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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 725TTT066 

ALAN  Radyoloji 

DAL/MESLEK Radyoloji Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Gövde Radyografileri 

MODÜLÜN TANIMI  

Thoraks A-P,P-A Radyografisi, Thoraks Lateral 
Radyografisi, Thoraks Oblik Radyografisi, Üst Kostaların 
Radyografisi, Alt Kostaların Radyografisi, Sternum Ön 
Oblik Radyografisi, Sternum Lateral Radyografisi, Ayakta 

Direkt Batın Radyografisi ve Yatarak Direkt Batın 
Radyografisinin çekimiyle ilgili bilgilerin verildiği öğrenme 
materyalidir. 

SÜRE 46/16 

ÖNKOġUL  

YETERLĠK Thoraks ve batın radyografileri çekmek. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç  

Öğrenci, Radyasyon Güvenliği Mevzuatına uygun olarak 
Radyoloji Laboratuarında gerekli araç ve gereç 
sağlandığında, Toraks ve Batın Radyografilerini tekniğine 
uygun olarak çekebilecektir. 

 
Amaçlar  

1. Thoraks A-P, P-A Radyografisini çekebileceksiniz. 

2. Thoraks Lateral Radyografisini çekebileceksiniz. 

3. Thoraks Oblik Radyografisini çekebileceksiniz. 

4. Üst Kostaların Radyografisini çekebileceksiniz. 

5. Üst Kostaların Oblik Radyografisini çekebileceksiniz 

6. Alt Kostaların Radyografisini çekebileceksiniz. 

7. Sternum Ön Oblik Radyografisini çekebileceksiniz. 

8. Sternum Lateral Radyografisini çekebileceksiniz. 

9. Ayakta Direkt Batın Radyografisini çekebileceksiniz. 

10. Yatarak Direkt Batın Radyografisini çekebileceksiniz. 

AÇIKLAMALAR 



v 

 v 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

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

gözlük, troit koruyucu, dozimetre, gonad koruyucu vb. araç-
gerecin bulunduğu radyasyon güvenlik önlemleri alınmıĢ 
radyoloji laboratuarı, projeksiyon cihazı, VCD negateskop, 
Toraks ve Batın radyografileri. 

 
Ortam: Radyoloji Laboratuvarı 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

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

Öğretmen, modülün sonunda ölçme aracı (test, çoktan 
seçmeli, doğru-yanlıĢ, v.b) kullanarak modül uygulamaları 
ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 
değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 
Bu modül sonunda, Gövde Radyografileri modülüne ait Thoraks ve Abdomen 

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

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

 
Daha sonraki aĢamalarda alacağınız modüllerle bu modülden edindiğiniz yeterlilikler, 

sağlık alanında çalıĢan radyoloji teknisyenlerinin çekeceği radyografilerde; daha güvenilir 
tanı konulması, tedavi uygulanması, hasta memnuniyetinin sağlanması ve ülkemizdeki öz 
kaynaklarımızın daha etkin kullanılması açısından çok önemli katkılar sağlayacaktır. 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 
 

 
 
Bu faaliyette verilen bilgi ve becerilerle Thoraks A-P ve P-A Radyografisini tekniğine 

uygun olarak çekebileceksiniz.  
 

 

 
 

Thoraks A.P. Radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırınız. Rapor haline getirerek 
sınıf ortamında tartıĢınız.  

 

1. THORAKS A-P VE P-A RADYOGRAFĠSĠ 
 

1.1. Thoraks A-P ve P-A Radyografisinin Amacı 
 
Travmaya bağlı kosta kırıklarının tespitinde, mediastinum sınırlarının tespitinde, 

akciğer radyografisinde görülmeyen lob arası akciğer apse ve kitlelerin tespitinde, 
çocuklarda geliĢim bozukluğuna bağlı kosta çökmelerinin tespitinde ve meme kanserine 
bağlı kemiklerdeki lezyonların tespitinde çekilir. 

 

1.2. Thoraks A-P ve P-A Radyografisinin Çekim Tekniği 
 
Thoraks A-P ve P-A Radyografisinde aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanmaktadır. 

 

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, üzerindeki giysi ve artefakt oluĢturabilecek 

nesnelerin hasta veya refakatçileri tarafından çıkarılması ve önlük giymesi için hazırlık 
kabinine girmesi söylenir. Radyasyondan koruyucu önlemler alınır. Hastanın üzerinde 
görüntüyü etkileyecek herhangi bir nesne kalmadığından emin olunur. 

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

 

1.2.2. Kaset Seçimi 
 
Hasta hazırlanırken radyografi için kullanılacak 35x35 cm ebadındaki kaset bucky 

tepsisine (tablasına) yerleĢtirilir. Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına L iĢareti konur. 
Dijital röntgen cihazları ile yapılan radyografi çekimlerinde görüntü, detektörler vasıtasıyla 
direkt ekranda oluĢtuğu için kaset kullanılmamaktadır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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1.2.3. Pozisyon Tekniği 
 
Thoraks radyografi çekimlerinde genellikle A-P masada supin (sırt üstü yatar) ve P-A 

radyografisi ayakta pozisyon çekim tekniği uygulanır. 
 
 Thoraks A-P Radyografisi (Supin) Pozisyon Çekim Tekniği 

 
Hasta masaya sırt üstü yatırılır. Vertebral kolon masanın orta hattına paralel gelecek 

Ģekilde hastaya pozisyon verilir. Kollar vücudun yanına doğru serbestçe uzatılır. Kaset, üst 
kenarı 7. servikal vertebranın 2 cm üstüne gelecek Ģekilde yerleĢtirilir (Bkz. Resim:1/1). 

 

 

Resim 1.1: Thoraks A-P radyografisi Pozisyonu 

 
 Thoraks P-A Radyografisi (Ayakta) Pozisyon Çekim Tekniği 

 
Hasta statifin önüne gelir. Median sagittal plan kasete dik olacak Ģekilde göğsünü 

kasete dayar. Çenesini kasetin üst kenarına koyar. Kollar dirseklerden bükülerek el sırtları 
kalçalar üzerine gelecek Ģekilde yerleĢtirilir. Omuzlar bucky doğru bastırılır. Böylece, 
scapulaların costaları süperpozisyonu önlenmiĢ olur. Kaset, üst kenarı 7. servikal vertebranın 

2 cm üstüne gelecek Ģekilde yerleĢtirilir (Bkz. Resim:1/2). 
 

 
Resim 1.2: Thoraks P-A radyografisi pozisyonu 
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1.2.4. Merkezi IĢın 
 
Thoraks A-P pozisyonda, manibrium sterninin 3–4 cm altına dik olarak kasetin 

ortasına santralize edilir. 
 
Thoraks P-A pozisyonda, scapulaların alt ucunun median sagittal planla kesiĢtiği 

noktaya (4-5. dorsal hizasına) horizontal (yatay) olarak kasetin ortasına santralize edilir.  
 
Diyafram, incelenecek bölgeyi içine alacak Ģekilde sınırlandırılır. 
 

1.2.5. Teknik Faktör Ayarları 
 

Film Ebatları 

(cm) 
Bucky 

Kv Ortalama 

Değer 

mAs Ortalama 

Değer 

Film Fokus Mesafesi 

(FFM) (cm) 

35x35 Evet 65 70 115 

 
Exposure yapmadan önce hastanın konumunu son bir kez daha gözlenir. Hastaya 

“nefesini tut ve hareket etme” komutu verilerek exposure iĢlemi yapılır. ĠĢleminden hemen 
sonra hastaya, “rahat nefes al” komutu verilerek radyografi iĢlemi sonlandırılır.  

 

Çekilen bu radyografideki görüntü, film baskı iĢleminden sonra meydana gelir. 
 
Görüntünün oluĢturulmasıyla ilgili kazanımlar 10. sınıf Film Banyo ve Baskı Tekniği 

dersi, Radyolojide Banyo ve Baskı modülünde verilecektir (Bkz. Resim:1/3). 
 

 

Resim 1.3: Thoraks Radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda, Thoraks A.P. Radyografisini 

tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.  
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 Mutlaka dozimetre takınız.  

 
 

 ÇalıĢma esnasında kurĢunlu önlük 
kullanınız. 

