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AÇIKLAMALAR 
KOD 725TTT053 

ALAN  Radyoloji 

DAL/MESLEK Radyoloji Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Görüntü OluĢumu 

MODÜLÜN TANIMI  

Bu modül, optik görüntü oluĢumu, gölge görüntü oluĢumu, 

dijital görüntü oluĢumu, kesitsel görüntü oluĢumu ve Özel 
tıbbi görüntü oluĢumuyla ilgili bilgi ve becerilerin 

kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖNKOġUL 
 
 

YETERLĠK Görüntü oluĢumuna ait bilgi ve becerileri kavramak. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile optik görüntü oluĢumu, gölge görüntü 
oluĢumu, dijital görüntü oluĢumu, kesitsel görüntü oluĢumu 

ve özel tıbbi görüntü oluĢumuna ait bilgi ve becerileri 

kavrayabileceksiniz. 
 

Amaçlar 

1. Optik görüntü oluĢumuna ait bilgi ve becerileri 

kavrayabileceksiniz. 

2. Gölge görüntü oluĢumuna ait bilgi ve becerileri 

kavrayabileceksiniz. 

3. Dijital görüntü oluĢumuna ait bilgi ve becerileri 

kavrayabileceksiniz. 

4. Kesitsel görüntü oluĢumuna ait bilgi ve becerileri 

kavrayabileceksiniz. 

5. Özel tıbbi görüntü oluĢumuna ait bilgi ve becerileri 
kavrayabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Radyoloji laboratuvarı (röntgen cihazı vb.). 

 

Ortam: Derslik, radyoloji laboratuarı. 

AÇIKLAMALAR 
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ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülde yer alan her faaliyetten sonra verilen ölçme 
araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

 
Modülün sonunda ise öğretmeniniz tarafından hazırlanacak 

ölçme araçları ile (Çoktan seçmeli, doğru-yanlıĢ, vb. testler) 

değerlendirileceksiniz. 
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GĠRĠġ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 
 

Sağlık alanındaki bilimsel ve teknolojik geliĢmeler hızla ilerlemekte ve yeni 

radyolojik cihazlar üretilmektedir; ancak her radyolojik cihaz farklı özellikte olup bu farklı 

özellikteki radyolojik cihazlar da farklı fiziksel esaslara dayanmaktadır. 
 

Bu modülle optik görüntü, gölge görüntü, dijital görüntü, kesitsel görüntü ve özel tıbbi 

görüntü oluĢumuna dair yöntemler ile bu yöntemlerin fiziksel esaslarını öğreneceksiniz. 
Modülü öğrendiğinizde, görüntüleme yöntemleriyle ilgili teknik bilgi ve becerileri 

kazanmıĢ olacaksınız ve böylece mezun olduktan sonra, sağlık ordusunun seçkin birer 

mensubu olarak hizmet vermenin manevi mutluluğunu duyacaksınız. 
 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 
 

Bu öğrenme faaliyeti ile optik görüntü oluĢumuna ait bilgi ve becerileri 

kavrayabileceksiniz. 

 
 

 

 
 

 Optik görüntünün tarihi sürecini araĢtırınız, edindiğiniz bilgileri sınıfta 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 
 ÇeĢitli fotoğraflar çekiniz, bu fotoğrafları teknik yönden sınıfta tartıĢınız. 

 

1. OPTĠK GÖRÜNTÜ OLUġUMU 
 
Görüntü oluĢturma, tarihsel süreçte optik görüntü (fotoğrafçılık) ile baĢlamıĢ; daha 

sonra gölge, dijital, kesitsel ve özel tıbbi görüntüleme yöntemleri geliĢtirilmiĢtir. 

 

1.1. Görüntü Kavramı ve Görüntülemenin Önemi 
 
Optik görüntüleme yöntemlerinden, genel fotoğrafçılık yanında tıbbi görüntüleme 

yöntemlerinde de yararlanılmaktadır. 

 

1.1.1. Görüntü  
 

Görüntü, objenin uygun materyaller üzerindeki iz düĢümüdür. Tanımdaki “obje” 
kavramı; görüntülenecek insan, hayvan, bitki ve araç-gereç gibi nesneleri, “uygun materyal” 

kavramı ise görüntünün geçici veya kalıcı olarak oluĢturulacağı film, fotoğraf kâğıdı, 

fluoresan ve TV ekranları gibi uygun zeminleri ifade eder. 
 

1.1.2. Görüntülemenin Önemi 
 
Görüntülerin bazıları anı, bazıları tarihsel belge niteliği taĢırken, özellikle hastalıkların 

tanı ve tedavisi için oluĢturulan tıbbi görüntülemeler yaĢamsal önem taĢımaktadır. 

 

 Fotoğrafçılığın Önemi 

 

YaĢamın belli bir kesitini yer ve zamanla birlikte fotoğrafik materyaller üzerine 

sabitleyerek bunları anı olarak yaĢamak ve daha sonraki nesillere kültürel miras olarak 
bırakmak oldukça önemlidir. Ayrıca toplumsal konulu bazı fotoğraflar tarihsel belge niteliği 

taĢıyabilmektedir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Tıbbı Görüntülemenin Önemi 

 

Radyoloji bilimi sayesinde insan vücudunun film, flüoresan ekran ve diğer 

görüntüleme materyalleri üzerinde incelenmesi mümkün olmuĢtur. Böylece hastalıklara 
doğru tanı koyma yanında, kısa sürede ve daha etkin tedavi yapma olanağı da doğmuĢtur. 

Günümüzdeki bilimsel ve teknolojik geliĢmeler paralelinde makroskopik görüntüleme 

yanında moleküler düzeyde de görüntüleme yapılarak tıp alanında büyük aĢamalar 
kaydedilmiĢtir. 

 

1.2. Görüntü ÇeĢitleri ve Görüntü OluĢturma Yöntemleri 
 

Görüntüler; optik görüntü, gölge görüntü, dijital görüntü, kesitsel görüntü ve özel tıbbi 
görüntü Ģeklinde sınıflandırılır. Bu öğrenme faaliyetinde optik görüntü ve yöntemlerine ait 

bilgilere yer verilmiĢtir. 

 

1.2.1. Optik Görüntü ve Yöntemleri 
 

 Optik Görüntün Tanımı ve Fiziksel Esasları 
 

Objenin farklı kısımlarından yansıyan farklı dalga boylarında ıĢık dalgaları vasıtasıyla 

fotoğrafik materyaller üzerinde oluĢturulan görüntüdür. 
 

Objenin çok ıĢık alan yerlerinden Ģiddeti çok ıĢık demeti; az ıĢık alan yerlerinden ise 

Ģiddeti az ıĢık demeti yansımakta ve bu Ģekilde fotoğraf makinesi içersindeki filme 

ulaĢmaktadır. Dolaysıyla uzun dalga boyda yansıyan ıĢık dalgaları az; kısa dalga boyda 
yansıyan ıĢık dalgaları ise daha yüksek enerji taĢıdığından filmin farklı kısımları farklı 

miktarda enerjiye maruz kalmaktadır. 

 
Film üzerine gizli olarak kaydedilen görüntü, film banyo edildikten sonra gözle 

görünür hale gelmektedir. Film üzerindeki kararma derecesi filmi etkileyen enerji miktarı ile 

doğru orantılı olduğundan, çok enerji alan yerler çok, az enerji alan yerler ise az 
kararmaktadır. Böylece film üzerinde yaratılan ton farkı görüntüyü oluĢturmaktadır. Bu 

Ģekilde oluĢturulmuĢ obje görüntüsüne, negatif (arap) görüntüde denir (bk. Resim: 1.1, 1.2). 

 

  

Resim1.1: Negatif görüntü Resim1.2: Pozitif görüntü 
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 Optik Görüntünün Tarihçesi 

 

MÖ 350 yıllarında Yunanlı filozof Aristo (MÖ 384–322) tarafından görüntü 

oluĢturulduğundan söz edilmekte ve bu tarih optik biliminin baĢlangıcı sayılmaktadır.1500 
yılında Ġtalyan ressam Leonardo da Vinci (1452–1519) tarafından karanlık oda kuralı 

bulunmuĢtur. 

 
1826 yılında ilk devamlı fotoğraf Fransız fizikçi Joseph Nicephore NIEPCE (1765–

1833) tarafından oluĢturulmuĢtur. 1835 yılında Ġngiliz fizikçi William Henry Fox TALBOT 

(1800–1877) tarafından bir seri fotoğraf oluĢturularak modern fotoğrafçılık baĢlatılmıĢtır. 

Fotoğrafik materyal üzerinde görüntünün devamlılığını sağlamak için bu günde tespit 
banyolarında ana tespit elamanı olarak kullanılmakta olan sodyumtiosulfat ilk kez 1839  

yılında TALBOT tarafından kullanıldığından TALBOT, fotoğrafçılığın mucidi kabul 

edilmiĢtir. 1871 yılında jelatin gümüĢ bromürlü film emisyonları ilk kez MADDOX 
tarafından kullanılarak yaĢ fotoğraf plaklar yerine kuru emülsiyonlu film sistemine 

geçilmiĢtir. 1900 yılında Chicago’da bir trenin fotoğrafını çekmek için 409 kg ağırlığında bir 

fotoğraf makinesi kullanılmıĢtır. Günümüzdeyse aynı fotoğrafı minyatür bir fotoğraf 
makinesiyle çekmek mümkündür; dolayısıyla bu durum fotoğrafçılıktaki geliĢmeyi ortaya 

koymaktadır (bk. Resim: 1.3). 

