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyogram elde edilir.  
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Resim 13.2: Lumbosacral vertebralar lateral radyogram 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 
Lumbosacral vertebralar lateral radyografisini tekniğine uygun olarak çekiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan Korunma önlemleri 
alınız.. 

 KurĢun önlük giyiniz. 

 Dozimetre takınız. 

 Hastanın üzerinde ki giysileri ve çekim 
bölgesinde artefakt oluĢturan nesneleri 
çıkarttırınız.  

 Hastanın aksesuarlarını kendiniz 
almayınız, refakatçisine verdirtiniz. 

 Önlük giymesini sağlayınız.  Önlüğün temiz olmasına dikkat ediniz. 

 30x40cm veya 35x43 cm ebadında film 
kaseti seçiniz. 

 Kasetin içinde film olduğundan emin 
olunuz. 

 Kaseti bucky tepsisine boyuna 
yerleĢtiriniz. 

 Kaseti doğru yerleĢtirdiğinizden emin 
olunuz. 

  Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına 
L iĢareti koyunuz. 

 ĠĢareti film üzerinde artefakt 
oluĢturmayacak Ģekilde koyunuz. 

 Hastayı masaya supin (sırtüstü) 
pozisyonunda yatırınız. 

 Hastanın baĢ ve vücut orta hattının 

masa orta hattına denk gelmesine 
dikkat ediniz. 

 Hastanın üzerine örtü vererek, belden alt 
kısmındaki giysileri dizlerine kadar 
indirmesini sağlayınız. 

 ĠĢlemi yapmak için hata yakının 
yardımcı olmasını sağlayınız. 

 Yön belirtilmemiĢse hastayı sağ yanı 

masanın orta hattına temas edecek 
Ģekilde yan döndürünüz. 

 Vertebraların masa orta hattına 
gelmesine dikkat ediniz. 

 Yön belirtilmiĢse radyografisi istenen 

tarafı masanın orta hattına temas 
ettiririniz. 

 Çekim bölgesinin kaset dıĢında 
kalmadığından emin olunuz. 

 Hastanın dizleri ve kalçasını fleksiyon 

yaptırarak gövdeye doğru yaklaĢtırınız. 

 Lumbal lorduzun düzeldiğinden emin 

olunuz.. 

 Kolları ve ellerini çekim alanının dıĢına 
çıkarttırınız.  

 Hastanın pozisyonda rahat olasını 
sağlayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kaseti lumbosacral vertebraları 
ortalayacak Ģekilde ayarlayınız. 

 Diyafram ayarını görüntülenecek bölge 
ile sınırlayınız. 

 FFM. 115cm ayarlayınız.  Mesafeyi sabitlemeyi unutmayınız. 

 Merkezi ıĢını; 5. lumbal vertebranın 5 cm 
önüne dik olarak ayarlayınız. 

 Komutu verirken sakin ve kibar olunuz. 

 Diyafram ayarı yapınız. 
 Diyafram ayarını görüntülenecek bölge 

ile sınırlayınız 

 Doz ayarı yapınız.  

 Hastaya solunumu tutturma komutu 
veriniz 

 Komutunuza uyulup uyulmadığını 
gözlemleyiniz.  

 Exposure yapınız. 
 Mutlaka kurĢun paravanın arkasına 

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

1. Lumbosacral vertebralar lateral radyografisinde hastanın kollarının pozisyonu 

nasıldır? 
A) Kollar yana uzattırılır 
B) Kollar kalça üzerinde birleĢtirilir. 
C) Kollar karın üzerinde birleĢtirilir. 
D) Kollar sırta doğru uzattırılır. 
E) Kolları ve elleri ileride birleĢtirip kafanın altına yerleĢtirilir. 

 

2. Hasta hazırlığı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıĢtır? 
A) Hastanın ismini okuyarak içeri almak. 
B) Hastayı radyasyondan koruyucu önlemler almak. 
C) Hastalar hamilelik konusunda uyarılır. 
D) Teknisyen hastanın takılarını alır. 
E) Hasta üzerindeki artefakt oluĢturabilecek kıyafetler çıkarttırılır. 

 

3. YetiĢkin lumbosacral vertebralar lateral radyografisinde aĢağıdaki kasetlerden hangisi 
kullanılmaktadır? 
A) 13 x 18 ebadında kaset 
B) 35 x 35 ebadında kaset 
C) 35x 43 ebadında kaset 

D) 24 x 30 ebadında kaset 
E) 18 x 24 ebadında kaset 
 

4. Lumbosacral vertebralar lateral radyografisi ile ilgili verilen ifadelerden hangisi 
yanlıĢtır? 
A) Dizler ve kalçaya hafif fleksiyon yaptırılır. 

B) Dizler ve kalça düz uzattırılır. 
C) Belinin altına destek konur. 
D) Kaset bucky tepsisine boyuna yerleĢtirilir. 
E) Hastanın önlük giymesi sağlanır. 

 

5. Lumbosacral vertebralar lateral radyografisinde merkezi ıĢın nereye verilir? 
A) 5. lumbal vertebranın 5 cm önüne dik olarak.verilir. 
B) 5. lumbal vertebranın üzerine dik olarak.verilir. 
C) 5. lumbal vertebranın 5 cm altına dik olarak.verilir. 
D) 1. sacral vertebranın 5 cm önüne dik olarak.verilir. 
E)  3. sacral vertebranın 5 cm önüne dik olarak.verilir. 

 

 

 

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–14 
 

 
 

Bu faaliyette verilen bilgi ve becerilerle Lumbosacral vertebralar oblik radyografi 
çekimi iĢlemini eksiksiz yapabileceksiniz.  

 
 
 
 

 Lumbosacral vertebralar oblik radyografisi ile ilgili kaynak kitaplardan 
araĢtırma yapıp, radyografi ve anatomi atlasından vertabraları inceleyiniz. 

 

14. LUMBOSACRAL VERTEBRALAR 

OBLĠK RADYOGRAFĠSĠ  
 

14.1. Lumbosacral Vertebralar Oblik Radyografisinin Amacı 
 

Vertebra radyografileri travma, konjenital anomaliler, fıtık, scolyozis ve metaztaz 
yapmıĢ kanser araĢtırmaları için çekilir. 

 

14.2. Lumbosacral Vertebralar Oblik Radyografisi Çekim Tekniği  
 

AĢağıdaki çekim teknikleri uygulanır. 
 

14.2.1. Hasta Hazırlığı 
 

Hasta hazırlığı, dokuzuncu öğrenme faaliyetindeki (lumbal vertabralar A-P 

Radyografisi) gibidir. 
 