 
 

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

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Radyografi bölgesinde artefakt 

yaratacak nesneler ile çekim 
bölgesindeki giysilerin çıkarılmasını 
sağlayınız.  

 Hastaların, radyografi öncesi 
hazırlıklarını yapabilmeleri için hasta 
hazırlık kabinlerini kullanmalarını 
söyleyiniz. 

 
 

 Hastaya, üzerindeki giysi ve artefakt 
oluĢturabilecek nesnelerin, kendisi veya 
refakatçileri tarafından çıkartmasını 
söyleyiniz. 

 Radyografi iĢleminden önce hasta 

üzerinde görüntüyü etkileyecek herhangi 
bir nesne kalmadığından emin olunuz. 

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız. 

 

 Hastanın kullanacağı önlüğün temiz 
olmasını sağlayınız. 

 Radyografi için 35x35 cm ebadında 
kaseti seçiniz.  

 

 Ġncelenecek bölgenin, kaset dıĢında 
kalmamasına dikkat ediniz.  

 Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına 
L iĢaret koyunuz. 

 ĠĢaretin inceleme bölgesin dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz. 
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 Radyografi alınırken kaseti istenin 
bölgeyi kapsayacak Ģekilde yerleĢtiriniz. 

 35x35 cm dıĢındaki kasetler 
kullanılacaksa kasetleri enine kullanınız.  

 
 

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

 Bucky tablasına yerleĢtirilen kaseti 
sabitleĢtiriniz. 

 

 Hastayı yatar (sırt üstü) pozisyonunda 
masaya yatırınız. 

 
 

 Hastanın radyografisi ayakta çekilecekse 
hastayı statifin önüne getiriniz. 

 

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

 

 
 

 Vertebral kolon masanın orta hattına 
gelecek Ģekilde hastaya pozisyon 
veriniz. 

 

http://www.snart.com/gallery/Seminar/p9130026?full=1
http://www.snart.com/gallery/Seminar/p9130026?full=1
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 Kaset, üst kenarı 7. servikal vertebranın 
2 cm üstüne gelecek Ģekilde 
yerleĢtiriniz. 

 Çekilen radyografiyi, filmi ortalayacak 
Ģekilde ayarlayınız. 

 Hastanın kollarını dirseklerden bükülü, 
el sırtları kalçalar üzerine gelecek 
Ģekilde yerleĢtirerek omuzları bucky 
doğru bastırınız. 

 Scapulaların costaları süperpozisyonu 
önleyiniz. 

 Film Fokus Mesafesini, (FFM) 115 cm 
olacak Ģekilde ayarlayınız. 

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

 Merkezi ıĢını; P-A pozisyonda 
manibrium sterninin 3–4 cm altına 
horizontal (yatay) olarak A-P 
pozisyonda, scapulaların alt ucunun 
median sagittal planla kesiĢtiği noktaya 
(4-5. dorsal hizasına) horizontal (yatay) 
olarak ve kasetin ortasına dik olarak 

gelecek Ģekilde santralize ediniz.  

 Santralizasyonu, radyografisi çekilecek 
bölgeye 90˚ olacak Ģekilde ayarlayınız. 

 Diyafram ayarı yapınız. 

 
 

 Diyafram ayarını sadece ıĢınlama 
bölgesiyle sınırlı tutunuz.  

 
 

 Doz ayarı yapınız. 

 Hastanın vücut yapısına göre uygun doz 
veriniz.  
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 Radyografi alınırken hastaya, “nefesini 
tut ve hareket etme” komutu veriniz. 

 Komutu veremeden önce hastayı 
yapacağı eylem konusunda 
bilgilendiriniz.  

 Exposure düğmesine basınız. 

 

 Exposure yaparken kurĢunlu paravan 
arkasında durunuz. 

 
 

 Exposure yapmadan önce hastanın 
konumunu son bir kez daha 
gözlemleyiniz. 

 

 
 Exposure iĢleminin iki aĢamada 

geçekleĢtiğini unutmayınız. 
 Exposure iĢleminden hemen sonra 

hastaya, “rahat nefes al” komutu veriniz. 
 ĠĢaretin inceleme bölgesin dıĢında 

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

 

1. Thoraks A.P. radyografisinde FFM kaç cm olmalıdır? 
A) 105cm 

B) 115cm 
C) 120cm 
D) 150cm 

 
2. Thoraks A.P. radyografisi supin pozisyonda merkezi ıĢın nereye santralize edilir?  

A) Manibrium sterninin 8–9 cm altına dik olarak kasetin ortasına santralize edilir. 
B) Manibrium sterninin 3–4 cm üstüne dik olarak kasetin ortasına santralize edilir. 

C) Manibrium sterninin 6–8 cm altına horizantal olarak kasetin ortasına santralize 
edilir. 

D) Manibrium sterninin 3–4 cm altına dik olarak kasetin ortasına santralize edilir. 
 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 
3. ( ) Thoraks A.P. Radyografisinde scapulaların costaları süperpozisyonu önlemek 

için kollar dirseklerden bükülerek el sırtları kalçalar üzerine gelecek Ģekilde konur ve 

omuzlar bucky’ye doğru bastırılır. 

4. ( ) Thoraks A.P. Radyografisinde kasetin üst kenarı 2. servikal vertebranın 7 cm 

üstüne gelecek Ģekilde yerleĢtirilir.  

5. ( ) Thoraks A.P. Radyografisi çekilirken hastaya, exposureden önce “nefesini tut ve 

hareket etme” 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 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 
 
 

 
Bu faaliyette verilen bilgi ve becerilerle Thoraks Lateral Radyografisini tekniğine 

uygun olarak çekebileceksiniz.  
 

 

 
 

 
Thoraks Lateral Radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırınız. Rapor haline getirerek 

sınıf ortamında tartıĢınız.  
 

2. THORAKS LATERAL RADYOGRAFĠSĠ  
 

2.1. Thoraks Lateral Radyografisinin Amacı 
 
Travmaya bağlı kosta kırıklarının tespitinde, mediastinum sınırlarının tespitinde, 

akciğer grafisinde görülmeyen lob arası akciğer abse ve kitlelerin tespitinde, çocuklarda 
geliĢim bozukluğuna bağlı kosta çökmelerinin tespitinde ve meme kanserine bağlı 
kemiklerdeki lezyonların tespitinde çekilir.  

 

2.2. Thoraks Lateral Radyografisinin Çekim Tekniği 
 

Thoraks Lateral Radyografisinde aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanmaktadır. 
 

2.2.1. Hastanın Hazırlığı 
 
Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetindeki (Thorax A-P radyografisi) gibidir. 
 

2.2.2. Kaset Seçimi 
 
Hasta hazırlanırken radyografi için kullanılacak 35x35 cm ebadındaki kaset bucky 

tepsisine (tablasına) yerleĢtirilir. Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına L iĢareti konur. 
Dijital röntgen cihazları ile yapılan radyografi çekimlerinde görüntü detektörler vasıtasıyla 
direkt ekranda oluĢtuğu için kaset kullanılmamaktadır.  

 

2.2.3. Pozisyon Tekniği 
 
Radyografi, supin veya ayakta çekilir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



v 

 13 

 Thoraks Lateral Radyografisinin (Supin) Pozisyonda Çekim Tekniği 

 
Hastanın radyografisi istenen (sağ veya sol) tarafı masaya gelecek Ģekilde yatırılır. 

Vertebral kolon masanın orta hattına paralel gelecek Ģekilde hastaya pozisyon verilir. Kollar 

baĢ üzerine kaldırılır. Hasta öne doğru hafif eğilmelidir Böylece kollar radyografi alını dıĢına 
çıkarılır ve scapulaların costaları süperpozisyonu önlenmiĢ olur. Kaset, üst kenarı 7. servikal 
vertebranın 2 cm üstüne gelecek Ģekilde yerleĢtirilir (Bkz. Resim:2/1)  

 

Resim 2.1: Thoraks lateral radyografisi (supin) pozisyonu 

 
 Thoraks Lateral Radyografisi (Ayakta) Pozisyonda Çekim Tekniği 

 
Hasta, statifin önüne gelir. Median sagittal plan kasete paralel olacak Ģekilde göğsünü 

istenen (sağ veya sol) tarafını kasete dayar. Kollar baĢ üzerine kaldırılır. Hasta öne hafif 
eğilmelidir. Böylece scapulaların costaları süperpozisyonu önlenmiĢ olur. Kaset, üst kenarı 

7. servikal vertebranın 2 cm üstüne gelecek Ģekilde yerleĢtirilir (Bkz. Resim:2/2). 
 