 

  

Resim1.3: Optik görüntülemede teknolojik geliĢme 

 

 Fotoğraf Makinesi ve Parçaları 

 
Fotoğraf makineleri klasik anlamda objektif, obtüratör ,(enstantene) diyafram, 

karanlık oda, vizör, metraj düzeneği, telemetre, obtüratör kurma kolu, deklanĢör, (tetik) film 

sarma kolu, flaĢ bağlantı yuvası, otomatik düzeneği ve mihrak yüzeyi parçalarından oluĢur. 

Teknolojideki geliĢmelere bağlı olarak daha değiĢik özellikle sahip fotoğraf makineleri de 
üretilmiĢtir (bk. Resim: 1.4). 
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Resim1.4: Fotoğraf makinesi parçaları 

 

o Objektif: Objenin görüntüsünün film üzerine düĢmesi sağlayan 

mercek ve mercekler topluluğudur. 
o Obtüratör (enstantane): Görüntü Ģifrelerini taĢıyan ıĢık demetinin 

objektiften geçiĢ süresini ayarlayan düzenektir. 

o Diyafram: Objektifin çapını büyültüp küçülterek film üzerine 
düĢecek ıĢık Ģiddetini ayarlamaya yarayan bölümdür. 

o Karanlık oda: Objektiften makineye giren ıĢık dıĢındaki zararlı 

ıĢıkların makineye girmesine engel olan bölümdür. 

o Vizör: Film üzerinde oluĢturulan görüntünün gerçek alanını 
gösteren düzenektir. 
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o Metraj düzeneği: Obje ile film arasındaki mesafeyi ayarlayarak 

görüntünün netliğini sağlayan düzenektir. 

o Telemetre: Objenin odak noktasında net olarak oluĢmasını 

ayarlamaya yarayan aparattır. 
o Obtüratör kurma kolu: Obtüratör düzeneğini kurar ve ayarlanan 

süre kadar objektiften ıĢık geçmesini sağlayan bölümdür. 

o DeklanĢör (tetik): Fotoğrafın çekilmesini sağlayan düğmedir. 
o Film sarma kolu: Çekilen pozun alıcı makaraya sarılmasını ve 

odak noktasına temiz pozun gelmesini sağlayan koldur.  

o FlaĢ bağlantı yuvası: Obtüratör düzeneği ile flaĢın senkronize 

Ģekilde çalıĢmasını sağlamak için flaĢ bağlantı kablosunun takıldığı 
yuvadır. 

o Otomatik düzeneği: Makinenin kimsenin yardımı olmadan 

otomatik olarak çekim yaptığı düzenektir. 
o Mihrak yüzeyi: Görüntünün film üzerine kaydı için filmin 

yerleĢtirildiği yerdir. 

 

 Fotoğraf Çekme Tekniği 

 

Öncelikle filmin emülsiyon kısmı aĢağıya (objektiften tarafa) gelecek Ģekilde aydınlık 

ortamda film makineye takılır. Makinenin kapağı kapatılarak bir poz boĢa çekilip temiz 

pozun odak noktasına gelmesi sağlanır. Genel kural olarak ortamın çok aydınlık olduğu 
durumlarda diyaframı daraltmak; ortamda az ıĢık bulunduğu (sisli, puslu ve karanlık vb.) 

durumlarda ise diyaframı daha çok açmak gerekir. Gün ıĢığında fotoğraf çekilecekse güneĢ 

ıĢınlarının dik geldiği saatlerde fotoğraf çekiminden kaçınılmalıdır. Çekilecek fotoğrafa 
derinlik kazandırmak için objeyle arka plan arasında yeterli mesafe bulundurulmasına dikkat 

edilmelidir. Görüntülenmek istenen alanın makine içerisinde sınırlanan alan içerisine uygun 

Ģekilde düĢürülmesine özen gösterilmelidir (bk. Resim: 1.5). 

 

Resim 1.5: Objenin görüntü alanına yerleĢtirilmesine ait fotoğraf örneği 

 

Çekim yapmak için deklanĢöre basılacağında makineyi hareket ettirmemeye çok 

dikkat edilmelidir. Makinedeki poz sayısı tamamlandığında, makinenin özelliğine göre 
pozlar geriye doğru makaraya sarıldıktan sonra banyo edilmek üzere makineden çıkartılır. 
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1.3. Fotoğraf Filminin Yapısı ve Özellikler 
 
Önceleri yaĢ fotoğraf materyalleri kullanırken 1871 yılında MADOX tarafından jelatin 

gümüĢ bromürlü film emisyonları geliĢtirilerek kuru sisteme geçilmiĢtir. Fotoğraf filmleri 

destek bir madde üzerinde yer alan alt tabaka, emülsiyon tabakası ve üst tabakadan oluĢur. 
Destek maddenin diğer yüzünde ise alt tabaka, düzenleyici tabaka ve boya tabakası 

(antihalo) yer alır (bk. ġekil: 1.1). 

 

ġekil 1.1: Fotoğraf filminin yapısı 

 

Fotoğraf filmlerinde destek tabaka (altlık) diğer tabakalara desteklik yapar. Destek 
tabaka, filmin en kalın tabakasıdır. Destek madde olarak cam kâğıt veya selüloz 

kullanılmıĢsa da 1924 yılından itibaren daha ziyade selüloz asetat kullanılmaktadır. Desteğin 

her iki tarafında yer alan alt tabaka ise emülsiyon ve düzeltici tabakayı desteğe bağlar. Alt 
tabaka selüloz esteri, sulu jelatin ve asetondan yapılmıĢtır. Filmin en önemli tabakası, 

emülsiyon tabakası olup görüntü bu tabakaya kaydedilir. Emülsiyon tabakası gümüĢ tuzları 

içerir. Fotoğraf filmlerinde emülsiyon, filmin tek yüzünde yer alır. Üst tabaka ise emülsiyon 

tabakasını dıĢ etkenlerden korur. Üst tabaka filmin sadece emülsiyon olan yüzünde yer alır. 
Filmin banyo aĢamasında kıvrılmasını önleme amacıyla emülsiyon tabakası bulunan yüzde 

düzeltici tabaka yer alır. Altlığın en dıĢında ıĢığı emerek netsizliği önleyen antihalo denen 

boya tabakası yer alır. 
 

1.4. Fotoğraf Filmlerinin Banyosu 
 

Renkli olmayan fotoğraf filmleri emniyet ıĢıkları altında, renkli olanlar ıĢıksız ortamda 

banyo edilir. Filmler sırayla developman, ara, tespit ve yıkama banyolarına tabi tutulur (bk. 
ġekil: 1.2). 

 

ġekil 1.2: Film banyosu için iĢlem sırası 
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Developman banyoları film üzerindeki gizli görüntüyü (latent imajı) gözle görünen 

görüntü (manifest imaj) haline getiren banyolardır. Developman banyolarında ana developer 

(kimyasal indirgeyici) olarak metol+hidrokinon (MQ) veya fenidon+hidrokinon (PQ) 

kullanılır. Ayrıca kimyasal indirgeyicilerin fonksiyon gösterebilmesi için developman 
banyoları alkali (baz) ortamdır. Developman banyolarında hızlandırıcı, yavaĢlatıcı, koruyucu 

ve tampon görevi yapan yardımcı maddeler bulunur. 

 
Developman banyosundan alınan filmler üzerindeki alkali tabiatlı kimyasal ajanların 

faaliyetlerini durdurmak için filmlerin, asetik asit (sirke asiti) içeren durgun ara 

banyolarından geçirilmesi gerekir. 

 
Ara banyosundan geçirilen filmler, üzerinde bulunan ıĢınlanmamıĢ gümüĢ 

kristallerinden temizlenmek üzere tespit iĢlemine tabi tutulur. Tespit banyolarında ana tespit 

elamanı olarak sodyumtiosulfat veya amanyumtiosulfat kullanılır (Amanyumtiosulfat 
sodyumtiosulfatsan yaklaĢık üç kat daha etkilidir.). Tespit banyolarında asitleĢtirici, 

koruyucu, sertleĢtirici ve tampon görevi yapan yardımcı maddeler de bulunur. Ana tespit 

maddeleri asit ortamda etkili fonksiyon gösterdiğinden tespit banyoları asit ortamlıdır. Bu 
nedenle alkali tabiatlı developer bulunan filmler ara banyosuna tabi tutulmadan tespit 

iĢlemine tabi tutulursa tespit banyosundaki asit ortam zayıflayacağından etkili tespit iĢlemi 

sağlanamaz. Bu durum ıĢığa çıkarılan filmlerin zamanla sararak bozulmasına yol açar. 