14.2.2. Kaset Seçim 
 

Hasta hazırlanırken radyografi için 30x40cm veya 35x43cm ebadındaki kaset 
ıĢınlanmamıĢ film dolabından alınır ve bucky tepsisine yerleĢtirilir. Kasetin sağ tarafına “R” 
sol tarafına “L” iĢareti konur.  

 

14.2.3. Pozisyon Tekniği 
 

Radyografi için hazırlığı yapılmıĢ hasta; inceleme masasına supin pozisyonda yatırılır. 

Hastanın radyografisi istenen tarafı filme yakın olacak Ģekilde diğer tarafı 45 derece 
yükseltilir. Sağ posterior oblikte hastanın sağ tarafı, sol posterior oblikte sol tarafı masaya 
yakındır. Hastanın verilen pozisyonda rahat durabilmesi için yükseltilen taraf opak olmayan 
maddelerce desteklenebilir. Hastanın kolları görüntü alanına girmemelidir. Hasta kollarıyla 
masa kenarına tutunarak pozisyon için kendine destek sağlayabilir.  

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–14 
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Resim 14.1: Lumbosacral vertebralar oblik radyografisi pozisyonu 

 

14.2.4. Merkezi IĢın 
 

Merkezi ıĢın; crista iliacanın 7 cm, önünü hizalayacak Ģekilde kasetin ortasına dik 
olarak verilir. Diyafram, istenen radyografi bölgesini içine alacak Ģekilde ayarlan 

 

14.2.5. Teknik Faktör Ayarları 
 

Film Ebatları (cm) Bucky 
Kv Ortalama 

Değer 

mAs Ortalama 

Değer 
FFM (cm) 

30x40 veya35x43 
 

Evet 70 120 115 

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

Hastaya „hareket etme, nefes alma‟ komutu verilir ve radyografi çekilir. Exposure 
iĢleminden hemen sonra hastaya “rahat nefes al” komutu verilerek iĢlem sonlandırılır. 

 

Film banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyogram elde edilir.  
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Resim 14.2: Lumbosacral vertebralar oblik radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 
Lumbosacral vertebralar oblik radyografisini tekniğine uygun olarak çekiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan Korunma önlemleri 
alınız. 

 KurĢun önlük giyiniz. 
 Dozimetre takınız. 

 Hastanın üzerindeki giysileri ve çekim 
bölgesinde artefakt oluĢturan nesneleri 

çıkarttırınız.  

 Hastanın aksesuarlarını kendiniz 
almayınız, refakatçisine verdirtiniz. 

 Önlük giymesini sağlayınız.  Önlüğün temiz olmasına dikkat ediniz. 

 30x40 cm veya 35x43 cm ebadında 
kaset seçiniz.k 

 Kasetin içinde film olduğundan emin 
olunuz. 

 Kaseti bucky tepsisine boyuna 
yerleĢtiriniz. 

 Kaseti doğru yerleĢtirdiğinizden emin 
olunuz. 

 Kasetin sağ tarafına “R” sol tarafına 
“L” iĢaret koyunuz. 

 ĠĢareti film üzerinde artefakt 
oluĢturmayacak Ģekilde koyunuz. 

 Hastayı masaya supin (sırtüstü) 
pozisyonunda, vertebral kolon 
masanın ortasına gelecek Ģekilde 
yatırınız. 

 Hastanın baĢ ve vücut orta hattının masa 
orta hattına denk gelmesine dikkat ediniz. 

 Hastanın üzerine örtü vererek, belden 
alt kısmındaki giysileri dizlerine kadar 
indirmesini sağlayınız 

 

 Radyografisi istenen tarafı 45  ̊
kaldırınız. 

 BaĢa 45 derece açıyı göstergeden takip 
ediniz. 

 Dizlere fleksiyon yaptırınız. 
 Bu pozisyonu verirken baĢın masa ile 45 

derece açı oluĢturduğunu unutmayınız. 

 F.F.M. 115 cm ayarlayınız.  Mesafeyi sabitlemeyi unutmayınız. 

 Merkezi ıĢını; crista iliacanın 7 cm, 
önüne hizalayınız 

 IĢını kasete dik gelecek Ģekilde veriniz. 

 Diyafram ayrı yapınız. 
 Diyafram ayarını görüntülenecek bölge ile 

sınırlayınız. 

 Doz ayarı yapınız.  Uygun Kv ve mAs ayarlaması yapınız. 

 Hastaya „nefes alma, hareket etme‟ 
komutu veriniz. 

 Komutu verirken sakin ve kibar olunuz. 
 Komutunuza uyulup uyulmadığını 

gözlemleyiniz.  
 Gerekirse solunum için önce deneme 

yaptırınız. 

 Exposure düğmesine basınız. 

 Mutlaka kurĢun paravanın arkasına 

geçiniz. 
 Exposuredan önce hastayı tekrar kontrol 

ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  
 

1. Lumbosacral vertebralar oblik radyografisi ile ilgili olarak aĢağıda verilen ifadelerden 
hangisi doğrudur? 
A) Hastanın filmi istenen tarafı masaya yakın diğer tarafı masa ile 45 derece açı 

yapacak Ģekildedir  
B) ) Hastanın filmi istenen tarafı masaya yakın diğer tarafı masa ile 35 derece açı 

yapacak Ģekildedir. 
C) Hastanın filmi istenen tarafı masaya yakın diğer tarafı masa ile 45 derece açı 

yapacak Ģekildedir. 
D) Anterior oblikte hasta masaya supinde yatırılır. 
E) Anterior oblikte filmi çekile bölge filme yakın diğer taraf ile masa arasında 25 

derece açı vardır. 
 

2. Lumbosacral vertebralar oblik radyografisi ile ilgili verilen ifadelerden hangisi 

yanlıĢtır? 
A) Posterior oblikler Ģeklinde çekilir. 
B) Hasta masaya pronda yatırılır. 
C) Dizlere fleksion yaptırılır. 
D) hastanın radyografisi istenen tarafı filme yakındır. 
E) Hasta kollarıyla masa kenarına tutunarak kendine destek sağlayabilir. 
 

 

3. YetiĢkin Lumbosacral vertebralar oblik radyografisinde hangi ebatta kasetler 
kullanılır? 
A) 30 x 40 – 18x24 ebadında kaset 
B) 35 x 35 – 24x30 ebadında kaset 
C) 35 x 43 – 30x40 ebadında kaset 
D) 24x30 – 18x24 ebadında kaset 

E) 18x24 – 35x35 ebadında kaset 
 

4. Lumbosacral vertebralar oblik radyografisinde tüpün açısı nasıldır?  
A) Merkezi ıĢının verildiği bölgeye dik 
B) 15 derece craniocaudal 
C) 15 derece caudocranial 
D) 10 derece caudo cranial 
E) 10 derece craniocaudal 
 

5. Lumbosacral vertebralar oblik radyografisinde merkezi ıĢın nereye verilir? 
A) Crista iliacanın 7 cm altına 
B) Crista iliacanın 7 cm Üstüne 

C) Crista iliacanın 7 cm önüne 
D) Crista iliacanın 7 cm arkasına 
E) Crista iliacanın 7 cm yanına 

 
 

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–15 
 
 
 
 
Bu faaliyette verilen bilgi ve becerilerle Sakrum A-P radyografi çekimi iĢlemini 

eksiksiz yapabileceksiniz.  
 