 
Resim 2.2: Thoraks lateral radyografisi (ayakta) pozisyonu 

 

2.2.4. Merkezi IĢın 
 
Supin pozisyonda, menibrium sterni ile koltuk altı çizgisinin birleĢtiği noktaya dik 

olarak kasetin ortasına santralize edilir. 
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Ayakta çekilen radyografide ise manibrium sterni ile koltuk altı çizgisinin birleĢtiği 
noktaya horizontal olarak kasetin ortasına santralize edilir. 

 
Diyafram, incelenecek bölgeyi içine alacak Ģekilde sınırlandırılır. 

 

2.2.5. Teknik Faktör Ayarları  
 

Film Ebatları 
(cm) 

Bucky 
Kv Ortalama 

Değer 
mAs Ortalama 

Değer 

FFM (cm) 

 

35x35 Evet 65 70 115 

 
Exposure yapmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. Hastaya 

“nefesini tut ve hareket etme” komutu verilerek exposure iĢlemi yapılır. ĠĢleminden hemen 
sonra hastaya “rahat nefes al” komutu verilerek radyografi iĢlemi sonlandırılır. Film banyo 
ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyografi elde edilir (Bkz. Resim:2/3). 

 

 

Resim 2.3: Thoraks Lateral Radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Bu faaliyette yapmıĢ olduğunuz uygulamayı öğretmen gözetiminde, aĢağıdaki 
uygulama testi ile kendi kendinizi değerlendiriniz.  
MA FAALĠYETĠ 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 Radyasyondan korunma kurallarına 
uyunuz. 

 Radyografi bölgesinde artefakt 
yaratacak nesneler ile çekim 

bölgesindeki giysilerin çıkarılmasını 
sağlayınız.  

 Hastaların, grafi öncesi hazırlıklarını 
yapabilmeleri için hasta hazırlık 
kabinlerini kullanmalarını söyleyiniz. 

 Hastaya, üzerindeki giysi ve artefakt 
oluĢturabilecek nesnelerin, kendisi veya 

refakatçileri tarafından çıkartmasını 
söyleyiniz. 

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

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız 
 Hastanın kullanacağı önlüğün temiz 

olmasını sağlayınız 

 Radyografi için 35x35 cm ebadında 
kaseti seçiniz. 

 Ġncelenecek bölgenin kaset dıĢında 
kalmamasına dikkat ediniz.  

 Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına 
L iĢaret koyunuz. 

 ĠĢaretin inceleme bölgesin dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz. 

 Kaseti bucky tepsisine yerleĢtiriniz 

 35x35 cm dıĢındaki kasetler 

kullanılacaksa kasetleri enine kullanınız.  
 Bucky kullanılması gereken 

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

 Bucky tablasına yerleĢtirilen kaseti 

sabitleĢtiriniz. 

 Hastayı ayakta, tam yan pozisyonda 
statif tertibatının önüne alınız. 

 Hastayı masaya almadan önce tüpü orta 
hat çizgisine ayarlayıp sabitleĢtiriniz. 

 Vertebral kolon masanın orta hattına 
gelecek Ģekilde hastaya pozisyon 

veriniz.  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kasetin, üst kenarı 7. servikal 
vertebranın 2 cm üstüne gelecek Ģekilde 
yerleĢtiriniz. 

 Çekilen radyografiyi, filmi ortalayacak 
Ģekilde ayarlayınız. 

 Hastanın kollarını arkaya alarak ellerinin 
kenetlenmesini, göğsünün öne doğru 

çıkmasını sağlayınız. 

 Scapulaların costaları süperpozisyonu 
önleyiniz. 

 FFM, 115 cm olacak Ģekilde ayarlayınız. 
 Radyografik uygulamalarda kaliteli 

görüntü elde etmek için standart FFM 
değerleri kullanınız. 

 Supin pozisyonda, manibrium sterni ile 

koltuk altı çizgisinin birleĢtiği noktaya 
dik olarak ayakta çekilen radyografide 
ise manibrium sterni ile koltuk altı 
çizgisinin birleĢtiği noktaya horizontal 
olarak kasetin ortasına santralize ediniz. 

 Santralizasyonu radyografisi çekilecek 
bölgeye 90˚ olacak Ģekilde ayarlayınız. 

 Diyafram ayarı yapınız. 
 Diyafram ayarını sadece ıĢınlama 

bölgesiyle sınırlı tutunuz.  

 Doz ayarı yapınız. 
 Hastanın vücut yapısına göre uygun doz 

veriniz.  

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

 Hastaya komutu veremeden önce 
yapacağı eylem konusunda 
bilgilendiriniz.  

 Exposure düğmesine basınız. 

 Exposure yaparken kurĢunlu paravan 
arkasında durunuz. 

 Exposure yapmadan önce hastanın 

konumunu son bir kez daha gözleyiniz. 
 Exposure iĢleminin iki aĢamada 

geçekleĢtiğini unutmayınız. 
 Exposure iĢleminden hemen sonra 

hastaya, “rahat nefes al” komutu veriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. Thoraks lateral radyografisinde, genelde hangi ebatta kaset kullanılmalıdır? 

A) 18x24 cm 
B) 30x40 cm 
C) 35x35 cm 
D) 35X43 cm 

 

2. Thoraks A.P. Lateral radyografisinde, FFM kaç cm olmalıdır? 
A) 180cm 
B) 115cm 
C) 120cm 
D) 150cm 
 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 
3. ( ) Thoraks lateral radyografisinde merkezi ıĢın, menibrium sterni ile koltuk altı 

çizgisinin birleĢtiği yere santralize edilir. 

4. ( ) Thoraks lateral radyografisinde hasta, statifin önünde dik durur ve her zaman sağ 

tarafını kasete dayayarak pozisyon verilir. 

5. ( ) Thoraks lateral radyografisi çekilirken hastaya, Exposure’den önce “hafif hafif 

nefes olması” 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 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 
 
 

Bu faaliyette verilen bilgi ve becerilerle Thoraks Oblik Radyografisini tekniğine 
uygun olarak çekebileceksiniz.  

 

 

 
 

Thoraks Oblik Radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırınız. Rapor haline getirerek 
sınıf ortamında tartıĢınız.  

 

3. THORAKS OBLĠK RADYOGRAFĠSĠ  
 

3.1. Thoraks Oblik Radyografisinin Amacı 
 

Travmaya bağlı kosta kırıklarının tespitinde, mediastinum sınırlarının tespitinde, 

akciğer grafisinde görülmeyen lob arası akciğer abse ve kitlelerin tespitinde, çocuklarda 
geliĢim bozukluğuna bağlı kosta çökmelerinin tespitinde ve meme kanserine bağlı 
kemiklerdeki lezyonların tespitinde çekilir. 

 

3.2. Thoraks Oblik Radyografisinin Çekim Tekniği 
 

Thoraks Oblik Radyografisinde aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanmaktadır. 
 

3.2.1. Hastanın Hazırlığı 
 

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

3.2.2. Kaset Seçimi 
 

Hasta hazırlanırken radyografi için kullanılacak 35x35 cm ebadındaki kaset bucky 
tablasına yerleĢtirilir. Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına L iĢareti konur. Dijital röntgen 
cihazları ile yapılan radyografi çekimlerinde görüntü detektörler vasıtasıyla direkt ekranda 
oluĢtuğu için kaset kullanılmamaktadır.  

 

3.2.3. Pozisyon Tekniği 
 

Radyografi supin, ayakta A-P ve P-A pozisyonda çekilir.  
 