 
Tespit banyosundaki kimyasal reaksiyonlar sonucunda ortaya çıkan 

“gümüĢditiyosulfat” veya “amonyumditiyosulfat” gibi artık maddeleri film üzerinden 

temizlemek için filmlerin mümkünse akarsulu banyolarda yıkanması gerekir. Yıkama 
iĢleminden geçen filmler tozsuz bir ortamda kurutulup agrandisman iĢlemine tabi tutulur. 

 

1.5. Agrandisman ĠĢlemleri 
 

Film banyosu iĢlemi sonunda elde edilen negatif (arap) görüntüleri pozitife çevirmek 
için “agrandizör” denen aygıtlar kullanılır (bk. Resim: 1.6). 

  

Resim 1.6: Agrandizör örnekleri 
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Görüntüleri fotoğraf kâğıtlarına pozitif olarak baskı yapmak için, karanlık oda 

koĢullarında filmler agrandisman iĢlemine tabi tutulur. Negatif görüntüler agrandizör ile 

fotoğraf kâğıdı arasına yerleĢtirilerek negatif film üzerinden ıĢık geçirilir. Negatifte koyu 

tonda olan yerlerden az, açık tonda olan yerlerden ise daha çok ıĢık geçeceğinden, fotoğraf 
kâğıdı üzerinde negatifin tersi bir pozlandırma yapılmıĢ olur. 

 

Agrandisman iĢlemi sonucu pozlandırılan fotoğraf kâğıtları banyo edildiğinde, negatif 
filmdeki görüntünün tersi bir görüntü ortaya çıkar ve bu görüntü objenin gerçek görüntüsünü 

temsil eder. BaĢka bir ifadeyle pozitif görüntü elde edilir; ancak günümüzde solarize edilmiĢ 

filmler kullanılarak agrandisman iĢlemine tabi tutulmadan pozitif görüntüler de elde 

edilmektedir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda, Optik görüntü oluĢumuna ait bilgi 

ve becerileri kavrayabileceksiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Görüntü kavramı ve görüntülemenin 

önemini kavrayınız. 
 Ġnternet, kitap vb. kaynaklardan 

araĢtırma yapınız. 
 Görüntü çeĢitleri ve görüntü oluĢturma 

yöntemlerini kavrayınız. 

 Fotoğraf filminin yapısı ve özelliklerini 
kavrayınız. 

 ġekil 1.4 inceleyiniz. 

 Fotoğraf filmlerinin banyosunu 
kavrayınız.  Ġnternet, kitap vb. kaynaklardan 

araĢtırma yapınız. 

 Karanlık odada agrandisman iĢlemlerini 

deneyiniz.  Agrandisman iĢlemlerini kavrayınız. 

 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

 

 12 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. Filmlerde görüntünün kaydedildiği tabaka hangisidir? 

A) Destek tabaka  

B) Alt tabaka 
C) Emülsiyon tabaka 

D) Üst tabaka 

E) Jelatin tabaka 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi, film üzerindeki gizli görüntüyü (latent imajı) gözle görünen 

görüntü (manifest imaj) haline getiren banyodur? 

A) Yıkama banyosu 
B) Developman banyosu 

C) Tespit banyosu 

D) Bekletme banyosu 
E) Ara (durulama) banyosu 

 

3. AĢağıdakilerden hangisinde, filmlerin banyo iĢlemine tabi tutulmasıyla ilgili sıralama 
doğru olarak verilmiĢtir? 

A) Developman, ara, tespit ve yıkama banyosu 

B) Ara, tespit, yıkama, developman banyosu 

C) Developman, tespit, ara, yıkama banyosu 
D) Yıkama, developman, ara, tespit banyosu 

E) Tespit, ara, developman, yıkama banyosu 

 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 
4. Objenin uygun materyaller üzerindeki iz düĢümüne, ………………... denir. 

 

5. Objenin farklı kısımlarından yansıyan farklı dalga boylarında ıĢık dalgaları vasıtasıyla 

fotoğrafik materyaller üzerinde oluĢturulan görüntüye, …………………… denir. 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

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

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 
 

Bu öğrenme faaliyetiyle gölge görüntü oluĢumuna ait bilgi ve becerileri 

kavrayabileceksiniz. 

 
 

 

 
 Optik görüntü ile gölge görüntü arasındaki farkları araĢtırınız, edindiğiniz 

bilgileri sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 Gölge görüntü yöntemlerinin dayandığı fiziksel esasları araĢtırınız, edindiğiniz 
bilgileri sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2. GÖLGE GÖRÜNTÜ OLUġUMU 
 

Röntgen cihazları kullanılarak fluoresan ekranlar veya röntgen filmleri üzerinde 

oluĢturulan görüntüler gölge görüntü olarak değerlendirilir. 
 

Bu öğrenme faaliyetinde görüntünün tanımı ve fiziksel esaslar ile gölge görüntü 

yöntemlerine dair bilgilere yer verilmiĢtir. 

 

2.1. Gölge Görüntünün Tanımı ve Fiziksel Esasları 
 

2.1.1. Gölge Görüntü Tanımı 
 
Gölge görüntü, ıĢınlanan objedeki yapısal farklılık nedeniyle ıĢınları farklı oranda 

tutma veya farklı oranda geçirme (ıĢın demetini zayıflatma) ilkesi esas alınarak film veya 

fluoresan ekranlar üzerinde oluĢturulan görüntüdür. 
 

2.1.2. Gölge Görüntünün Fiziksel Esasları 
 

Görüntülenecek olan vücut bölgesinin kalınlık yoğunluk ve atom numarasına bağlı 

olarak x- ıĢınları objeyi delip geçerken dokuların farklı kısımlarında farklı olarak tutunmakta 
ve farklı oranda geçmektedir. BaĢka ifadeyle incelenecek bölge üzerine düĢen ıĢın Ģiddetiyle 

objeyi delip geçen ıĢın Ģiddeti aynı olmayıp obje üzerine düĢen ıĢın demeti absorpsiyon 

nedeniyle zayıflamıĢ durumdadır; dolayısıyla absorpsiyon nedeniyle objenin farklı 
kısımlarından farklı Ģiddette geçen x-ıĢınları film veya floresan ekran gibi görüntü 

materyalleri üzerine düĢürüldüğünde, bu materyallerin farklı kısımları farklı miktarda 

enerjiye maruz kalır. Görüntü materyalinin farklı kısımlarının farklı enerjiye maruz kalması 

sonucu ortaya çıkan ton farkı, görüntüyü oluĢturur; ancak obje doğal olarak yapı bakımından 
heterojen özellik göstermiyorsa, uygun kontrast maddeler kullanılarak yapay olarak objeye 

heterojen özellik kazandırılmalıdır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Yoğunluğu dokunun yoğunluğundan yüksek olan kontrast maddelere, “radyo-opak 

madde” (pozitif kontrast madde), yoğunluğu dokunun yoğunluğundan düĢük olan kontrast 

maddelere ,“radyo-saydam madde” (radyolüsen madde/negatif kontrast madde) denir. 

 
Radyo opak maddelere baryum sülfat ve organik iyot bileĢikleri; radyo saydam 

maddelere oksijen ve karbondioksit örnek verilebilir. 

 
Radyolojik incelemede radyo opak maddelerin bulunduğu kısımlar banyo sonucu film 

üzerinde dokudan daha açık (beyaz) tonlarda, diğer kısımlar ise koyu (siyah) tonlarda oluĢur. 

Radyo saydam madde kullanılan kısımlar ise banyo sonucu film üzerinde dokunun 

görüntüsünden daha koyu (siyah) tonlarda görünür. 
 

Gölge görüntü röntgen filmi, fluoresan ekran ve selenyumlu levhalar üzerinde farklı 

yöntemlerle oluĢturulur.  
 

2.2. Gölge Görüntü Yöntemleri 
 

Gölge görüntü; radyografi yöntemi, radyoskopi (fluoroskopi) yöntemi ve ksero-

radyografi yöntemleriyle oluĢturulur. 
 

2.2.1. Radyografi Yöntemi 
 

Röntgen cihazları kullanılarak x-ıĢınları ile röntgen filmleri üzerine görüntü kaydetme 

iĢlemine, “radyografi”;bu iĢlemle ilgili yönteme ise radyografi yöntemi denir. Radyografi 

yöntemiyle üzerinde görüntü oluĢturulmuĢ röntgen filmine, “radyogram” (radyograf) denir. 
 