 
 
 
 Sakrum A-P radyografisi ile ilgili kaynak kitaplardan araĢtırma yapıp, 

radyografi ve anatomi atlasından pelvis ve vertebra kemiklerini inceleyiniz. 

 Konu ile ilgili çalıĢmalarınızı rapor haline getirerek sınıfta arkadaĢlarınızla 
paylaĢınız. 

 

15. SAKRUM A-P RADYOGRAFĠSĠ  
 

15.1. Sakrum A-P Radyografisinin Amacı 
 

Vertebra radyografileri travma, konjenital anomaliler, fıtık, scolyozis ve metaztaz 
yapmıĢ kanser araĢtırmaları için çekilir. 

 

15.2. Sakrum A-P Radyografisi Çekim Tekniği  
 

AĢağıdaki çekim teknikleri uygulanır. 
 

15.2.1. Hasta Hazırlığı 
 

Hasta hazırlığı, dokuzuncu öğrenme faaliyetindeki (lumbal vertabralar A-P 

Radyografisi) gibidir. 
 

15.2.2. Kaset Seçim 
 

Hasta hazırlanırken radyografi için 24x30 ebadındaki kaset ıĢınlanmamıĢ film 
dolabından alınır ve bucky tepsisine boyuna yerleĢtirilir. Kasetin sağ tarafına “R” sol tarafına 
“L” iĢareti konur. Dijital röntgen cihazları ile yapılan radyografi çekimlerinde görüntü 

detektörler aracılığıyla alındığı için kaset kullanılmamaktadır. 
 

15.2.3. Pozisyon Tekniği 
 

Radyografi için hazırlığı yapılmıĢ hasta; inceleme masasına supin pozisyonda yatırılır. 
Vertebral kolon masa orta hattına gelecek Ģekilde ayarlanır. Bacaklara hafif fleksiyon 
yaptırılır. Kollar yan tarafa doğru uzattırılır. Kaset üst tarafı 5. lumbal vertebrayı içine alacak 
Ģekilde crista iliacaların üst seviyesine ayarlanır.  

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–15 
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Resim 15.1: Sakrum A-P radyografisi pozisyonu 

 

15.2.4. Merkezi IĢın 
 
Merkezi ıĢın; symphysis pubisin 5 cm yukarısını hizalayacak Ģekilde kasetin ortasına 

15o caudo-cranial açı ile verilir. Diyafram, istenen radyografi bölgesini içine alacak Ģekilde 
ayarlanır.  

 

15.2.5. Teknik Faktör Ayarları 
 

Film Ebatları (cm) Bucky 
Kv Ortalama 

Değer 

mAs Ortalama 

Değer 
FFM (cm) 

24x30 Evet 70 120 100 

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

Hastaya „hareket etme, nefes alma‟ komutu verilir ve radyografi çekilir. Exposure 
iĢleminden hemen sonra hastaya “rahat nefes al” komutu verilerek iĢlem sonlandırılır. 

 

Film banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyogramı elde edilir (Bkz Resim 
9,1). 
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Resim 15.2: SakrumA-P radyogramı  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
Sakrum A-P radyografisini tekniğine uygun olarak çekiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemleri 
alınız. 

 KurĢun önlük giyiniz. 
 Dozimetre takınız. 

 Hastanın üzerinde ki giysileri ve 
çekim bölgesinde artefakt oluĢturan 
nesneleri çıkarmasını sağlayınız. 

 Hastanın aksesuarlarını kendiniz 
almayınız, refakatçisine verdirtiniz. 

 Önlük giymesini sağlayınız.  Önlüğün temiz olmasına dikkat ediniz. 

 24X30 ebadında kaset seçiniz. 
 Kasetin içinde film olduğundan emin 

olunuz. 

 Kaseti bucky tepsisine boyuna 
yerleĢtiriniz. 

 Kaseti doğru yerleĢtirdiğinizden emin 
olunuz. 

 Kasetin sağ tarafına “R” sol tarafına 
“L”  iĢaret koyunuz. 

 ĠĢareti film üzerinde artefakt 
oluĢturmayacak Ģekilde koyunuz. 

 Hastayı masaya supin (sırtüstü) 
pozisyonunda, vertebral kolon 
masanın ortasına gelecek Ģekilde 
yatırınız. 

 

 Gonat koruyucu kullanınız. 
 Radyoloji laboratuvarında gonat koruyucu 

bulundurmayı ihmal etmeyiniz. 

 Kasetin üst kenarını 5. lumbal 
vertebrayı içine alacak Ģekilde 
ayarlayınız. 

 Pozisyonu verirken kılavuz ıĢıktan 
yararlanınız. 

 FFM. 100 cm ayarlayınız. 
 Çekim bölgesinin kaset dıĢında 

kalmadığından emin olunuz. 

 Tüpe 15˚kaudo-kraniyal açı veriniz.  Mesafeyi sabitlemeyi unutmayınız. 

 Merkezi ıĢını; simfizis pubisin 5 cm 
üzerine ayarlayınız. 

 IĢını kasete dik gelecek Ģekilde veriniz. 

 Diyafram ayrı yapınız. 
 Diyafram ayarını görüntülenecek bölge ile 

sınırlayınız. 

 Doz ayarı yapınız.  Uygun Kv ve mAs ayarlaması yapınız. 

 Hastaya „nefes alma, hareket etme‟ 
komutu veriniz. 

 Komutunuza uyulup uyulmadığını 
gözlemleyiniz.  

 Exposure düğmesine basınız. 
 Exposuredan önce hastayı tekrar kontrol 

ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRMEE 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. Sacrum AP radyografisinde bacakların pozisyonu nasıl olmalıdır? 

A) Bacaklar hafif yana açılır. 
B) Bacaklar uzattırılır. 

C) Bacaklar fleksiyondadır. 
D) Bacaklar addüksiyondadır. 
E) Ayaklar birbirini çaprazlayacak Ģekilde bacaklar üst üste getirilir. 
 