 Thoraks Oblik Radyografisi Supin Pozisyon Çekim Tekniği 
 

Hasta masaya supin pozisyonda yatırılır. Radyografisi istenen (sağ veya sol) taraf 
masaya temas ettirilir. Ġncelenecek taraf, masanın orta hattına gelecek Ģekilde hastaya 

pozisyon verilir. Diğer taraf, masayla 45° açı yapacak Ģekilde masadan uzaklaĢtırılır. Kollar 
grafi alanından uzaklaĢtırılır. Kaset, üst kenarı 7. servikal vertebranın 2 cm üstüne gelecek 
Ģekilde yerleĢtirilir (Bkz. Resim:3/1). 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 3.1: Thoraks oblik radyografisi (supin) pozisyonu 

 
 Thoraks Oblik A-P Radyografisi (Ayakta) Pozisyon Tekniği 

 
Hasta ayakta iken statifin sırtını döner. Radyografisi istenen (sağ veya sol) taraf statife 

temas ettirilir. Ġncelenecek taraf statifin orta hattına gelecek Ģekilde hastaya pozisyon verilir. 
Diğer taraf statife 45° açı yapacak Ģekilde statiften uzaklaĢtırılır. Kollar radyografi alanından 

uzaklaĢtırılır. Kaset, üst kenarı 7. servikal vertebranın 2 cm üstüne gelecek Ģekilde 
yerleĢtirilir (Bkz. Resim:3/2). 

 

 

Resim 3.2: Thoraks oblik P-A radyografisi (ayakta) pozisyonu 

 

 Thoraks Oblik P-A Radyografisi (Ayakta) Pozisyon Tekniği 

 
Hasta ayakta iken statifin yüzünü döner. Radyografisi istenen (sağ veya sol) tarafı 

statife temas ettirilir. Ġncelenecek taraf statifin orta hattına gelecek Ģekilde hastaya pozisyon 
verilir. Diğer taraf, statife 45° açı yapacak Ģekilde statiften uzaklaĢtırılır. Kollar radyografi 
alanından uzaklaĢtırılır. Kaset, üst kenarı 7. servikal vertebranın 2 cm üstüne gelecek Ģekilde 
yerleĢtirilir (Bkz. Resim:3/3). 
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Resim 3.3: Thoraks oblik A-P radyografisi (ayakta) pozisyonu 

 

3.2.4. Merkezi IĢın 
 
Thoraks Oblik Radyografisi Supin Pozisyonda, meme hattı ile manibrium sterninin ve 

kasetin ortasına dik olarak santralize edilir. 
 
Thoraks Oblik A-P Radyografisinde istenen taraftaki meme hizasının 2–3 cm altına 

gelecek Ģekilde santralize edilir. 
 
Thoraks Oblik P-A Radyografisinde istenen taraftaki scapulanın ortasına gelecek 

Ģekilde santralize edilir. Diyafram, incelenecek bölgeyi içine alacak Ģekilde sınırlandırılır. 
 

3.2.5. Teknik Faktör Ayarları 
 

Film Ebatları 

(cm) 
Bucky 

Kv Ortalama 

Değer 

mAs Ortalama 

Değer 
FFM (cm) 

35x35 Evet 65 80 115 

 
Exposure yapmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. Hastaya “derin 

nefes al, tut ve hareket etme” komutu verilerek exposure iĢlemi yapılır. ĠĢleminden hemen 

sonra hastaya “rahat nefes al” komutu verilerek radyografi iĢlemi sonlandırılır. Film banyo 
ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyografi elde edilir (Bkz. Resim:3/4). 
 

 

Resim 3.4: Thoraks Oblik Radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda, Thoraks Oblik Radyografisini 

tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.  
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 Radyasyondan korunma kurallarına 
uyunuz. 

 Radyografi bölgesinde artefakt 
yaratacak nesneler ile çekim 
bölgesindeki giysilerin çıkarılmasını 
sağlayınız. 

 Hastaların, grafi öncesi hazırlıklarını 

yapabilmeleri için hasta hazırlık 
kabinlerini kullanmalarını söyleyiniz. 

 Hastaya, üzerindeki giysi ve artefakt 
oluĢturabilecek nesnelerin, kendisi veya 
refakatçileri tarafından çıkartmasını 
söyleyiniz. 

 Radyografi iĢleminden önce hasta 

üzerinde görüntüyü etkileyecek herhangi 
bir nesne kalmadığından emin olunuz. 

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız. 
 Hastanın kullanacağı önlüğün temiz 

olmasını sağlayınız. 

 Radyografi için 35x35 cm ebadında 
kaseti seçiniz. 

 Ġncelenecek bölgenin kaset dıĢında 
kalmamasına dikkat ediniz.  

 Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına 

L iĢaret koyunuz. 

 ĠĢaretin inceleme bölgesin dıĢında 

kalmasına dikkat ediniz. 

 Kaseti bucky tepsisine yerleĢtiriniz. 

 35x35 cm dıĢındaki kasetler 
kullanılacaksa kasetleri enine kullanınız.  

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

unutmayınız.  
 Bucky tablasına yerleĢtirilen kaseti 

sabitleĢtiriniz. 

 Hastayı ayakta iken incelenecek taraf 

buckyle temas edecek Ģekilde 45° 
döndürünüz. 

 Hastayı masaya almadan önce tüpü orta 
hat çizgisine ayarlayıp sabitleĢtiriniz. 

 Vertebral kolon masanın orta hattına 
gelecek Ģekilde hastaya pozisyon 
veriniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Hastanın filme temas eden tarafın, 
kasetin orta hizasında olmasını 
sağlayınız. 

 Çekilen radyografiyi, filmi ortalayacak 
Ģekilde ayarlayınız. 

 Çekilen taraftaki kolunu, grafi alanından 

uzaklaĢtırınız. 

 Scapulaların costaları süperpozisyonu 

önleyiniz. 

 Kasetin, üst kenarını 7. servikal 
vertebranın 2 cm üstüne gelecek Ģekilde 
yerleĢtiriniz. 

 Çekilen radyografiyi, filmi ortalayacak 
Ģekilde ayarlayınız. 

 FFM, 115 cm olacak Ģekilde ayarlayınız. 
 Radyografik uygulamalarda kaliteli 

görüntü elde etmek için standart FFM 
değerleri kullanınız. 

 Thoraks Oblik Radyografisi Supin 
Pozisyonda merkezi ıĢını, meme hattı ile 
manibrium sterninin ve kasetin tam 
ortasına gelecek Ģekilde santralize 
ediniz. 

 Santralizasyonu radyografisi çekilecek 
bölgeye 90˚ olacak Ģekilde ayarlayınız. 

 Diyafram ayarı yapınız. 
 Diyafram ayarını sadece ıĢınlama 

bölgesiyle sınırlı tutunuz. 

 Doz ayarı yapınız. 
 Hastanın vücut yapısına göre uygun doz 

veriniz.  

 Radyografi alınırken hastaya“derin nefes 
alıp tut ve hareket etme” komutu veriniz. 

 Hastaya komutu veremeden önce hastayı 
yapacağı eylem konusunda 
bilgilendiriniz.  

 Exposure düğmesine basınız.  

 Exposure yaparken kurĢunlu paravan 
arkasında durunuz. 

 Exposure yapmadan önce hastanın 

konumunu son bir kez daha gözleyiniz. 
 Exposure iĢleminin iki aĢamada 

geçekleĢtiğini unutmayınız. 
 Exposure iĢleminden hemen sonra 

hastaya rahat nefes alması için komut 
veriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. Thoraks A.P. Oblik Radyografisi supin pozisyonda, merkezi ıĢın nereye santralize 

edilir? 
A) Manibrium sterninin 8–9 cm altına, dik olarak kasetin ortasına santralize edilir. 
B) Manibrium sterninin 3–4 cm üstüne, dik olarak kasetin ortasına santralize edilir. 
C) Meme hattı ile manibrium sterninin ve kasetin tam ortasına gelecek Ģekilde 

santralize edilir. 

D) Manibrium sterninin 3–4 cm altına dik olarak kasetin ortasına santralize edilir. 
 
2. Thoraks A.P. Oblik Radyografisinde hastanın incelenecek tarafı, statife temas edecek 

Ģekilde kaç derece döndürülür? 
A) 40º 
B) 45º 
C) 55º 

D) 60º 
 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 
3. ( ) Thoraks Oblik A-P Radyografisinde merkezi ıĢın, meme hizasının 2–3 cm altına 

gelecek Ģekilde santralize edilir.  

4. ( ) Thoraks Oblik Radyografilerinde kaset, üst kenarı 7. servikal vertebranın 2 cm 

üstüne gelecek Ģekilde yerleĢtirilir. 

5. ( ) Thoraks Oblik Radyografilerinde FFM, 115 cm olacak 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 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 
 

 
 
Bu faaliyette verilen bilgi ve becerilerle Üst Kostaların Radyografisini tekniğine 

uygun olarak çekebileceksiniz.  
 