Radyografi yönteminde hasta, ıĢın kaynağı ile film arasında bulunur. Radyografi için 

gerekli x-ıĢınları incelenecek bölgeden geçerken objenin yapısına göre farklı kısımlarında 

belirli oranda tutunur ve belirli oranda geçer; dolayısıyla filmin farklı kısımları farklı 
miktarda radyasyon miktarına maruz kalır. Filmin farklı kısımlarının farklı miktarda enerjiye 

maruz kalmasıyla objenin gizli görüntüsü film emülsiyonuna kaydedilmiĢ olur. Üzerinde 

gizli imaj kaydedilmiĢ filmler, banyo iĢlemine tabi tutulduğunda, maruz kaldıkları radyasyon 

enerjisinin miktarına bağlı olarak bir kararma reaksiyonu gösterir; dolaysıyla filmin çok 
radyasyon enerjisine maruz kalan kısımları banyo sonucu koyu (siyah), az veya hiç enerji 

almayan kısımları ise açık (beyaz) tonlarda oluĢur. Film üzerindeki ton farkı ise görüntüyü 

oluĢturur (bk. Resim: 2.1, Resim: 2.2). 
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Resim 2.1: Radyografik görüntü oluĢumu 

 

     

Resim 2.2: Radyografi yöntemiyle görüntü oluĢturma 

 

Röntgen film banyoları da fotoğraf film banyolarına benzer; ancak röntgen filmi 

banyo solüsyonları fotoğraf filmi banyolarına göre daha konsantre (yoğunlaĢtırılmıĢ) 
yapıdadır. Radyografik görüntüler negatif imaj olarak değerlendirilir. 
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2.2.2. Radyoskopi (Fluoroskopi) Yöntemi 
 

X-ıĢınları, bazı maddelerle etkileĢime girdiklerinde, gözle görülür bir ıĢıma yapar. 
Bu olaya, fluoresans olayı denir. X-ıĢınları bu özelliklerinden dolayı fluoroskopide kullanılır. 

 Fluoresan ekranların yapımında fluoresan madde olarak çinko kadmiyum sülfad kullanılır. 

Bu fluoresan ekran üzerine x-ıĢınları düĢtüğünde, yeĢil sarı renklerde parıldama yapar.  
 

Ġncelenecek vücut bölgesinin, x-ıĢınlarına duyarlı fluoresan ekranlar üzerine 

düĢürülerek incelenmesine, radyoskopi (fluoroskopi) yöntemi; ekranda oluĢturulan 
görüntüye de radyoskopik görüntü (fluoroskopik) denir. 

 

Radyoskopik görüntü için hastanın, tüp ile fluoresan ekran arasında bulunması gerekir. 

Hastadan geçen x-ıĢınları ekran üzerine düĢtüğünde ıĢın Ģiddetiyle doğru orantılı olarak 
ekranda parıldama olayı gerçekleĢir. Ġncelenecek vücut bölgesinde doğal veya yapay farklılık 

mevcut olduğundan ekranın farklı kısımlarına farklı miktarda enerji ulaĢır. Bu nedenle 

ekranın farklı kısımlarında farklı Ģiddette parıldamalar olur. ĠĢte fluoroskopik ekranda farklı 
Ģiddetteki parıldamalar arasındaki ton farkı, radyoskopik görüntüyü oluĢturur. Bu 

görüntünün izlenebilmesi için gözün karanlığa uyumu gereklidir. Fakat görüntünün 

aydınlıkta görülmesini sağlayan görüntü kuvvetlendirici aygıtlar geliĢtirilmiĢ ve görüntünün 
aydınlık ortamda kapalı devre bir televizyon ekranında izlenebilir olması sağlanmıĢtır.. 

Görüntü kuvvetlendiricilerle daha az x-ıĢını kullanılmasını sağlayarak hastanın ve hekimin 

aldığı ıĢın dozu azaltılmıĢ olur. Ekranda çok ıĢın alan yerler çok; az ıĢın alan yerler az 

parıldadığından fluoroskopik görüntüler negatif değil pozitif imaj olarak değerlendirilir. 
Fluoroskopik ekran üzerinde oluĢan bu görüntü, ekspojur yapıldığı sürece meydana gelir. 

Ekspojuru bittiğinde görüntü kaybolur. Ekrandaki görüntü radyografi yöntemiyle filme 

aktarılırsa banyo sonucu elde edilen görüntü negatif imaj olur (bk. Resim 2.3, ġekil 2.1). 

 

Resim 2.3: Fluoroskopik görüntü oluĢumu 
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ġekil 2.1a: Radyoskopik görüntü ġekil 2.1b: Radyografik görüntü 

 

Çoğu kez radyoskopi iĢleminden sonra radyografi de yapılır. Radyografide hareket 

netsizlik sebebi olduğu halde, radyoskopide hareket görüntünün kalitesini etkilemez. 
 

2.2.3. Ksero-Radyografi Yöntemi 
 
Bu yöntem, selenyumlu levhalar üzerinde görüntü oluĢturma yöntemidir; görüntü 

materyali olarak film yerine selenyumlu levhalar kullanılır. Ksero-radyografik görüntü 1938 

yılında Chester Floyd CARLSON (1906–1968) tarafında keĢfedilmiĢtir. 
 

Karanlıkta yalıtkan bir madde olan selenyum, ıĢık veya x-ıĢınlarına maruz kaldığında, 

iletken özellik kazanır. Karanlıkta yüksek gerilim (1000-2200v) altında Ģarj edilen (elektrik 

yüklenen) selenyum ıĢık geçirmez bir kasete konularak x-ıĢınlarıyla pozlandırıldığı zaman, 
levhanın x-ıĢınına maruz kalan bölgeleri deĢarj olur. (Elektriksel yönden boĢalır.) 

 

Selenyumlu levhayı etkileyen radyasyon enerjisiyle doğru orantılı olarak 
selenyumdaki elektriksel yükün bir kısmı, kaybolmayan elektriksel yükün etkisiyle selenyum 

üzerinde gizli bir imaj oluĢturur. 

 
Üzerinde gizli imaj oluĢturulmuĢ selenyumlu levhalar üzerine ters yüklü toner türü toz 

partiküller püskürtülür. Böylece levhanın deĢarj olamayan kısımlarına bu toz parçacıkların 

yapıĢmasıyla gözle görünür görüntü elde edilmiĢ olur. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda, gölge görüntü oluĢumuna ait bilgi 

ve becerileri kavrayabileceksiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Gölge görüntü tanımı kavrayınız. 
 Ġnternet, kitap vb. kaynaklardan 

araĢtırma yapınız.  Gölge görüntünün fiziksel esaslarını 

kavrayınız. 

 Radyografi yöntemini kavrayınız.  Resim 2.1, Resim 2.2 inceleyiniz. 

 Radyoskopi (fluoroskopi) yöntemini 

kavrayınız. 
 Resim 2.3, Resim 2.4 inceleyiniz. 

 Ksero-radyografi yöntemini kavrayınız. 
 Ġnternet, kitap vb. kaynaklardan 

araĢtırma yapınız. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  
 

1. Röntgen cihazları kullanılarak fluoresan ekranlar veya röntgen filmleri üzerinde 

oluĢturulan görüntülere ne denir? 

A) Optik görüntü 
B) Gölge görüntü 

C) Kesitsel görüntü 

D) Doğrusal görüntü 
E) Dijital görüntü 

 

2. Yoğunluğu, dokunun yoğunluğundan yüksek olan kontrast maddelere ne denir?  

A) Katı madde 
B) Sıvı madde 

C) Negatif kontrast madde 

D) Radyo-opak madde 
E) Gaz madde 

 

3. Radyografi yönteminde, filmin çok radyasyon enerjisine maruz kalan kısımları banyo 
sonucu nasıl görünür? 

A) Koyu (siyah) 

B) Açık gri 

C) Açık (beyaz) 
D) Koyu gri 

E) Koyu mavi   

 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 
4. Yoğunluğu dokunun yoğunluğundan düĢük olan kontrast maddelere 

……………………… denir. 

5. X-ıĢınları bazı maddelerle etkileĢime girdiklerinde, gözle görülür bir ıĢıma yapar. Bu 

olaya, …………………………… denir. 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

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

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 
 

Bu öğrenme faaliyetiyle dijital görüntü oluĢumuna ait bilgi ve becerileri 

kavrayabileceksiniz. 

 
 

 

 
 Dijital görüntülemenin fiziksel esaslarını araĢtırınız; edindiğiniz bilgileri sınıfta 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 Dijital görüntüleme yöntemlerini araĢtırınız; edindiğiniz bilgileri sınıfta 
arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

3. DĠJĠTAL GÖRÜNTÜ OLUġUMU 
 
Dijital görüntülenme sisteminde görüntü, film üzerinde değil bilgisayar ortamında 

oluĢturulur. Dijital radyoloji uygulamalarında; alıcı ve display medyalarının ayrı ayrı 

optimize eden teknolojisi ile üst düzeyde görüntü elde edilir. Bu da gelecekte tüm röntgen ve 

radyoloji uygulamalarının dijital ortamlarda yapılacağını gösterir. Dijital görüntüleme 
sisteminde görüntünün dansite ve kontrastının kullanıcı tarafından ayarlanabilir olması film 

tekrarlarını önler; ayrıca dijital sistemde hastalar daha az radyasyon dozuna maruz kalır. 

Görüntülerin, sanal ortamlarda baĢka yerlere nakli ve sanal ortamda arĢivleme olanağı da 
vardır; maliyet düĢüktür; anologtan dijitale geçiĢin sağladığı tüm avantajlardan yararlanılır. 

 

3.1. Dijital Görüntü Tanımı ve Bazı Kavramlar 
 

3.1.1. Dijital Görüntünün Tanımı 
 

Hastayı geçen x-ıĢınları, elektronik dedektörler (alıcılar), görüntü plağı veya 

fluoroskopik ekran tarafından algılanarak elektrik sinyali Ģeklinde bilgisayara iletilir. Bu 

sinyallerin bilgisayarda sayısal verilere dönüĢtürülmesi sonucu oluĢturulan görüntülere, 
dijital görüntü denir. 