2. Sacrum AP radyografisinde tüpün açısı kaç derecedir? 
A) Merkezi ıĢının verildiği bölgeye dik alarak 
B) 10 derece cranio-caudal açı verilir. 
C) 10 derece caudo-cranial açı verilir 

D) 15 derece canio -caudal açı verilir 
E) 15 derece caudo -cranial açı verilir 

 
3. Sacrum A-P radyografisinde hangi ebatta kaset kullanılmaktadır? 

A) 30 x 40cm ebadında kaset 
B) 35 x 35 ebadında kaset 
C) 30 x 43 ebadında kaset 

D) 24x30 ebadında kaset 
E) 13x18 ebadında kaset 

 
4. Sacrum AP radyografisi ile ilgili olarak aĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır?  

A) Vertebral kolon masa orta hattına ayarlanır. 
B) Kollar yan tarafa doğru uzattırılır. 

C) Kasedin üst tarafı lumbal vertebraların tamamını içine alacak şekilde ayarlanır. 
D) Gonad koruyucu kullanılır. 
E) FFM 100 cm olarak ayarlanır. 
 

5. Sacrum A-P radyografisinde merkezi ıĢın nereye verilir? 
A) Symphisiz pubisin 5 cm yukarısına 
B) Symphisiz pubisin 5 cm altına 
C) Symphisiz pubisin ortasına 
D) Symphisiz pubisin 7 cm yukarısına 
E) Symphisiz pubisin 7 cm aĢağısına 

 
 

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–16 
 
 
 
 
 

Bu faaliyette verilen bilgi ve becerilerle Sakrum Lateral radyografisi çekimi iĢlemini 
eksiksiz yapabileceksiniz.  

 
 
 
 
 Sakrum lateral radyografisi ile ilgili kaynak kitaplardan araĢtırma yapıp, 

radyografi ve anatomi atlasından vertebraları inceleyiniz. 
 Konu ile ilgili çalıĢmalarınızı rapor haline getirerek sınıfta arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız.  

16. SAKRUM LATERAL RADYOGRAFĠSĠ  
 

16.1. Sakrum Lateral Radyografisinin Amacı 
 

Vertebra radyografileri travma, konjenital anomaliler, fıtık, scolyozis ve metastaz 

yapmıĢ kanser araĢtırmaları için çekilir. 
 

16.2. Sakrum Lateral Radyografisi Çekim Tekniği  
 

AĢağıdaki çekim teknikleri uygulanır. 
 

16.2.1. Hasta Hazırlığı 
 

Hasta hazırlığı, dokuzuncu öğrenme faaliyetindeki (lumbal vertabralar A-P 

Radyografisi) gibidir. 
 

16.2.2. Kaset Seçim 
 

Hasta hazırlanırken radyografi için 24x30 cm ebadındaki kaset ıĢınlanmamıĢ film 
dolabından alınır ve bucky tepsisine yerleĢtirilir. Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına L 
iĢareti konur.  

 

16.2.3. Pozisyon Tekniği 
 

Radyografi için hazırlığı yapılmıĢ hasta; masaya lateral pozisyonda yatırılır. Sakrum 

masa orta hattına ayarlanır. Dizlere ve kalçaya hafif fleksiyon yaptırılır. Belin altına yastık 
konularak vertebraların masa ile paralelliği sağlanır. Kasetin üst kenarı krista iliacalar 
hizasına ayarlanır. Hasta kollarını görüntü alanına girmeyecek Ģekilde baĢının üzerine doğru 
alır.  

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–16 
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Resim 16.1: Sakrum lateral radyografisi pozisyonu 

 

16.2.4. Merkezi IĢın 
 

Merkezi ıĢın; simfiz pupisin 5 cm yukarısı hizasından sacrumu ortalayacak Ģekilde 
kasetin ortasına dik olarak verilir. Diyafram, istenen radyografi bölgesini içine alacak Ģekilde 
ayarlanır. 

 

16.2.5. Teknik Faktör Ayarları 

 

Film Ebatları (cm) Bucky 
Kv Ortalama 

Değer 

mAs Ortalama 

Değer 
FFM (cm) 

24x30 Evet 70 120 115 

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

Hastaya „hareket etme, nefes alma‟ komutu verilir ve radyografi çekilir. Exposure 

iĢleminden hemen sonra hastaya “rahat nefes al” komutu verilerek iĢlem sonlandırılır. 
 

Film banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyogram elde edilir.  
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Resim.16.2: Sakrum lateral radyogramı 



 

 

 88 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 
Sakrum lateral radyografisini tekniğine uygun olarak çekiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan Korunma önlemleri 
alınız. 

 KurĢun önlük giyiniz. 
 Dozimetre takınız. 

 Hastanın üzerindeki giysileri ve çekim 
bölgesinde artefakt oluĢturan nesneleri 
çıkarttırınız. 

 Hastanın aksesuarlarını kendiniz 

almayınız, refakatçisine verdirtiniz. 

 Önlük giymesini sağlayınız.  Önlüğün temiz olmasına dikkat ediniz. 

 24x30 cm ebadında kaset seçiniz. 
 Kasetin içinde film olduğundan emin 

olunuz. 

 Kaseti bucky tepsisine boyuna 
yerleĢtiriniz. 

 Kaseti doğru yerleĢtirdiğinizden emin 
olunuz. 

 Kasetin sağ tarafına R veya sol 
tarafına L iĢaret koyunuz. 

 ĠĢareti film üzerinde artefakt 
oluĢturmayacak Ģekilde koyunuz. 

 Hastayı, vertebralar masanın ortasına 
gelecek Ģekilde yan (lateral) yatırınız. 

 Sakrumun masa orta hattına gelmesine 
dikkat ediniz. 

 Kollarını baĢının üzerinde 
birleĢtirerek, dizlerini karnına doğru 
çekmesini sağlayınız. 

 Kolları görüntü alanına düĢürmemeye 
dikkat ediniz. 

 Gonat koruyucuyu kullanınız. 
 Radyoloji odasında gonad koruyucu 

bulundurunuz. 

 Kasetin üst kenarı krista iliacaların üst 
hizasına gelecek Ģekilde ayarlayınız.  

 Çekim bölgesinin kaset dıĢında 
kalmadığından emin olunuz. 

 FFM 115 cm ayarlayınız.  Mesafeyi sabitlemeyi unutmayınız. 

 Merkezi ıĢını; kasetin ortasına veriniz.  IĢını kasete dik gelecek Ģekilde veriniz. 

 Diyafram ayarı yapınız. 
 Diyafram ayarını görüntülenecek bölge ile 

sınırlayınız. 

 Doz ayarı yapınız.  Uygun Kv ve mAs ayarlaması yapınız. 

 Hastaya “hareket etme ve solunumu 

tut” komutu veriniz. 

 Komutunuza uyulup uyulmadığını 

gözlemleyiniz.  

 Exposure yapınız. 
 Exposuredan önce hastayı tekrar kontrol 

ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. Sacrum lateral radyografisinde dizler ve kalçanın pozisyonu nasıl olmalıdır? 