 

 
 

 
Üst Kostaların Radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırınız. Rapor haline getirerek 

sınıf ortamında tartıĢınız.  
 

4. ÜST KOSTALARIN RADYOGRAFĠSĠ  
 

4.1. Üst Kostaların Radyografisinin Amacı 
 
Travmaya bağlı kırıkların tespitinde çekilir. 
 

4.2. Üst Kostaların Radyografisinin Çekim Tekniği 
 
Üst kostaların radyografisinde aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanmaktadır. 
 

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

4.2.2. Kaset Seçimi 
 
Hasta hazırlanırken radyografi için kullanılacak 30x40 cm ebadındaki kaset bucky 

tablasına yerleĢtirilir. Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına L iĢareti konur. Dijital röntgen 
cihazları ile yapılan radyografi çekimlerinde görüntü detektörler vasıtasıyla direkt ekranda 
oluĢtuğu için kaset kullanılmamaktadır.  

 

4.2.3. Pozisyon Tekniği 
 
Radyografi, genellikle ayakta çekilir. Hasta statifin önüne gelir, median sagittal plan 

kasete dik olacak Ģekilde göğsünü kasete dayar, çenesini kasetin üst kenarına koyar. Kollar 
dirseklerden bükülerek el sırtları kalçalar üzerine gelecek Ģekilde yerleĢtirilir. Omuzlar 
bucky doğru bastırılır. Böylece, scapulaların costaları süper pozisyonu önlenmiĢ olur. Kaset, 
üst kenarı 7. servikal vertebranın 2 cm üstüne gelecek Ģekilde yerleĢtirilir (Bkz. Resim:4/1). 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 4.1: Üst kotsaların çekim pozisyonu 
 

4.2.4. Merkezi IĢın 
 
Horizontal olarak 4. thoracal vertebra üzerine ve kasetin tam ortasına gelecek Ģekilde 

santralize edilir. Diyafram, incelenecek bölgeyi içine alacak Ģekilde sınırlandırılır. 
 

4.2.5. Teknik Faktör Ayarları  
 

Film Ebatları 

(cm) 
Bucky 

Kv Ortalama 

Değer 

mAs Ortalama 

Değer 
FFM (cm) 

30x40 Evet 65 70 115 

 
Exposure yapmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. Hastaya “derin 

nefes al, tut ve hareket etme” komutu verilerek exposure iĢlemi yapılır.  ĠĢleminden hemen 
sonra hastaya “rahat nefes al” komutu verilerek radyografi iĢlemi sonlandırılır. Film banyo 
ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyografi elde edilir (Bkz. Resim:4/2). 

 

 

Resim 4.2: Üst kostaların radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda, Üst Kostaların Radyografisini 
tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 Radyasyondan korunma kurallarına 
uyunuz. 

 Radyografi bölgesinde artefakt 
yaratacak nesneler ile çekim 
bölgesindeki giysilerin çıkarılmasını 
sağlayınız. 

 Hastaların, grafi öncesi hazırlıklarını 
yapabilmeleri için hasta hazırlık 

kabinlerini kullanmalarını söyleyiniz. 
 Hastaya, üzerindeki giysi ve artefakt 

oluĢturabilecek nesnelerin, kendisi veya 
refakatçileri tarafından çıkartmasını 
söyleyiniz. 

 Radyografi iĢleminden önce hasta 
üzerinde görüntüyü etkileyecek herhangi 

bir nesne kalmadığından emin olunuz. 

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız. 
 Hastanın kullanacağı önlüğün temiz 

olmasını sağlayınız 

 Radyografi için 30x40 cm ebadında 
kaset seçiniz. 

 Ġncelenecek bölgenin kaset dıĢında 
kalmamasına dikkat ediniz.  

 Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına 
L iĢaret koyunuz. 

 ĠĢaretin inceleme bölgesin dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz. 

 Kaseti, bucky tepsisine enine 
yerleĢtiriniz 

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

 Bucky tablasına yerleĢtirilen kaseti 

sabitleĢtiriniz. 

 Hastayı supin pozisyonunda masaya 
yatırınız. 

 Hastayı masaya almadan önce tüpü orta 
hat çizgisine ayarlayıp sabitleĢtiriniz. 

 Vertebral kolon masanın orta hattına 
gelecek Ģekilde hastaya pozisyon 

veriniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kaset, üst kenarı 7. servikal vertebranın 
2 cm üstüne gelecek Ģekilde 

yerleĢtiriniz. 

 Çekilen radyografiyi, filmi ortalayacak 
Ģekilde ayarlayınız. 

 Kollar dirseklerden bükülerek el sırtları 
kalçalar üzerine gelecek Ģekilde 
yerleĢtirip, omuzlar bucky doğru 
bastırınız. 

 Scapulaların costaları süperpozisyonu 
önleyiniz. 

 FFM, 115 cm olacak Ģekilde ayarlayınız. 
 Radyografik uygulamalarda kaliteli 

görüntü elde etmek için standart FFM 
değerleri kullanınız. 

 Merkezi ıĢını, horizontal olarak 4. 
thoracal vertebra üzerine ve kasetin tam 
ortasına gelecek Ģekilde santralize 
ediniz.  

 Santralizasyonu radyografisi çekilecek 
bölgeye, 90  ̊olacak Ģekilde ayarlayınız. 

 Diyafram ayarı yapınız. 
 Diyafram ayarını sadece ıĢınlama 

bölgesiyle sınırlı tutunuz.  

 Doz ayarı yapınız. 
 Hastanın vücut yapısına göre uygun doz 

veriniz.  

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

 Komutu veremeden önce hastayı 
yapacağı eylem konusunda 

bilgilendiriniz.  

 Exposure düğmesine basınız. 

 Exposure yaparken kurĢunlu paravan 
arkasında durunuz. 

 Exposure yapmadan önce hastanın 
konumunu son bir kez daha gözleyiniz. 

 Exposure iĢleminin iki aĢamada 
geçekleĢtiğini unutmayınız. 

 Exposure iĢleminden hemen sonra 
hastaya “rahat nefes al” komutu veriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. Üst Kostaların Radyografisinde, genelde hangi ebatta kaset kullanılmalıdır? 

A) 18x24 cm 
B) 30x40 cm 
C) 35x35 cm 
D) 35X43 cm 
 

2. Üst Kostaların Radyografisinde merkezi ıĢın nereye santralize edilir?  
A) Horizontal olarak 2. thoracal vertebra üzerine ve kasetin tam ortasına gelecek 

Ģekilde santralize edilir. 
B) Horizontal olarak 6. thoracal vertebra üzerine ve kasetin tam ortasına gelecek 

Ģekilde santralize edilir. 
C) Horizontal olarak 4. thoracal vertebra üzerine ve kasetin tam ortasına gelecek 

Ģekilde santralize edilir. 

D) Horizontal olarak 7. thoracal vertebra üzerine ve kasetin tam ortasına gelecek 
Ģekilde santralize edilir. 

 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 
3. ( ) Üst Kostaların Radyografisinde kaset, üst kenarı 5. servikal vertebranın 5 cm 

üstüne gelecek Ģekilde yerleĢtirilir. 

4. ( ) Üst kostaların radyografisinde, FFM 115 cm’dir. 

5. ( ) Üst kostaların radyografisinde hastaya,“nefesini tut ve hareket etme” komutu 

vererek grafiyi çekeriz. 

 
 
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 faaliyette verilen bilgi ve becerilerle Üst Kostaların Oblik Radyografisini tekniğine 
uygun olarak çekebileceksiniz.  

 

 

 
 
Üst Kostaların Oblik Radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırınız. Rapor haline 

getirerek sınıf ortamında tartıĢınız.  
 

5. ÜST KOSTALARIN OBLĠK 

RADYOGRAFĠSĠ  
 

5.1. Üst Kostaların Oblik Radyografisinin Amacı 
 

Travmaya bağlı üst kosta kırıklarının tespitinde çekilir. 
 

5.2. Üst Kostaların Oblik Radyografisinin Çekim Tekniği 
 

Üst kostaların Oblik radyografisinde aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanmaktadır. 
 