 

Dijital radyografide görüntü oluĢumu konvansiyonel radyografiyle kıyaslandığında, 
önemli avantajlar sağlar. Dijital görüntüde filmdeki görüntünün karĢılığı parlaklıktır. 

Windowing (pencereleme) ile parlaklık skalasında değiĢiklikler yapmak mümkündür. 

Bununla birlikte çeĢitli özel imaj processing (iĢlem) teknikleri otomatik olarak verilere 
uygulanarak tek bir ekspojurdan (exposur) çoklu imajlar kolayca oluĢturulabilir; imaj kalitesi 

arttırılabilir. Bu durum, tanısal doğruluğun artmasını sağlar. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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3.1.2. Dijital Görüntüyle Ġlgili Bazı Kavramlar 
 

 Piksel: Dijital görüntüyü oluĢturan en küçük resim hücresidir. Dijital 
görüntülemede piksel sayısının fazlalığı görüntü çözünürlüğünün daha detaylı 

olduğu anlamına gelir. 

 Voksel: Görüntüyü oluĢturan her pikselin organizmadaki hacimsel karĢılığıdır. 

 Matrix: Dijital görüntüde yatay ve düĢey sıradaki piksellerin çarpımı sonucu 
elde edilen toplam piksel sayısıdır. 

 Dynamic Range: Dijital görüntüde kullanılan renk tonu sayısıdır. Renk tonu 

sayısı arttıkça görüntü kalitesi artar. Ġnsan gözünün spektral hassasiyeti 30 kadar 
gri tonunu birbirinden ayırabilir. Bazı dijital yöntemlerde 2000’in üzerinde gri 

tonu kullanılır. 

 Pencereleme: Dijital görüntü üzerinde insan gözünün görebileceği, gri ton 
ayarlamasını ifade eder (bk. ġekil: 3.1). 

 

ġekil 3.1: Dijital Görüntüyle ilgili kavramlar 

 
Dijital görüntünün dinamik range’i (gri tonu sayısı) oldukça fazladır. Dijital görüntü 

siyahtan beyaza kadar farklı gri tonlarına karĢılık gelen resim hücrelerinden (piksel) 

meydana gelir. Her bir resim hücresinin sayısal bir karĢılığı vardır (bk. ġekil: 3.2). 
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ġekil 3.2: Dijital görüntü oluĢumu 

 

3.2. Dijital Görüntüleme Yöntemleri 
 

Dijital lüminesans, dijital fluorografik ve taramalı projeksiyon yöntemiyle dijital 
görüntüleme yapılabilir. Benzer özellikler yanında, her yöntemin kendine özgü özellikleri 

vardır. (bk. Resim: 3.1) 
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Resim 3.1: Dijital görüntüleme ve dijital görüntü örnekleri 

 

3.2.1. Dijital Lüminesans Görüntüleme 
 

Bu teknikte hastayı geçen x-ıĢınları radyografi içindeki görüntü plağı üzerine 
düĢürülür. Görüntü plağı depo fosforu içerir. Depo fosforunu oluĢturan atomların elektronları 

x-ıĢınlarıyla uyarılır bu uyarı sonucu gerçekleĢen değiĢiklikler saklanır. Daha sonra lazer 

ıĢınlarıyla görüntü plağı tarandığında, depolanan enerji görünür ıĢık Ģeklinde salınır. Bu ıĢık, 
dijital sistemdeki foto multipliyer (PMT) tarafından elektrik enerjisine çevrildikten sonra 

bilgisayar sisteminde dijital görüntüye dönüĢtürülür. Tek radyogram üzerinde kemik, hava 

ve yumuĢak dokular ayrıntılı Ģekilde görüntülenebilmektedir. 
 

3.2.2. Dijital Fluorografik Görüntüleme 
 
Bu yöntemde görüntü kuvvetlendirici (image intensifier) tüpün arka yüzeyinde 

oluĢturulan görüntü TV sistemi aracılığıyla analog-dijital çevirici ünitede dijitalize edilerek 

görüntü oluĢturulur. Dijital substraksiyon anjiyografi (DSA) tekniği bu sisteme dayanır. 
DSA sisteminde incelenmeyecek oluĢumlar fotoğrafik veya elektronik teknikle inceleme 

alanından çıkartılır; görüntü alanında sadece incelenecek alanın görüntüleri bırakılır. 

 

 

3.2.3. Taramalı Projeksiyon Yöntemiyle Görüntüleme 
 

Bu yöntemde incelenecek alan, sınırlandırılmıĢ x-ıĢınlarıyla taranır. Hastayı geçen x-
ıĢınları detektörler tarafından algılanarak elektrik sinyali Ģeklinde bilgisayara iletilir. 

Bilgisayarda dijitalize edilen verilerle monitörde görüntü oluĢturulur. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda, dijital görüntü oluĢumuna ait bilgi 

ve becerileri kavrayabileceksiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Dijital görüntünün tanımını kavrayınız. 
 Ġnternet, kitap vb. kaynaklardan 

araĢtırma yapınız. 

 Dijital görüntüyle ilgili terimleri 

kavrayınız. 
 ġekil 3.1, Resim 3.1 inceleyiniz. 

 Dijital lüminesans görüntülemeyi 
kavrayınız. 

 Ġnternet, kitap vb. kaynaklardan 

araĢtırma yapınız. 

 Dijital fluorografik görüntülemeyi 

kavrayınız. 

 Taramalı projeksiyon yöntemiyle 
görüntülemeyi kavrayınız. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. Dijital görüntüyü oluĢturan en küçük resim hücresine ne denir? 

A) Piksel 

B) Voksel 
C) Dynamic Range 

D) Pencereleme 

E) Matrix 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi dijital görüntüleme yöntemlerinin avantajlarından birisi 

değildir? 

A) Dansite ve kontrast kullanıcı tarafından ayarlanabildiğinden film tekrarı 
önlenmiĢtir. 

B) Hatalar daha az radyasyona maruz kalmaktadır. 

C) Görüntülerin sanal ortamda baĢka yere nakli mümkündür. 
D) Görüntülerin sanal ortamda arĢivlenme olanağı vardır. 

E) Maliyet yüksektir. 

 
3. Dijital substraksiyon anjiyografi (DSA) tekniği aĢağıdaki görüntüleme yöntemlerinin 

hangisinde kullanılır? 

A) Taramalı projeksiyon yöntemiyle görüntüleme 

B) Dijital Fluorografik Görüntüleme 
C) Dijital Lüminesans Görüntüleme 

D) Bilgisayarlı Laser Mammografik Görüntüleme 

E) Kemik-Mineral Dansitometrik Görüntüleme 
 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
 

4. Görüntüyü oluĢturan her pikselin organizmadaki hacimsel karĢılığına 

…………………..denir. 

 
5. Dijital görüntülemede yatay ve düĢey sıradaki piksellerin çarpımı elde edilen toplam 

piksel sayısı ……………………terimi ile ifade edilir. 

 
 

DEĞERLENDĠRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

 
 

 

Bu öğrenme faaliyetiyle kesitsel görüntü oluĢumuna ait bilgi ve becerileri 

kavrayabileceksiniz. 
 

 

 
 

 Kesitsel görüntü yöntemlerini araĢtırınız, edindiğiniz bilgileri sınıfta 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 
 Kesitsel görüntüleme yöntemlerinin dayandığı fiziksel esasları araĢtırınız, 

edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

4. KESĠTSEL GÖRÜNTÜ OLUġUMU 
 

Kesitsel görüntülemede inceleme bölgesi belirli aralıklarla kesit kesit tarandığından bu 

yöntemlerle ayrıntılı inceleme yapma mümkün olur. AĢağıda bu yöntemlere ait özelliklere 

yer verilmiĢtir. 
 

4.1. Kesitsel Görüntüleme Tanımı ve Önemi 
 

Kesitsel görüntüleme, inceleme bölgesinin belirli aralıklarla dilinerek 
görüntülenmesidir. Kesitsel görüntüleme görüntüleme alanındaki olguların üst üste gelmesi 

(super pozisyon) söz konusu değildir. Bu yöntemde aynı bölgeden birçok kesit görüntü 

oluĢturulduğundan daha ayrıntılı bir radyolojik inceleme yapılabilir; ayrıca kesitsel inceleme 

yöntemlerinde dijital cihazlar kullanıldığında, ekrandaki görüntünün dansite ve kontrastı 
ayarlanabilir ve böylece film tekrarları da önlenir. 

 

4.2. Kesitsel Görüntüleme Yöntemleri 
 
Bilgisayarlı tomografi, (BT) manyetik rezonans ,(MR) Ultrason ,(US) ve radyonükleid 

görüntü (RG) yöntemlerindeki görüntüler kesitseldir; ancak her yöntemin kendine özgü 

özellikleri de mevcuttur. 

 

4.2.1. Bilgisayarlı Tomografi (BT) Yöntemiyle Görüntü OluĢumu 
 
BT, incelenecek vücut bölgesinden geçen x-ıĢınlarının; detektörler tarafından saptanıp 

bilgisayarda dijitalize edildikten sonra oluĢturulan kesitsel görüntüleme yöntemidir (bk. 