A) Dizler ve kalça düz olarak uzattırılır. 
B) Dizler ve kalçaya hafif fleksiyon yaptırılır. 

C) Dizler hasta lateral pozisyondayken hafif açtırılır. 
D) Hasta lateraldeyken dizlerin altına yastık konularak bacaklar kaldırılır. 
E) Alttaki bacak düz diğerine fleksiyon yaptırılır. 

 
2. Sacrum lateral radyografisinde tüpün açısı kaç derecedir? 

A) Merkezi ıĢının verildiği bölgeye dik alarak 
B) 10 derece craniocaudal açı verilir. 
C) 10 derece caudocranial açı verilir. 

D) 15 derece caniocaudal açı verilir. 
E) 15 derece caudocranial açı verilir. 

 
3. Sacrum lateral radyografisinde hangi ebatta kaset kullanılmaktadır? 

A) 30 x 40 cm ebadında kaset 
B) 35 x 35 cm ebadında kaset 
C) 30 x 43 cm ebadında kaset 

D) 24x30 cm ebadında kaset 
E) 13x18 cm ebadında kaset 

 
4. AĢağidakilerden hangisi sacrum lateral radyografine ait bir iĢlem basamağı değildir?  

A) Hastayı, vertebralar masanın ortasına gelecek Ģekilde yan (lateral) yatırılır. 
B) FFM 115 cm ayarlanır. 

C) Kasedin üst tarafı lumbal vertebraların tamamını içine alacak Ģekilde ayarlanır. 
D) Gonad koruyucu kullanılır. 
E) Kaseti bucky tepsisine boyuna yerleĢtirilir. 
 

5. Sacrum lateral radyografisinde merkezi ıĢın nereye verilir? 
A) Symphisiz pubisin 5 cm yukarısı hizasından sacrumu ortalayacak Ģekilde 
B) Symphisiz pubisin ortasına 
C) Symphisiz pubisin 5 cm aĢağısı hizasından sacrumu ortalayacak Ģekilde 
D) Symphisiz pubisin 7 cm yukarısına 
E) Symphisiz pubisin 7 cm aĢağısına 
 
 

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–17 
 
 
 
 

Bu faaliyette verilen bilgi ve becerilerle koksiks A-P radyografisi çekimi iĢlemini 
eksiksiz yapabileceksiniz.  

 
 
 
 
 Koksiks A-P radyografisi ile ilgili kaynak kitaplardan araĢtırma yapıp, 

radyografi ve anatomi atlasından pelvis bölgesi kemiklerini inceleyiniz. 
 Konu ile ilgili çalıĢmalarınızı rapor haline getirerek sınıfta arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız.  
 

17. KOKSĠKS A-P RADYOGRAFĠSĠ  
 

17.1. Koksiks A-P Radyografisinin Amacı 
 

Vertebra radyografileri travma, konjenital anomaliler, fıtık, ve metastaz yapmıĢ kanser 
araĢtırmaları için çekilir. 

 

17.2. Koksiks A-P Radyografisi Çekim Tekniği  
 

AĢağıdaki çekim teknikleri uygulanır. 
 

17.2.1. Hasta Hazırlığı 
 

Hasta hazırlığı, dokuzuncu öğrenme faaliyetindeki (lumbal vertabralar A-P 

Radyografisi) gibidir. 
 

17.2.2. Kaset Seçim 
 

Hasta hazırlanırken radyografi için 24x30 cm ebadındaki kaset ıĢınlanmamıĢ film 
dolabından alınır ve bucky tepsisine yerleĢtirilir. Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına L 
iĢareti konur.  

 

17.2.3. Pozisyon Tekniği 
 

Radyografi için hazırlığı yapılmıĢ hasta; masaya supin pozisyonda yatırılır. Koksiks 
masa orta hattına ayarlanır. Dizlere hafif fleksiyon yaptırılır. Hasta dizlerini fleksiyonda 
tutamıyorsa dizlerin altı yastık ile desteklenir. Abdomen kalınlığı fazla olan hastalara 

kompresyon bandı uygulanabilir. Kasetin üst kenarı sakrumu da içine alacak Ģekilde 
ayarlanır. Hasta kolları görüntü alanına girmeyecek Ģekilde yana uzattırılır.  

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–17 
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Resim 17.1: Koksiks A-P radyografisi pozisyonu 

 

17.2.4. Merkezi IĢın 
 

Merkezi ıĢın; shyphisis pubisin 4 cm yukarısı hizasından, koksiksi ortalayacak Ģekilde 
kasetin ortasına dik olarak verilir. Diyafram, istenen radyografi bölgesini içine alacak Ģekilde 
ayarlanır. Eğer shyphisis pubis ile koksiks superpoze oluyorsa tüpe 15-20o cranio-caudal 
eğim verilebilir. 

 

17.2.5. Teknik faktör ayarları 
 

Film Ebatları (cm) Bucky 
Kv Ortalama 

Değer 
mAs Ortalama 

Değer 
FFM (cm) 

24x30 Evet 70 90 100 

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

Hastaya „hareket etme, nefes alma‟ komutu verilir ve radyografi çekilir. Exposure 
iĢleminden hemen sonra hastaya “rahat nefes al” komutu verilerek iĢlem sonlandırılır. 

 

Film banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyogram elde edilir. 

 

Resim 17.2: Koksiks A-P radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 
Koksiks A-P radyografisini tekniğine uygun olarak çekiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan Korunma önlemleri 
alınız. 

 KurĢun önlük giyiniz. 

 Hastanın üzerindeki giysileri ve çekim 
bölgesinde artefakt oluĢturan nesneleri 
çıkarmasını sağladınız mı? 

 Hastanın aksesuarlarını kendiniz 
almayınız, refakatçisine verdirtiniz. 

 Önlük giymesini sağlayınız.  Önlüğün temiz olmasına dikkat ediniz. 

 24x30 cm ebadında kaset seçiniz. 
 Kasetin içinde film olduğundan emin 

olunuz. 

 Kaseti bucky tepsisine boyuna 
yerleĢtiriniz. 

 Kaseti doğru yerleĢtirdiğinizden emin 
olunuz. 

 Kasetin sağ tarafına R veya sol 
tarafına L  iĢaret koyunuz.. 

 ĠĢareti film üzerinde artefakt 
oluĢturmayacak Ģekilde koyunuz. 

 Hastayı, koksiks masanın ortasına 
gelecek Ģekilde supinde yatırınız. 

 Sakrumun masa orta hattına gelmesine 
dikkat ediniz. 

 Dizlere hafif fleksiyon yaptırınız. 
 Kolları görüntü alanına düĢürmemeye 

dikkat ediniz. 

 Erkeklerde gonad koruyucuyu 
kullanınız. 