5.2.1. Hastanın Hazırlığı 
 

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

5.2.2. Kaset Seçimi 
 

Hasta hazırlanırken radyografi için kullanılacak 30x40 cm ebadındaki kaset bucky 
tablasına yerleĢtirilir. Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına L iĢareti konur. Dijital röntgen 
cihazları ile yapılan radyografi çekimlerinde görüntü detektörler vasıtasıyla direkt ekranda 
oluĢtuğu için kaset kullanılmamaktadır. 

 

5.2.3. Pozisyon Tekniği 
 

Radyografi, supin veya ayakta çekilir.  
 

 Üst Kostaların Oblik A-P Radyografisi (Supin) Pozisyonu Çekim 

Tekniği 
 

Hasta masaya sırt üstü yatırılır. Ġncelenecek taraf (sağ veya sol) masaya temas edecek 
Ģekilde hasta 45° döndürülür. Ġncelenecek taraf masanın orta hattına gelecek Ģekilde hastaya 
pozisyon verilir. Kollar grafi alanından uzaklaĢtırılır. Kaset, üst kenarı 7. servikal vertebranın 
2 cm üstüne gelecek Ģekilde yerleĢtirilir (Bkz. Resim:5/1). 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 5.1: Üst kotsaların oblik P-A radyografisi (supin) pozisyonu 
 

 Üst Kostaların Oblik P-A Radyografisi (Ayakta) Pozisyonu Çekim Tekniği 
 

Radyografi için hasta, statifin önüne gelir. Kollar baĢ üzerine kaldırılarak grafi 
alanından uzaklaĢtırılır. Hastanın incelenecek tarafı statife temas edecek Ģekilde 45° 

döndürülerek kaseti ortalayacak Ģekilde pozisyon verilir. Kaset, üst kenarı 7. servikal 
vertebranın 2 cm üstüne gelecek Ģekilde yerleĢtirilir. 

 

5.2.4. Merkezi IĢın 
 

Tüpe 10° kaudo - kranial açı verilerek 6. torakal vertebra hizasında ve kasetin ortasına 
santralize edilir. 

 

Radyografisi çekilecek olan taraftaki scapulanın ve kasetin ortasına santralize edilir. 
Diyafram, incelenecek bölgeyi içine alacak Ģekilde sınırlandırılır. 

 

5.2.5. Teknik Faktör Ayarları 
 

Film Ebatları 

(cm) 
Bucky 

Kv Ortalama 

Değer 

mAs Ortalama 

Değer 
FFM (cm) 

30x40 Evet 62 82 115 
 

Exposure yapmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. Hastaya 
“nefesini tut ve hareket etme” komutu verilerek exposure iĢlemi yapılır. ĠĢlemden hemen 
sonra hastaya “rahat nefes al” komutu verilerek radyografi iĢlemi sonlandırılır. Film, banyo 

ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyografi elde edilir (Bkz. Resim:5/2). 

 

Resim 5.2: Üst kostaların oblik radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda, Üst Kostaların Oblik Radyografisini 
tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 Radyasyondan korunma kurallarına 
uyunuz. 

 Radyografi bölgesinde artefakt 
yaratacak nesneler ile çekim 
bölgesindeki giysileri çıkarılmasını 

sağlayınız. 

 Hastaların, grafi öncesi hazırlıklarını 
yapabilmeleri için hasta hazırlık 
kabinlerini kullanmalarını söyleyiniz. 

 Hastaya, üzerindeki giysi ve artefakt 
oluĢturabilecek nesnelerin, kendisi veya 
refakatçileri tarafından çıkartmasını 

söyleyiniz. 
 Radyografi iĢleminden önce hasta 

üzerinde görüntüyü etkileyecek herhangi 
bir nesne kalmadığından emin olunuz. 

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız. 
 Hastanın kullanacağı önlüğün temiz 

olmasını sağlayınız. 

 Radyografi için 30x40 cm ebadında 
kaset seçiniz. 

 Ġncelenecek bölgenin, kaset dıĢında 
kalmamasına dikkat ediniz.  

 Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına 
L iĢaret koyunuz. 

 ĠĢaretin, inceleme bölgesin dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz. 

 Kaseti bucky tepsisine enine 
yerleĢtiriniz. 

 Bucky kullanılması gereken 
radyografilerde kumanda masası 

üzerindeki bucky düğmesini kullanarak 
bucky sistemini devreye sokmayı 
unutmayınız.  

 Bucky tablasına yerleĢtirilen kaseti 
sabitleĢtirmeyi unutmayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Hastayı supin pozisyonunda masaya 
yatırınız. 

 Hastayı masaya almadan önce tüpü orta 
hat çizgisine ayarlayıp sabitleĢtiriniz. 

 Vertebral kolon masanın orta hattına 
gelecek Ģekilde hastaya pozisyon 
veriniz. 

 Kaset, üst kenarı 7. servikal vertebranın 
2 cm üstüne gelecek Ģekilde 
yerleĢtiriniz. 

 Çekilen radyografiyi filmi ortalayacak 
Ģekilde ayarlayınız. 

 Ġncelenecek taraf (sağ veya sol) masaya 
temas edecek Ģekilde hasta 45° 
döndürünüz. 

 Scapulaların costaları süperpozisyonu 
önleyiniz. 

 FFM, 115 cm olacak Ģekilde ayarlayınız. 
 Radyografik uygulamalarda kaliteli 

görüntü elde etmek için standart FFM 
değerleri kullanınız. 

 Tüpe, 10° kaudal kranil açı verilerek 6. 
torakal vertebra hizasında ve kasetin tam 
ortasına gelecek Ģekilde santralize 
ediniz. 

 Santralizasyonu, radyografisi çekilecek 
bölgeye 90˚ olacak Ģekilde ayarlayınız. 

 Diyafram ayarı yapınız. 
 Diyafram ayarını, sadece ıĢınlama 

bölgesiyle sınırlı tutunuz. 

 Doz ayarı yapınız. 
 Hastanın vücut yapısına göre uygun doz 

veriniz. 

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

 Komutu veremeden önce hastayı 
yapacağı eylem konusunda 
bilgilendiriniz. 

 Exposure için düğmeye basınız. 

 Exposure yaparken kurĢunlu paravan 
arkasında durunuz. 

 Exposure yapmadan önce hastanın 
konumunu son bir kez daha gözleyiniz. 

 Exposure iĢleminin iki aĢamada 
geçekleĢtiğini unutmayınız. 

 Exposure iĢleminden hemen sonra 
hastaya, rahat nefes alması komutunu 
veriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Üst Kostaların Oblik Radyografisinde genelde hangi ebatta kaset kullanılmalıdır? 
A) 18x24 cm 

B) 30x40 cm 
C) 35x35 cm 
D) 35X43 cm 

 
2. Üst Kostaların Oblik Radyografisinde merkezi ıĢın nereye santralize edilir?  

A) Merkezi ıĢın, 15° kaudo - kranil açı verilerek 6. torakal vertebra hizasına santralize 
edilir.  

B) Merkezi ıĢın, 5° kranio - kaudal açı verilerek 2. torakal vertebra hizasına santralize 
edilir. 

C) Merkezi ıĢın, 20° kaudo - kranil açı verilerek 6. torakal vertebra hizasına santralize 
edilir.  

D) Merkezi ıĢın, 10° kaudo - kranil açı verilerek 6. torakal vertebra hizasına santralize 
edilir.  

 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 
3. ( ) Üst kostaların Oblik Radyografisinde incelenecek taraf (sağ veya sol) masaya 

temas edecek Ģekilde, hasta 35° döndürülür. 

4. ( ) Üst kostaların Oblik Radyografisinde, FFM 115 cm’dir. 

5. ( ) Üst Kostaların Oblik Radyografisinde kaset, üst kenarı 5. servikal vertebranın 5 

cm üstüne gelecek Ģekilde yerleĢtirilir. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

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

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 
 
 
 
 

Bu faaliyette verilen bilgi ve becerilerle Alt Kostaların Oblik Radyografisini 

tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.  
 

 

 
 

Alt Kostaların Radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırınız. Rapor haline getirerek 
sınıf ortamında tartıĢınız.  