Resim: 4.1). Ġlk BT 1972 yılında Ġngiliz Godfrey Newbold HOUSFĠELD (1919–2004) 

tarafından geliĢtirilmiĢtir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 4.1: Bilgisayarlı Tomografi (BT) yöntemiyle görüntü oluĢumu 
 

BT yönteminde kesitlerin baĢlangıç ve bitiĢ yerleri taramalı projeksiyon yöntemiyle 

taranarak dijital bir görüntü oluĢturulur. Buna, skenogram (kılavuz görüntü ve topogram) 

denir. BT yöntemiyle görüntü oluĢturmak için incelenecek bölgenin BT cihazında gantry 
(tünel) boĢluğunda bulundurulması gerekir. Ġnceleme bölgesi taranırken inceleme masasında 

ingrament (artıĢ) denilen ilerleme sağlanır. Ġngrament kesit aralığı ile masanın ilerlemesi 

arasındaki iliĢkiyi ifade eder. Kesit aralıkları daraldıkça görüntüde çözünürlük artarken 
hastanın maruz kalacağı radyasyon dozu da artmaktadır. BT yönteminde de süper 

pozisyonların önlenmiĢ olması önemli bir avantajdır. 

 

BT yönteminde hastayı geçen x-ıĢınları, dedektör tarafından algılanan x-ıĢınları 
dedektördeki sintilasyon (parıldama) kristaline çarparak ıĢık pulsuna çevrilir. Bu ıĢık pulsları 

PMT ( photo multiple tube / foton çoğaltıcı tüpler ) elemanlarında elektrik enerjisine 

dönüĢtürülür. Elektrik sinyalleri Ģeklinde bilgisayara ulaĢan görüntü Ģifreleri bilgisayar 
sisteminde bir seri matematik iĢleminden sonra dijitalize edilerek 

rekonstrüksiyon/reformasyon (yeniden oluĢturma/yeniden Ģekillendirme) iĢlemlerinden sonra 

BT görüntüsü monitörden izlenir. Monitördeki görüntü film materyallerine aktarıldığı gibi 
CD ortamına da aktarılabilir. BT yöntemiyle monitörde oluĢturulan görüntüler daha çok dry 

view (kuru/solüsyonsuz) baskı sistemleriyle lazer filmler üzerine aktarılır. 

 

4.2.2. Manyetik Rezonans (MR) Yöntemiyle Görüntü OluĢumu 
 

MR, manyetik ortama yerleĢtirilen hasta vücudundaki hidrojen atomlarının 
çekirdeğindeki protonların radyofrekans dalgalarla uyarılması sonucu inceleme bölgesinden 

yayılan radyo sinyalleriyle oluĢturulan yumuĢak dokuya ait kesitsel bir inceleme yöntemidir. 

(bk. Resim: 4.2.) MR yöntemi 1973 yılında Amerikalı Paul C. LAUTERBUR (1929) 

tarafından geliĢtirilmiĢtir. 
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Resim 4.2: Manyetik rezonans (MR) yöntemiyle görüntü oluĢumu 

 

MR yönteminde görüntü, inceleme bölgesindeki hidrojen atomundan yayılan radyo 
sinyallerinden oluĢtuğu için hidrojen atomlarının çok bulunduğu bölgelerden yoğun sinyaller 

yayılır. Hidrojen atomlarının az olduğu bölgelerden ise yayılan radyo sinyalleri daha az 

yoğunlukta olmaktadır. Yoğun radyo sinyallerinin taĢımıĢ olduğu enerji ile daha az 
yoğunlukta olan radyo sinyallerinin enerjisi farklıdır. Buna bağlı olarak görüntü materyalinin 

farklı kısımları farklı düzeyde enerjilere maruz kalacağından üzerinde farklı kararma tonları 

oluĢacaktır. Söz konusu ton farkları görüntüyü oluĢturur. Vücutta sıvı içeren oluĢumlar daha 
çok hidrojen atomu bulundurduğundan MR yöntemi, esas itibarıyla yumuĢak dokuların 

incelendiği bir yöntemdir 

 

4.2.3. Ultrason (US) Yöntemiyle Görüntü OluĢumu 
 

US, incelenecek vücut bölgesine gönderilen kulağın duyamayacağı yüksek frekanslı 

ses ötesi dalgaların farklı doku yüzeylerinden yansıması (eko) esasına dayalı; yumuĢak 
dokulara ait kesitsel inceleme yöntemidir (bk. Resim: 4.3). Ġlk US görüntü 1950 yılında Dr. 

Douglas HOWRY (1920-1969) tarafından elde edilmiĢtir. 

    

Resim 4.3: Ultrason (US) yöntemiyle görüntü oluĢumu 
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Piezzo-elektrik olayından yararlanılarak “transduser” (transducer/çevirici) denilen 

aygıtlarda oluĢturulan ve inceleme bölgesine gönderilen ses ötesi dalgalar, farklı doku 

yüzeylerinden farklı dalga boylarında geri yansır ve bu dalgalar, transducer (prob/baĢlık) 

tarafından algılanarak bilgisayar sisteminde dijitalize edildikten sonra ultrasonik görüntü 
olarak monitörden incelenebilir. 

 

Ultrason ekranında oluĢturulan görüntü, “ultrasonoskopi”; bu görüntü film veya diğer 
görüntü materyallerine aktarılıyorsa ultrasonografi adını alır. Uygulamada çoğu kez tanı 

ultrasonoskopi tekniğiyle konur. Ultrasonoskopi yönteminde hareketli görüntü izleme 

olanağı mevcut olmakla birlikte gerektiğinde görüntüyü dondurma(freze) olanağı da vardır. 

 

4.2.4. Radyonükleid Görüntü (RG) OluĢumu 
 
RG, organizmaya verilen radyoaktif maddelerin, incelenecek organ veya dokulardaki 

dağılımının görüntülenmesi yöntemidir (bk. Resim: 4.4). Ġlk gamma kamera 1953 yılında 

Amerikalı Hal Oscar ANGER (1920–2005) tarafından tamamlanmıĢtır. 

    

Resim 4.4: Radyonükleid görüntü (RG) oluĢumu 

 
Organizmaya verilen radyoaktif maddelerden salınan gama ıĢınları, hasta vücudundan 

çıktıktan sonra dedektörler tarafından algılanır ve sintilasyon kristallerinde ıĢık pulsuna 

çevrilir. Bu ıĢık pulsları PMT elemanlarında elektrik enerjisine çevrilerek çeĢitli elektronik 
devreler aracılığıyla bilgisayar sisteminde dijitalize edilip RG olarak monitörden 

incelenebilmektedir. Bu kapsamda SPECT (single photon emission computed tomography) 

tekniğinde radyofarmasotiklerle vücuda verilen radyoaktif madde yarı ömrü boyunca hasta 

vücudunda kalır..  
 

PET (positron emission tomography) tekniğinde ise hasta vücuduna verilen pozitron 

salan radyonükleidlerden salınan gama ıĢınlarıyla görüntü oluĢturulmaktadır. Bu teknikte 
pozitronlar inceleme bölgesindeki doku atomlarının elektronlarıyla çarpıĢır ve her iki 

maddenin kütleleri de yok olarak gama enerjisine dönüĢür. Bu olaya, “anihilasyon olayı” 

(yok olma) denir. Böylece PET tekniğinde gama radyasyonu hasta vücudundan çok kısa bir 
sürede uzaklaĢır. PET tekniğinde moleküler düzeyde görüntüleme olanağı da mevcut 

olduğundan diğer birçok görüntüleme yöntemine üstünlük sağlar. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda, kesitsel görüntü oluĢumuna ait bilgi 

ve becerileri kavrayabileceksiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kesitsel görüntülemenin tanımını ve 
önemini kavrayınız. 

 Ġnternet, kitap vb. kaynaklardan 
araĢtırma yapınız. 

 Kesitsel görüntüleme yöntemlerinden 

bilgisayarlı tomografi (BT) yöntemiyle 

görüntü oluĢumunu kavrayınız. 

 Resim 4.1 inceleyiniz. 

 Kesitsel görüntüleme yöntemlerinden 

manyetik rezonans (MR) yöntemiyle 

görüntü oluĢumunu kavrayınız. 

 Resim 4.2 inceleyiniz. 

 Kesitsel görüntüleme yöntemlerinden 
ultrason (US) yöntemiyle görüntü 

oluĢumunu kavrayınız. 

 Resim 4.3 inceleyiniz. 

 Kesitsel görüntüleme yöntemlerinden 

radyonükleid görüntü (RG) oluĢumunu 
kavrayınız. 

 Resim 4.4 inceleyiniz. 

 

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

1. AĢağıdakilerden hangisi, kesitsel görüntü oluĢturma yöntemlerinden değildir?  

A) Bilgisayarlı tomografi (BT) yöntemi 

B) Termografi (TG) yöntemi 

C) Manyetik rezonans (MR) yöntemi 
D) Ultrason (US) yöntemi 

E) Radyonükleid görüntü (RG) yöntemi 

 
2. AĢağıdakilerden hangisinde kesitsel görüntülemeyle ilgili yanlıĢ ifade kullanılmıĢtır? 

A) Ġnceleme bölgesinin belirli aralıklarla dilinerek görüntülenmesidir. 