 Radyoloji odasında gonad koruyucu 
bulundurunuz. 

 Kasetin üst kenarını sacrumu da içine 
alacak Ģekilde ayarlayınız.  

 Çekim bölgesinin kaset dıĢında 
kalmadığından emin olunuz. 

 FFM 100 cm ayarlayınız.  Mesafeyi sabitlemeyi unutmayınız.. 

 Merkezi ıĢını; Shyphisis pubisin 4 cm 
yukarısı hizasından kasetin ortasına 
veriniz. 

 IĢını kasete dik gelecek Ģekilde veriniz. 

 Diyafram ayarı yapınız. 
 Diyafram ayarını görüntülenecek bölge ile 

sınırlayınız. 

 Doz ayarı yapınız.  

 Hastaya “hareket etme ve solunumu 

tut” komutu veriniz. 

 Komutunuza uyulup uyulmadığını 

gözlemleyiniz.  

 Exposure yapınız. 
 Mutlaka kurĢun paravanın arkasına 

geçiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 
1. AĢağıdakilerden hangisi koksiks AP radyografisinin iĢlem basamaklarından değildir? 

A) Hastanın önlük giymesini sağlamak.  

B) Hastayı radyasyondan koruyucu önlemler almak. 
C) Kasetin üst kenarını sacrumuda içine alacak Ģekilde ayarlamak. 
D) Hastayı, vertebralar masanın ortasına gelecek Ģekilde yan (lateral) yatırmak. 
E) Gonad koruyucu kullanmak. 

 
2. Koksiks AP radyografisinde dizler hangi pozisyonda olmalıdır? 

A) Düz bir Ģekilde uzattırlır. 

B) Hafif açık olmalıdır. 
C) Dizlere hafif fleksiyon yaptırılır. 
D) Dizler addüksiyondadır. 
E) Dizlerin altı desteklenerek ayaklar yukarı kaldırılır. 

 
3. Koksiks AP radyografisinde hangi ebatta kaset kullanılır? 

A) 30 x 40 cm ebadında kaset 
B) 35 x 35 cm ebadında kaset 

C) 30 x 43 cm ebadında kaset 
D) 24x30 cm ebadında kaset 
E) 13x18 cm ebadında kaset 

 
4. Symphisis pubis ile koksiksin superpoze olmaması için tüpe kaç derece açı verilir?  

A) Merkezi ışının verildiği bölgeye dik 
B) 10-15 0 caudo-cranial 
C) 10-15 0 cranio-caudal 
D) 15-20 0 caudo-cranial 
E) 15-20 0 cranio-caudal 

 
5. Koksiks A-P radyografisinde merkezi ıĢın nereye verilir? 

A) Symphisis pubisin ortsına 

B) Symphisis pubisin 4 cm aĢağısına 
C) Symphisis pubisin 4 cm yukarısına 
D) Symphisis pubisin 8 cm yukarısına 
E) Symphisis pubisin 8 cm aĢağısına 

 
 

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–18 
 
 
 
 
 

Bu faaliyette verilen bilgi ve becerilerle koksiks lateral radyografi çekimi iĢlemini 
eksiksiz yapabileceksiniz.  

 
 
 
 
 Koksiks radyografisi ile ilgili kaynak kitaplardan araĢtırma yapıp, radyografi ve 

anatomi atlasından pelvis kemiklerini inceleyiniz. 
 Konu ile ilgili çalıĢmalarınızı rapor haline getirerek sınıfta arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız.  
 

18. KOKSĠKS LATERAL RADYOGRAFĠSĠ  
 

18.1. Koksiks Lateral Radyografisinin Amacı 
 

Vertebra radyografileri travma, konjenital anomaliler, fıtık, ve metaztaz yapmıĢ kanser 
araĢtırmaları için çekilir. 

 

18.2. Koksiks Lateral Radyografisi Çekim Tekniği  
 

AĢağıdaki çekim teknikleri uygulanır. 
 

18.2.1. Hasta Hazırlığı 
 

Hasta hazırlığı, dokuzuncu öğrenme faaliyetindeki (lumbal vertabralar A-P 

Radyografisi) gibidir. 
 

18.2.2. Kaset Seçim 
 

Hasta hazırlanırken radyografi için 24x30 cm ebadındaki kaset ıĢınlanmamıĢ film 

dolabından alınır ve bucky tepsisine yerleĢtirilir. Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına L 
iĢareti konur.  

 

18.2.3. Pozisyon Tekniği 
 

Radyografi için hazırlığı yapılmıĢ hasta; masa üzerine yan yatırılır. Koksiks masa orta 
hattına ayarlanır. Dizlere fleksiyon yaptırılır. Hasta hafif öne doğru alınarak koksiks açığa 
çıkarılır. Kasetin üst kenarı krista iliacaların üst seviyesi hizasına ayarlanır. Hasta kollarını 
baĢının üzerine doğru kaldırır. 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–18 
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Resim 18.1: Koksiks lateral radyografisi pozisyonu 

 

18.2.4. Merkezi IĢın 
 
Merkezi ıĢın; simfiz pupisin 4 cm yukarısı hizasından kasetin ortasına dik olarak 

verilir. Diyafram, istenen radyografi bölgesini içine alacak Ģekilde ayarlanır. 
 

18.2.5. Teknik Faktör Ayarları 

 

Film Ebatları (cm) Bucky 
Kv Ortalama 

Değer 

mAs Ortalama 

Değer 
FFM (cm) 

24x30 Evet 90 180 115 

 

Exposure düğmesine basılmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. 
Hastaya „hareket etme, nefes alma‟ komutu verilir ve radyografi çekilir. Exposure 
iĢleminden hemen sonra hastaya “rahat nefes al” komutu verilerek iĢlem sonlandırılır. 

 
Film banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyogram elde edilir.  
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Resim 18.2: koksiks lateral radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
Koksiks lateral radyografisini tekniğine uygun olarak çekiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemleri 
alınız. 

 KurĢun önlük giyiniz. 
 Dozimetre takınız. 

 Hastanın üzerindeki giysileri ve çekim 
bölgesinde artefakt oluĢturan nesneleri 

çıkarmasını sağladınız mı? 

 Hastanın aksesuarlarını kendiniz 
almayınız, refakatçisine verdirtiniz. 

 Önlük giymesini sağlayınız.  Önlüğün temiz olmasına dikkat ediniz. 

 24x30 cm ebadında kaset seçiniz. 
 Kasetin içinde film olduğundan emin 

olunuz. 

 Kaseti bucky tepsisine boyuna 
yerleĢtiriniz. 

 Kaseti doğru yerleĢtirdiğinizden emin 
olunuz. 

 Kasetin sağ tarafına R veya sol 
tarafına L  iĢaret koyunuz. 