 

6. ALT KOSTALARIN RADYOGRAFĠSĠ 
 

6.1. Alt Kostaların Radyografisinin Amacı 
 
Travmaya bağlı kırıklar, diyaframın yer tespitinde, alt kosta kırıklarının tespitinde ve 

anemilerde ve menopoz dönemindeki kadınlarda görülen kemik erimelerinin tespitinde 
çekilir. 

 

6.2. Alt Kostaların Radyografisinin Çekim Tekniği 
 
Alt Kostaların Radyografisinde aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanmaktadır. 
 

6.2.1. Hastanın Hazırlığı 
 
Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetindeki (Thorax A-P radyografisi) gibidir. 
 

6.2.2. Kaset Seçimi 
 
Hasta hazırlanırken radyografi için kullanılacak 30x40 cm ebadındaki kaset bucky 

tablasına yerleĢtirilir. Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına L iĢareti konur. Dijital röntgen 
cihazları ile yapılan radyografi çekimlerinde görüntü detektörler vasıtasıyla direkt ekranda 
oluĢtuğu için kaset kullanılmamaktadır.  

 

6.2.3. Pozisyon Tekniği 
 

Radyografi genellikle yatarak çekilir. Hasta, masaya sırt üstü yatırılır. Nedeni 
kostaların net görünmesi için akciğer dokusunun tamamen göğüs kafesi içine yayılmasını 
sağlamaktır. Vertebral, kolon masanın orta hattına gelecek Ģekilde hastaya pozisyon verilir. 

Grafide kotlar eĢit yoğunluk almalıdır. Kasetin üst sınırını 5. torakal vertebrayı ortalayacak 
ve alt kenarı alt kostal kenarın hemen altına gelecek Ģekilde yerleĢtirilir (Bkz. Resim:6/1). 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 6.1: Alt Kostaların Radyografi Pozisyonu 

 

6.2.4. Merkezi IĢın 
 
10. torakal vertebraya, (ksifeideus sternin 2–3 cm altına) kasetin ortasına ve filme dik 

olacak Ģekilde santralize edilir. Diyafram, incelenecek bölgeyi içine alacak Ģekilde 
sınırlandırılır. 

 

6.2.5. Teknik Faktör Ayarları  
 

Film Ebatları 
(cm) 

Bucky 
Kv Ortalama 

Değer 
mAs Ortalama 

Değer 
FFM (cm) 

30x40 Evet 65 70 115 
 

Exposure yapmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. Hastaya “derin 

nefes al, boĢalt ve hareket etme” komutu verilerek exposure iĢlemi yapılır. ĠĢleminden 

hemen sonra hastaya “rahat nefes al” komutu verilerek radyografi iĢlemi sonlandırılır. Film, 
banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyografi elde edilir (Bkz. Resim:6/2). 

 

 

Resim 6.2: Alt kostaların radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda, Alt Kostaların Radyografisini 

tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.  
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 Radyasyondan korunma kurallarına 
uyunuz. 

 Radyografi bölgesinde artefakt 
yaratacak nesneler ile çekim 
bölgesindeki giysileri çıkarılmasını 
sağlayınız. 

 Hastaların grafi öncesi hazırlığını grafi 
odalarındaki kabinlerde yapmasını 
sağlayınız. 

 Hastaya, üzerindeki giysi ve artefakt 

oluĢturabilecek nesnelerin, kendisi veya 
refakatçileri tarafından çıkartmasını 
söyleyiniz. 

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

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız. 
 Hastanın kullanacağı önlüğün temiz 

olmasını sağlayınız. 

 Radyografi için 30x40 cm ebadında 
kaset seçiniz. 

 Ġncelenecek bölgenin kaset dıĢında 
kalmamasına dikkat ediniz.  

 Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına 

L iĢaret koyunuz. 

 ĠĢaretin inceleme bölgesin dıĢında 

kalmasına dikkat ediniz. 

 Kaseti bucky tepsisine enine 
yerleĢtiriniz. 

 Bucky kullanılması gereken 

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

 Bucky tablasına yerleĢtirilen kaseti 
sabitleĢtiriniz. 

 Hastayı, supin pozisyonunda masaya 
yatırınız. 

 Hastayı masaya almadan önce tüpü orta 
hat çizgisine ayarlayıp sabitleĢtiriniz. 

 Vertebral kolon masanın orta hattına 
gelecek Ģekilde hastaya pozisyon 
veriniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Vertebral kolonun, masa planının orta 
hattında olmasını sağlayınız. 

 Çekilen radyografiyi, filmi ortalayacak 
Ģekilde ayarlayınız. 

 Merkezi IĢını, 10. torakal vertebraya 
(ksifeideus sternin 2–3 cm altına) 

santralize ediniz. 

 Santralizasyonu, radyografisi çekilecek 
bölgeye 90˚ olacak Ģekilde ayarlayınız. 

 FFM 115 cm olacak Ģekilde ayarlayınız. 
 Radyografik uygulamalarda kaliteli 

görüntü elde etmek için standart FFM 
değerleri kullanınız. 

 Diyafram ayarı yapınız. 
 Diyafram ayarını sadece ıĢınlama 

bölgesiyle sınırlı tutunuz.  

 Doz ayarı yapınız. 
 Hastanın vücut yapısına göre uygun doz 

veriniz.  

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

 Komutu veremeden önce hastayı 
yapacağı eylem konusunda 
bilgilendiriniz.  

 Exposure düğmesine basınız. 

 Exposure yaparken kurĢunlu paravan 
arkasında durunuz. 

 Exposure yapmadan önce hastanın 
konumunu son bir kez daha gözleyiniz. 

 Exposure iĢleminin iki aĢamada 

geçekleĢtiğini unutmayınız. 
 Exposure iĢleminden hemen sonra 

hastaya rahat nefes alması komutunu 
veriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 

1. Alt Kostaların Radyografisinde genelde hangi ebatta kaset kullanılmalıdır? 
A) 18x24 cm 
B) 30x40 cm 
C) 35x35 cm 
D) 35x43 cm 

 

2. 2. Alt Kostaların Radyografisinde merkezi ıĢın nereye santralize edilir?  
A) 10. torakal vertebraya (ksifeideus sternin 2–3 cm altına)  
B) 9. torakal vertebraya (ksifeideus sternin 2–3 cm altına)  
C) 8. torakal vertebraya (ksifeideus sternin 2–3 cm altına)  
D) 7. torakal vertebraya (ksifeideus sternin 2–3 cm altına)  
 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 
3. ( ) Alt kostaların radyografisinde kaset, 5. torakal vertebrayı ortalayacak ve alt 

kenarı alt kostal kenarın hemen altına gelecek Ģekilde yerleĢtirilir. 

4. ( ) Alt Kostaların radyografisinde hastaya, “nefesini tut , hareket etme” komutu 

verilip exposure iĢlemi yapılarak radyografi çekilir.  

5. ( ) Alt kostaların radyografisinde, FFM 115 cm’dir.  

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

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

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–7 
 

 
Bu faaliyette verilen bilgi ve becerilerle Sternum Ön Oblik Radyografisini tekniğine 

uygun olarak çekebileceksiniz.  
 

 

 
 
Sternum Ön Oblik Radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırınız. Rapor haline 

getirerek sınıf ortamında tartıĢınız.  
 

7. STERNUM ÖN OBLĠK RADYOGRAFĠSĠ  
 

7.1. Sternum Ön Oblik Radyografisinin Amacı 
 
Travmaya bağlı çatlaklarda, kırıklarda, göğüs kafesi çökmelerinde ve göğüs kafesinin 

anatomik yapısının değerlendirilmesinde çekilir. 
 

7.2. Sternum Ön Oblik Radyografisinin Çekim Tekniği 
 
Sternum Ön Oblik Radyografisinde aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanmaktadır. 
 

7.2.1. Hastanın Hazırlığı 
 
Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetindeki (Thorax A-P radyografisi) gibidir. 
 

7.2.2. Kaset Seçimi 
 
Hasta hazırlanırken radyografi için kullanılacak 24x30 cm ebadındaki kaset, bucky 

tablasına yerleĢtirilir. Kasetin sağ tarafına (R) veya sol tarafına (L) iĢareti konur. Dijital 
röntgen cihazları ile yapılan radyografi çekimlerinde görüntü, detektörler vasıtasıyla direkt 
ekranda oluĢtuğu için kaset kullanılmamaktadır. 