B) Kesitsel görüntülemede super pozisyon söz konusu değildir. 

C) Daha ayrıntılı bir radyolojik inceleme yapılmaktadır. 
D) Manyetik Rezonans (MR) x-ıĢınlarının kullanıldığı kesitsel bir görüntüleme 

yöntemidir. 

E) Dijital cihazlar kullanıldığında ekrandaki görüntünün dansite ve kontrastı 
ayarlanabilmektedir. 

 

3. AĢağıdakilerden hangisinde Bilgisayarlı Tomografi (BT) yöntemi için yanlıĢ ifade 
kullanılmıĢtır? 

A) Hastayı geçen x-ıĢınları, dedektör tarafından algılanır. 

B) Ġncelenecek bölgenin ganty (tünel) içinde bulundurulması gerekir. 

C) Ġnceleme bölgesi taranırken inceleme masasında ingrament (artıĢ) denilen ilerleme 
sağlanır. 

D) Süper pozisyonlar önlenmiĢtir. 

E) Kesit aralıkları daraldıkça görüntüde çözünürlük artarken, hastanın maruz kalacağı 
radyasyon dozu da azalmaktadır. 

 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

4. Ultrason ekranında oluĢturulan görüntü “ultrasonoskopi”, bu görüntü film veya diğer 

görüntü materyallerine aktarılıyorsa…………………… adını alır. 
 

5. PET (moleküler görüntüleme) yönteminde inceleme bölgesine gönderilen 

pozitronlarla doku elektronlarının çarpıĢması sonucu her iki madenin de kütlelerinin 
yok olarak gama fotonlarına dönüĢmesi olayına,…………………………….(yok 

olma) olayı denir. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 

 
 

 

Bu öğrenme faaliyetiyle özel tıbbi görüntüleme oluĢumuna ait bilgi ve becerileri 
kavrayabileceksiniz. 

 

 
 

 

 Özel tıbbi görüntüleme yöntemlerini, bu yöntemlerden bazılarının ülkemizde 

yaygın olarak uygulanmamasının nedenlerini araĢtırınız. Edindiğiniz bilgileri 
sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 BT-laser mamografi yöntemiyle klasik mamografi arasındaki farkları araĢtırınız. 

Edindiğiniz bilgileri sınıf ortamında arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 
 

5. ÖZEL TIBBĠ GÖRÜNTÜ OLUġUMU 
 

Optik görüntüleme yöntemi, gölge görüntüleme yöntemi, dijital görüntüleme yöntemi 
ve kesitsel görüntüleme yöntemi daha ziyade genel görüntüleme yöntemleridir. Bunların 

dıĢında sadece belirli amaçlar için geliĢtirilmiĢ termografi, transilüminasyon, kemik mineral 

dansitometri ve BT-laser mammografi gibi özel tıbbi görüntüleme yöntemleri de 
geliĢtirilmiĢtir. 

 

5.1. Özel Tıbbi Görüntüleme Yöntemlerinin Tanımı ve Önemi 
 

Özel görüntüleme yöntemleri, vücudun geneli için değil; belirli bölgeleri için 
geliĢtirilmiĢ yöntemlerdir. Örneğin: Termografi; daha ziyade meme patolojileri ile el ve yüz 

gibi yüzeysel lezyonlarda, diyafonagrafi; meme, parmak, cilt ve göz gibi dıĢ organ 

lezyonlarında BT-laser mamografi ise sadece meme patolojilerinin görüntülenmesinde 
kullanılmamaktadır. 

 

5.1.1. Termografi (TG) Yöntemiyle Görüntü OluĢumu 
 

Termografi vücuttan yayılan ve kızıl altı bölgede yer alan infrared radyasyon (ısı 

dalgalarıyla) ısı dalgalarıyla oluĢturulan termik bir görüntüleme yöntemidir (bk. Resim: 5.1). 
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Resim 5.1: Termografi (TG) yöntiyle görüntü oluĢumu 

 

Termografi yöntemiyle baĢta meme patolojileri olmak üzere, romatizma, deri, damar 

ve jinekolojik hastalıklar (kadın hastalıkları) yanında, ağrı ve birçok iĢlevsel bozuklukların 

merkezleri belirlenir. 
 

Termografi yönteminin tıp alnındaki ilk uygulamaları 1956 yılında Dr. Ray LAWSON 

tarafından meme kanseri üzerindeki çalıĢmalarla baĢlatılmıĢtır. Termografi yöntemi vücuttan 
yayılan farklı dalga boylarındaki ısı derecelerinin incelenmesine dayalı bir yöntemdir. 

Vücuttaki dokulardan yayılan ısı dalgaları, yayıldıkları bölge ve dokuya göre farklı dalga 

boylarında olduğundan içerdikleri enerji değerleri de farklıdır. Dolayısıyla termal kamera 
tarafından algılanan farklı dalga boylarındaki ısı dalgalarının içerdiği farklı miktardaki 

enerjiler görüntü materyali üzerinde ton farkı yarattığından ton farkı, görüntüyü 

oluĢturmaktadır. 

 
Termografik inceleme yapılacak odalarda toz olmaması için zemin parke-ahĢap 

döĢemeli olmalı, oda güneĢ ıĢığından korunmalı ve odada nem ve hava cereyanı 

bulunmamalıdır. 
 

Termografik incelemeye tabi tutulacak hastanın; incelemenin 24 saat öncesinden 

itibaren anjiyografi, myelografi ve fizyoterapi gibi cildi uyarıcı uygulamalardan kaçınması 
gerekir. Hasta, termografik inceleme iĢleminin en az 4 saat öncesinden itibaren sigara, çay ve 

kahve vb. gibi uyarıcıları içmemelidir. Ayrıca incelemenin yapılacağı gün hasta banyo ve 

makyaj yapmamıĢ, deodorant ve parfüm kullanmamıĢ olmalıdır. 

 
Termografik inceleme için hasta, 23–25 0C sıcaklıktaki inceleme odasına alınır. 

vücudun oda ısısına uyum sağlayabilmesi için inceleme bölgesindeki giysileri çıkartılır. 10-

15 dakika kadar bu ortamda bekletilir.  
 

Ġnceleme iĢlemine baĢlamak için cihaz çalıĢtırılarak hasta, termal kamera karĢısına 

alınır. Tarama iĢlemi için gerekiyorsa ayaklı pedal vasıtasıyla termal kamera aĢağıya 

yukarıya hareket ettirilir. Termal kamera tarafından algılanan ısı dalgaları kamera içindeki 
hareketli ayna yardımıyla detektörün altındaki sensöre yansıtılır. 

 

Sensör (algılayıcı) denilen aygıta gelen analog sinyaller, ana kart aracılığı ile 
bilgisayarda dijital sinyallere dönüĢtürülür. 
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Bilgisayarda oluĢturulan dijital görüntü renklendirilir. Renklendirme iĢleminde sıcak 

bölgeler için kırmızı ve tonları; soğuk bölgeler için mavi ve tonları kullanılır. Sıcak bölgeleri 

temsil eden kırmızı ve tonları, enfeksiyon kas ve iskelet sistemi patolojileri gibi akut 

hastalıkları; soğuk bölgeleri temsil eden mavi ve tonları ise sinir sistemi patolojileri gibi 
kronik hastalıkları düĢündürür. Monitördeki renkli görüntü incelenmek üzere uygun görüntü 

materyalleri veya dikom sistemi yardımıyla baĢka merkezlere aktarılır. 

 

5.1.2. Transiluminasyon (Diyafanografi) Yöntemiyle Görüntü OluĢumu 
 

Diyafanografi, incelenecek objeye kırmızı veya parlak beyaz ıĢık yöneltilerek objenin 
saydamlaĢtırılması esasına dayalı inceleme yöntemidir. Yöntemin geliĢtirilmiĢ Ģekli 

diyafanografi olarak bilinir (bk. Resim: 5.2). 

     

Resim 5.2: Transiluminasyon yöntemiyle görüntü oluĢumu 

 

Bu yöntemin esası 1929 yılında E.CARLSEN tarafından ortaya konmuĢtur. Bu 
yöntemle meme dokusu, maxiller sinüsler, parmak, cilt ve göz kapağındaki kistik 

oluĢumların incelenmesi mümkündür. Ġncelemede, iyonlayıcı özelliği olmayan beyaz ıĢık 

veya kırmızı infrared radyasyon kullanıldığından biyolojik sakınca söz konusu değildir. 
 

Ġncelenecek objeye diyafanoskopi cihazından ıĢık yöneltilerek obje saydam hale 

getirilir. Objenin değiĢik kısımlarından geçen değiĢik Ģiddetteki ıĢık, optik lazerlerden 

oluĢmuĢ “vidikon kamera” tarafından saptanarak bilgisayarda dijitalize edilir. Daha sonra 
bilgisayarda görüntü oluĢturulur. 