 ĠĢareti film üzerinde artefakt 
oluĢturmayacak Ģekilde koyunuz. 

 Hastayı, koksiks masanın ortasına 
gelecek Ģekilde yan yatırınız. 

 Sakrumun masa orta hattına gelmesine 
dikkat ediniz. 

 Kollarını baĢının üzerinde 
birleĢtirerek, dizlerini karnına doğru 
çekmesini sağlayınız. 

 Kolları görüntü alanına düĢürmemeye 
dikkat ediniz. 

 Gonat koruyucuyu kullanınız. 
 Radyoloji odasında gonad koruyucu 

bulundurunuz. 

 Kasetin üst kenarını krista iliakanın 
üst hizasına gelecek Ģekilde 
ayarlayınız.  

 Çekim bölgesinin kaset dıĢında 
kalmadığından emin olunuz. 

 FFM 115 cm ayarlayınız. 
 Mesafeyi sabitlemeyi unutmayınız. 
 Mesa sabitlemede fren tertibatını 

kullanınız. 

 Merkezi ıĢını; kasetin ortasına veriniz.  IĢını kasete dik gelecek Ģekilde veriniz. 

 Diyafram ayarı yapınız. 
 Diyafram ayarını görüntülenecek bölge ile 

sınırlayınız. 

 Doz ayarı yapınız.  Uygun Kv ve mAs ayarlaması yapınız. 

 Hastaya “hareket etme ve solunumu 
tut” komutu veriniz. 

 Komutunuza uyulup uyulmadığını 
gözlemleyiniz.  

 Exposure yapınız. 

 Mutlaka kurĢun paravanın arkasına 
geçiniz. 

 Exposuredan önce hastayı tekrar kontrol 
ediniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. Koksiks lateral radyografisinde dizlerin pozisyonu nasıl olmalıdır? 

A) Lateral pozisyonda düz bir Ģekilde uzattırılır. 
B) Lateral pozisyonda hafif fleksiyon yaptırılır. 

C) Lateral pozisyonda yanlara doğru hafif açılır. 
D) Lateral pozisyonda Filme yakın alan düz diğer bacak ise fleksiyondadır. 
E) Lateral pozisyonda Dizler yukarı doğru kaldırılır. 

 
2. Koksiks lateral radyografisinde tüpe ne kadar açı verilir? 

A) Dik olarak verilir 
B) 12o caudo-cranial  
C) 15o caudo-cranial  

D) 12o cranio-caudal  
E) 15o kaudo-cranial  

 
3. Koksiks lateral radyografisinde aĢağıdaki kasetlerden hangisi kullanılmaktadır? 

A) 30 x 40 cm ebadında kaset 
B) 35 x 35 cm ebadında kaset 
C) 30 x 43 cm ebadında kaset 

D) 24x30 cm ebadında kaset 
E) 13x18 cm ebadında kaset 

 
4. AĢağıdakilerden hangisi koksiks lateral radyografisinin iĢlem basamaklarından 

değildir?  
A) Gonat koruyucuyu kullanmak. 

B) Hastanın kollarını baĢının üzerinde birleĢtirmek. 
C) Kaseti bucky tepsisine enine yerleĢtirmek  
D) Hastayı, koksiks masanın ortasına gelecek Ģekilde yan yatırmak. 
E) Hastaya „rahat nefes al‟ komutu vermek. 
 

5. Koksiks lateral radyografisinde merkezi ıĢın nereye verilir? 
A) Symphisis pubisin ortsına 
B) Symphisis pubisin 4 cm altı hizasına 
C) Symphisis pubisin 4 cm yukarısı hizasına 
D) Symphisis pubisin 8 cm altına 
E) Symphisis pubisin 8 cm üstüne 

 

 
DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz. 

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

 
1. Atlas axis A-P radyografisinde kaset nasıl yerleĢtirilir? 

A) Ġlk iki servikal vertebrayı ortalayacak Ģekilde 
B) Servikal vertebraları ortalayacak Ģekilde 

C) Alt iki vertebrayı ortalayacak Ģekilde 
D) Servikotorakal vertebraları ortalayacak Ģekilde 
E) Çenenin altının ortasına 
 

2. Hasta hazırlığı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıĢtır? 
A) Hastanın ismini okuyarak içeri alınır. 
B) Hastayı radyasyondan koruyucu önlemler alınır. 
C) Hastalar hamilelik konusunda uyarılır. 
D) Teknisyen hastanın takılarını alır. 
E) Hasta üzerindeki artefakt oluĢturabilecek kıyafetler çıkarttırılır. 

 

3. AĢağıdaki iĢlem basamaklarından hangisi servikal A-P radyografisine ait bir özellik 
değildir? 
A) Çeneye servikal vertebraları superpoze etmeyecek Ģekilde hafif extansiyon 

yaptırılır. 
B) Radyografi masa da çekiliyorsa hasta pron pozisyonda yatırılır. 

C) Kaset bucky tepsisine boyuna yerleĢtirilir.  
D) Hastanı ağzı kapalıdır. 
E) Hastanın boynunda kolye varsa çıkarttırılır. 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi servikal A-P radyografisi iĢlem basamaklarından değildir? 
A) 24x30 ebadında kaset kullanmak. 
B) Hastayı masaya supin pozisyonda yatırmak. 
C) Çeneye hafif extansiyon hareketi yaptırmak. 
D) FFM 150 cm olarak ayarlamak. 
E) Diyaframı servikal vertebraları içine alacak Ģekilde ayarlamak.  
 

5. Servikal vertebralar lateral radyografisinde aĢağıdakilerden hangisi superpoze olayına 
sebep olur? 
A) Düğme  
B) Gözlük 
C) Küpe 

D) Yüzük  
E) Bilezik 

 

6. Hangisi servikal vertebralar lateral radyografisine ait iĢlem basamağı değildir? 

A) Kaseti bucky tepsisine boyuna yerleştirmek 
B) İncelenecek taraf omuzu statife temas ettirmek. 
C) Boyuna hafif extansiyon yaptırmak. 
D) FFM 100 cm olarak ayarlamak. 
E) Gerekirse hastanın omuzlarını aşağı indirmek için eline ağırlık vermek 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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7. AĢağıdaki hangisi servikal vertebralar oblik radyografisi hasta hazırlığı değildir? 
A) Küpe varsa çıkarttırmak. 
B) Radyasyondan koruyucu önlemler almak. 
C) Boyun bölgesindeki kıyafetleri çıkarttırmak. 

D) Kolye varsa çıkarttırmak. 
E) Kemeri çıkarttırmak. 

 
8. AĢağıdakilerden hangisi servikal vertebralar oblik radyografisine ait bir özellik 

değildir? 
A) Hasta sağa doğru 45o döndürülerek sağ posterior oblik radyografi çekilir. 
B) Hasta sola doğru 45o döndürülerek sol posterior oblik radyografi çekilir. 
C) Bu pozisyonlarda hastanın sırtı ile kaset arasında 45o açı olmalıdır. 