 

5.1.3. Kemik-Mineral Dansitometri Yöntemiyle Görüntü OluĢumu 
 

Kemik-mineral yoğunluklarının saptanması için geliĢtirilmiĢ bir ölçüm yöntemidir 

(bk. Resim: 5.3). Özellikle 45 yaĢ üzeri kadınlar ile 50 yaĢ üzeri erkeklerde daha çok 
uygulanır. 
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Resim 5.3: Kemik-mineral dansitometri yöntemiyle görüntü oluĢumu 

 

Kemik mineral ölçümü için farklı cihazlar geliĢtirilmiĢtir. Bu cihazlardan bazılarında 
gama bazılarında x- ıĢını bazılarında ise ultra ses dalgaları kullanılır. Kemik mineral 

dansitometri cihazları hasta inceleme masası, tarayıcı sistem, elektronik devreler, bilgisayar 

ve görüntüleme ünitesinden oluĢur. 
 

Hastayı delip geçen radyasyon detektör tarafından algılanarak sintilasyon kristalinde 

ıĢık pulsuna çevrilir. Bu ıĢık pulsları foto multipliyer tüplerde (PMT) elektrik sinyaline 

dönüĢür daha sonra görüntü Ģifrelerini taĢıyan bu elektrik sinyalleri elektronik devrelerde 
formatlanarak bilgisayar ünitesine aktarılır. Bilgisayar ünitesinde iĢlenen verilerle 

oluĢturulan görüntü monitöre aktarılır. Monitördeki görüntü, renkli olarak kağıtlara 

aktarılarak hekimin incelemesine sunulur. 
 

5.1.4. Bilgisayarlı Laser Mammografik Görüntü OluĢumu 
 
Laser ıĢınları kullanılarak memedeki patolojileri saptamaya yönelik kesitsel bir 

görüntüleme yöntemidir. Laser mammografi tekniği 1991 yılında ALFANO tarafından 

ortaya konulmuĢ ise de bu yöntemde günümüze kadar birçok geliĢme sağlanmıĢtır. Bu 
yöntemde kompresyon (sıkıĢtırma) iĢleminin kullanılmaması yanında, incelemede fiziksel 

etken olarak iyonlayıcı radyasyonun yol açtığı biyolojik zarara sebep olmayan laser ıĢın 

kullanılması ve laser ıĢınlarıyla kesitsel görüntü alma imkânı olması bu yönteme klasik 

mammografiye göre üstünlük sağlar. Bu yöntemle memedeki 0,1 mm çapındaki lezyonların 
saptanması da mümkündür. Bu yöntem, özellikle meme kanserlerinin erken tanısı için önem 

taĢır. 

 
BT -laser mammografi yöntemiyle yapılacak inceleme için hasta, görüntüleme 

çemberi ve laser detektörünü içeren masaya yüzü aĢağıya gelecek Ģekilde yatırılır. 

Ġncelemeden önce meme masa üzerindeki oyuklara yerleĢtirilir (bk. Resim: 5.4). 



 

 

 36 

 

   

Resim 5.4: Bilgisayarlı lazer mammografik görüntü oluĢumu 

 

Hastaya uygun pozisyon verildikten sonra 1-3,5 mm kesit aralığı belirlenir. Daha 

sonra laser detektörünün değiĢik açılardan memenin görüntüsünü alması sağlanır. Toplanan 
veriler bilgisayar sisteminde iĢlendikten sonra oluĢturulan görüntü, monitörden izlenerek 

incelenmek üzere uygun materyallere aktarılır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda, özel tıbbi görüntü oluĢumuna ait 

bilgi ve becerileri kavrayabileceksiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Özel tıbbi görüntüleme yöntemlerinin 
tanımı ve önemini kavrayınız. 

 Ġnternet, kitap vb. kaynaklardan 
araĢtırma yapınız. 

 Termografi (TG) yöntemiyle görüntü 

oluĢumunu kavrayınız. 
 Resim 5.1 inceleyiniz. 

 Transiluminasyon (diyafanografi) 
yöntemiyle görüntü oluĢumunu 

kavrayınız. 

 Resim 5.2 inceleyiniz. 

 Kemik-Mineral dansitometri yöntemiyle 

görüntü oluĢumunu kavrayınız. 
 Resim 5.3 inceleyiniz. 

 Bilgisayarlı laser mammografik görüntü 

oluĢumunu kavrayınız. 
 Resim 5.4 inceleyiniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisinde, özel görüntüleme yöntemleri için yapılan eĢleĢtirme 

yanlıĢtır? 

A) Termografi (TG) Yöntemi - infrared radyasyon (ısı dalgaları) 
B) Transiluminasyon (Diyafanografi) - iyonlayıcı özelliği olmayan beyaz ıĢık veya 

kırmızı infrared radyasyon 

C) Kemik-Mineral Dansitometri - ultrases dalgaları, x-ıĢınları veya gama ıĢıları  
D) Bilgisayarlı Laser Mammografi - lazer ıĢınları 

E) Transiluminasyon (diyafanografi) – Radyo dalgaları 

 

2. Hasta, Termografik inceleme iĢleminde hasta en az kaç saat öncesinden itibaren 
sigara, çay ve kahve vb. gibi uyarıcıları içmemelidir? 

A) 12 saat 

B) 4 saat 
C) 6 saat 

D) 8 saat 

E) 2 saat 
 

3. Termografi yönteminde bilgisayarda oluĢturulan dijital görüntü renklendirilir. 

Renklendirme iĢleminde sıcak bölgeler için hangi renk ve tonları kullanılmaktadır? 

A) Mavi ve tonları 
B) YeĢil ve tonları 

C) Sarı ve tonları 

D) Kırmızı ve tonları 
E) Beyaz ve tonları 

 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

4. Kemik- mineral dansito metri cihazlarında hastayı delip geçen radyasyon, dedektör 

tarafından algılanarak ………………………………..tarafından ıĢık pulsuna çevrilir. 
 

5. Ġncelenecek objeye kırmızı veya parlak beyaz ıĢık yöneltilerek objenin 

saydamlaĢtırılması esasına dayalı inceleme yöntemine 
…………………….……….denir. 

 

 

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. Fotoğraf makinelerinde fotoğraf çekme iĢini sağlayan ve pratikte “tetik” olarak da 

bilinen parça hangisidir? 

A) DeklanĢör 

B) Vizör 
C) Objektif 

D) Telemetre 

E) Diyafram 
 

2. Radyografi yöntemiyle üzerinde görüntü oluĢturulmuĢ röntgen filmine ne denir? 

A) Radyogram 
B) Termogram 

C) Ksero-gram 

D) Fluogram 

E) Diyofonogram 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi görüntü oluĢturma yöntemlerinden değildir? 

A) Optik görüntü, 

B) Özel tıbbi görüntü 

C) Gölge görüntü, 
D) Dijital görüntü, 

E) Tele görüntü 

 
4. Film üzerindeki gizli görüntüyü gözle görünen görüntü haline getiren banyo 

hangisidir? 

A) Ara banyosu 
B) Developman banyosu 

C) Tespit banyosu 

D) Yıkama banyosu 

E) Kurutma banyosu 
 

5. AĢağıdaki yöntemlerden hangisi incelenecek vücut bölgesinin x-ıĢınlarına duyarlı 

fluoresan ekranlar üzerine düĢürülerek incelenmesidir?  
A) Radyografi yöntemi 

B) Ksero-Radyografi Yöntemi 

C) Radyoskopi (Fluoroskopi) Yöntemi 
D) Tomografi yöntemi 

E) Manyetik Rezonans yöntemi 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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6. Röntgen cihazları kullanılarak, x-ıĢınları ile röntgen filmleri üzerine görüntü kaydetme 

iĢlemine ne denir? 

A) Tomografi 

B) Ksero-radyografi 
C) Radyoskopi 

D) Radyografi 

E) Ultrasonografi 
 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
 

7. Dijital görüntüde kullanılan renk tonu sayısı, …………………………….terimi ile 

ifade edilir. 

8. Dijital görüntü üzerinde insan gözünün görebileceği gri ton ayarlaması, 

…………………….. terimi ile ifade edilir. 

9. Organizmaya verilen radyoaktif maddelerin incelenecek organ veya dokulardaki 

dağılımının görüntülenmesini sağlayan görüntüleme yöntemine, 

………………………………………..denir. 

10. Termografi yöntemiyle görüntü oluĢturmada, fiziksel etken olarak inceleme 

bölgesinden yayılan….............dalgalarından yararlanılmaktadır. 

 
 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

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

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 B 

3 A 

4 GÖRÜNTÜ 

5 OPTĠK GÖRÜNTÜ 
 

 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 D 

3 A 

4 RADYO-SAYDAM 

5 FLUORESANS OLAYI 
 

 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 E 

3 B 

4 VOKSEL 

5 MATRĠX 
 

 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 D 

3 E 

4 ULTRASONOGRAFĠ 

5 ANĠHĠLASYON 
 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 E 

2 B 

3 D 

4 
SĠNTĠLASYON 

KRĠSTALĠNDE 

5 DĠYAFANOGRAFĠ 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 A 

3 E 

4 B 

5 C 

6 D 

7 DYNAMĠC RANGE 

8 PENCERELEME 

9 
RADYO NÜKLEĠD 

GÖRÜNTÜLEME (RG) 

10 ISI 

11 DĠYAFONOGRAFĠ 
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