D) Çene hafif aĢağı doğru indirilir. 
E) Kaset radyografisi çekilecek bölgeyi içine alacak Ģekilde ayarlanır. 

 
9. Servikotorasik radyografisinde orta ıĢın nereye verilir? 

A) 5. lumbal vertebra üzerine 

B) Horizantal olarak 10. torakal vertebra üzerine 

C) 7. servikal vertebra üzerine 
D) 6. servikal vertebra üzerine 

E)  Horizantal olarak sternal çıkıntı üzerine 

 
10. Torakal vertebralar A-P pozisyonunda kaset hangi konundadır? 

A) Boyuna masanın üstünde  
B) Boyuna bucky tepsisinde  
C) Enlemesine masanın üstünde  
D) Enlemesine bucky tepsisinde 
E) Statifte buckysiz  

 
11. Torakal vertebralar lateral radyografisinde hastanın skolyozu varsa ne yapılır? 

A) Hastanın konkav tarafının masaya yakın yatırılması gerekir. 

B) Tüpe 30 derece cranial eğim vermek gerekir. 
C) Konkav tarafının tüpe bakacak Ģekilde yatırılması gerekir. 
D) Hasta oblik pozisyona getirilir. 
E) A-P pozisyonda radyografi çekilir. 

 
12. Torakal vertebralar oblik radyografisinde hastanın kolların durumu için hangisi 

uygundur? 

A) Kollar karın üzerinde birleĢtirilir.  
B) Kollar sırtın altına konur.  
C) Kollar baĢın altına konur. 
D) Kollar görüntü alanına girmeyecek Ģekilde uzaklaĢtırılır. 
E) Kollar göğüs üzerinde birleĢtirilir. 
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13. Lumbal vetebralar A-P radyografisinde hasta masaya hangi pozisyonda yatar? 
A) Pronda yatar.  
B) Supinde yatar  
C) Lateral pozisyonda yatar. 

D) Trendelenburg pozisyonunda yatar. 
E) Semierekt pozisyonda yatar 

 
14. Lumbal vertebralar lateral radyografisinde nefes nasıl olmalıdır? 

A) Derin nefes alınmıĢ durumda çekilir. 
B) Dolu veya boĢ önemli değildir. Sadece nefesin tutulması yeterlidir. 
C) Hafif nefes alınıp tutulur. 
D) Nefes boĢaltılıp tutulur. 

E) Yarım solunumla çekilir. 
 
15. Lumbal vertebralar oblik radyografisinde merkezi ıĢın nereye verilir? 

A) Simfiz pubisin ortasına 
B) Krista iliakaları birleĢtiren çizginin ortasına 
C) Tüp tarafındaki kostaların alt hizasına  
D) Tüp tarafındaki krista iliakanın ortasına 

E) L5-S1 ortasına 
 
16. Lumbosacral vertebralar lateral radyografisinde merkezi ıĢın nereye verilir? 

A) 5. lumbal vertebranın 5 cm önüne dik olarak.verilir 
B) 5. lumbal vertebranın üzerine dik olarak verilir 
C) 5. lumbal vertebranın 5 cm altına dik olarak verilir 
D) 1. sacral vertebranın 5 cm önüne dik olarak verilir 

E) l. sacral vertebranın 5 cm önüne dik olarak verilir 
 
17. Lumbosacral vertebralar oblik radyografisi ile ilgili olarak aĢağıda verilen ifadelerden 

hangisi doğrudur? 
A) Hastanın filmi istenen tarafı masaya yakın diğer tarafı masa ile 45 derece açı 

yapacak Ģekildedir  
B) ) Hastanın filmi istenen tarafı masaya yakın diğer tarafı masa ile 35 derece açı 

yapacak Ģekildedir. 

C) Hastanın filmi istenen tarafı masaya yakın diğer tarafı masa ile 45 derece açı 
yapacak Ģekildedir. 

D) Anterior oblikte hasta masaya supinde yatırılır. 
E) Anterior oblikte filmi çekile bölge filme yakın diğer taraf ile masa arasında 25 

derece açı vardır.. 
 
18. Sacrum A-P radyografisinde merkezi ıĢın nereye verilir? 

A) Symphisiz pubisin 5 cm yukarısına 
B) Symphisiz pubisin 5 cm altına 
C) Symphisiz pubisin ortasına 
D) Symphisiz pubisin 7 cm yukarısına 
E) Symphisiz pubisin 7 cm aĢağısına 
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19. Sacrum lateral radyografisinde dizler ve kalçanın pozisyonu nasıl olmalıdır? 
A) Dizler ve kalça düz olarak uzattırılır. 
B) Dizler ve kalçaya hafif fleksiyon yaptırılır. 
C) Dizler hasta lateral pozisyondayken hafif açtırılır. 

D) Hasta lateraldeyken dizlerin altına yastık konularak bacaklar kaldırılır. 
E) Alttaki bacak düz diğerine fleksiyon yaptırılır. 

 
20. Symphisis pubis ile koksiksin superpoze olmaması için tüpe kaç derece açı verilir?  

A) Merkezi ışının verildiği bölgeye dik 
B) 10-15 0 caudocranial 
C) 10-15 0 craniocaudal 
D) 15-20 0 caudocranial 

E) 15-20 0 craniocaudal 
 
 

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 D 

2 A 

3 E 

4 D 

5 B 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 B 

3 E 

4 D 

5 C 

 

  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 A 

3 A 

4 D 

5 C 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 D 

3 E 

4 A 

5 D 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 5’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 D 

3 A 

4 E 

5 A 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6’NIN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 A 

3 A 

4 D 

5 A 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 D 

3 C 

4 E 

5 C 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 8’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 D 

3 A 

4 E 

5 B 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 9’UN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 A 

3 C 

4 A 

5 E 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 10’UN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 D 

3 A 

4 E 

5 B 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ 11’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 E 

3 C 

4 A 

5 E 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 12’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 E 

2 D 

3 C 

4 B 

5 A 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 13’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 E 

2 D 

3 C 

4 B 

5 A 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 14’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 B 

3 C 

4 A 

5 C 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 15’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 E 

3 D 

4 C 

5 A 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ 16’NIN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 A 

3 D 

4 C 

5 A 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 17’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 C 

3 D 

4 E 

5 C 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 18’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 A 

3 D 

4 C 

5 C 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 D 

3 B 

4 D 

5 C 

6 D 

7 E 

8 D 

9 E 

10 B 

11 C 

12 D 

13 B 

14 D 

15 C 

16 A 

17 A 

18 A 

19 B 

20 E 
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