 

7.2.3. Pozisyon Tekniği 
 

Radyografi genellikle pron (yüz üstü) pozisyonda çekilir. Hasta masaya pron yatırılır. 
Sternum ve omurganın süper pozisyonunu önlemek için hastanın vücudunun sağ veya sol 
tarafı 25°-30° kadar yukarı kaldırılır. Kalp, sol tarafı kapattığından grafinin daha çok sol ön 
oblik pozisyonda yapılması tercih edilir. Sağ taraf 25º-30° kadar yukarı kaldırılır. Sağ kol 

fleksiyonda baĢın üzerine konur. Sol kol ise vücuda bitiĢik olarak aĢağıya doğru uzatılarak 
hastaya pozisyon verilir. Kaset, üst kenarı subraklaviküler bölgeye, alt kenarı ise ksifoid 
seviyesinin altına gelecek Ģekilde yerleĢtirilir (Bkz. Resim:7/1). 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–7 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 7.1: Sternum Ön Oblik Radyografisi Pozisyonu 

 

7.2.4. Merkezi IĢın 
 

5.torakal vertebranın 5–7 cm kadar soluna veya sağına (yüksekte olan scapulanın alt iç 
kenarına) ve kasete dik olacak Ģekilde verilir. Diyafram, incelenecek bölgeyi içine alacak 
Ģekilde sınırlandırılır. 

 

7.2.5. Teknik Faktör Ayarları  
 

Film Ebatları 
(cm) 

Bucky 
Kv Ortalama 

Değer 
mAs Ortalama 

Değer 
FFM (cm) 

24x30 Evet 62 80 115 

 
Exposure yapmadan önce hastanın konumunu son bir kez daha gözlenir. Hastaya 

“hafi hafif nefes al, ver ve hareket etme” komutu verilerek exposure iĢlemi yapılır. 
ĠĢlemden hemen sonra hastaya “rahat nefes al” komutu verilerek radyografi iĢlemi 
sonlandırılır. Film, banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyografi elde edilir (Bkz. 
Resim:7/2). 

 

Resim 7.2: Sternum ön oblik radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda, Sternum Ön Oblik Radyografisini 

tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.  
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 Radyasyondan korunma kurallarına 
uyunuz. 

 Radyografi bölgesinde artefakt 

yaratacak nesneler ile çekim 
bölgesindeki giysileri çıkarılmasını 
sağlayınız. 

 Grafi öncesi hazırlıklarını yapabilmeleri 
için hastalara hazırlık kabinlerini 
kullanmalarını söyleyiniz. 

 Hastaya, üzerindeki giysi ve artefakt 

oluĢturabilecek nesnelerin, kendisi veya 
refakatçileri tarafından çıkartmasını 
söyleyiniz. 

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

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız. 
 Hastanın kullanacağı önlüğün temiz 

olmasını sağlayınız. 

 Radyografi için 24x30 cm ebadında 
kaset seçiniz. 

 Ġncelenecek bölgenin kaset dıĢında 
kalmamasına dikkat ediniz.  

 Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına 

L iĢaret koyunuz. 

 ĠĢaretin inceleme bölgesin dıĢında 

kalmasına dikkat ediniz. 

 Kaseti bucky tepsisine yerleĢtiriniz. 

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

 Bucky tablasına yerleĢtirilen kaseti 

sabitleĢtiriniz. 

 Hastayı, pron (yüz üstü) pozisyonunda 
masaya yatırınız. 

 Hastayı masaya almadan önce tüpü orta 
hat çizgisine ayarlayıp sabitleĢtiriniz. 

 Vertebral kolon masanın orta hattına 
gelecek Ģekilde hastaya pozisyon 
veriniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Vertebral kolonun masa planının orta 
hattında olmasını sağlayınız. 

 Çekilen radyografiyi filmi ortalayacak 
Ģekilde ayarlayınız. 

 Hastanın sağ tarafını 25º-30° kadar 
yukarı kaldırınız. 

 Scapulaların costaları süperpozisyonu 
önleyiniz. 

 Sağ kolu, fleksiyonda baĢın üzerine 
koydurunuz. 

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

 FFM 115 cm olacak Ģekilde ayarlayınız. 
 Diyafram ayarını sadece ıĢınlama 

bölgesiyle sınırlı tutunuz.  

 Merkezi ıĢını, dik olarak 5. torakal 
vertebranın 5-7 cm soluna veya sağına 
(yüksekte olan scapulanın alt iç 
kenarına) santralize ediniz. 

 Santralizasyonu radyografisi çekilecek 
bölgeye 90˚ olacak Ģekilde ayarlayınız. 

 Doz ayarı yapınız. 
 Komutu veremeden önce hastayı 

yapacağı eylem konusunda 
bilgilendiriniz.  

 Radyografi alınırken hastaya “hafif hafif 
nefes al ve hareket etme” komutunu 
veriniz. 

 Komutu veremeden önce hastayı 
yapacağı eylem konusunda 
bilgilendiriniz.  

 Exposure düğmesini basınız. 

 Exposure yaparken kurĢunlu paravan 
arkasında durunuz. 

 Exposure yapmadan önce hastanın 
konumunu son bir kez daha gözleyiniz. 

 Exposure iĢleminin iki aĢamada 

geçekleĢtiğini unutmayınız. 
 Exposure iĢleminden hemen sonra 

hastaya, “rahat nefes al” komutu veriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 
1. ( ) Sternum Ön Oblik Radyografisinde, sternum ve omurganın süper pozisyonunu 

önlemek için hastanın vücudunun sağ veya sol tarafı 25°-30° arasında yukarı kaldırılır. 

2. ( ) Sternum Ön Oblik Radyografisinde, kalp sol tarafı kapattığından grafinin daha 

çok sol ön oblik pozisyonda yapılması tercih edilir. 

3. ( ) Sternum Ön Oblik Radyografisinde, film fokus mesafesi 150 cm’dir. 

4. ( ) Sternum Ön Oblik Radyografisinde merkezi ıĢın, 5.torakal vertebranın 5–7 cm 

kadar soluna veya sağına, kasete dik olacak Ģekilde verilir.  

5. ( ) Sternum Ön Oblik Radyografisinde hastaya, “hafi hafif nefes al, ver ve hareket 

etme” komutu verilip exposure iĢlemi yapılarak radyografi çekilir.  

6. ( ) Sternum Ön Oblik Radyografisinde kaset; üst kenarı subraklaviküler bölgeye, alt 

kenarı ise ksifoid seviyesinin altına gelecek Ģekilde yerleĢtirilir 

 

 

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 Sternum Lateral Radyografisini tekniğine 
uygun olarak çekebileceksiniz. 

 

 

 
 
Sternum Lateral Radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırınız. Rapor haline getirerek 

sınıf ortamında tartıĢınız.  
 

8. STERNUM LATERAL RADYOGRAFĠSĠ 
 

8.1. Sternum Lateral Radyografisinin Amacı 
 
Travmaya bağlı çatlaklarda, kırıklarda, yaĢ tayini değerlendirilmelerinde çekilir. 
 

8.2. Sternum Lateral Radyografisinin Çekim Tekniği 
 
Sternum Lateral Radyografisinde, aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanmaktadır. 
 

8.2.1. Hastanın Hazırlığı 
 
Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetindeki (Thorax A-P radyografisi) gibidir. 
 

8.2.2. Kaset Seçimi 
 
Hasta hazırlanırken radyografi için kullanılacak 24x30 cm ebadındaki kaset bucky 

tablasına yerleĢtirilir. Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına L iĢareti konur. Dijital röntgen 
cihazları ile yapılan radyografi çekimlerinde görüntü detektörler vasıtasıyla direkt ekranda 
oluĢtuğu için kaset kullanılmamaktadır. 

 

8.2.3. Pozisyon Tekniği 
 
Radyografi, genellikle ayakta çekilir. Hasta, statifin önüne tam yan pozisyonda gelir. 

Kollar geriye doğru uzattırılarak eller arkadan birleĢtirilir ve göğsünü ileriye doğru çıkarması 
sağlanır. Bayan hastalarda, sternumun alt ucunu net görebilmek için memeleri bir bandaj 
yardımıyla yana doğru bastırılması sağlanır. Kaset alt kenarı 10. thorakal vertebra hizasına 
gelecek Ģekilde ayarlanır (Bkz. Resim:8/1). 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–8 
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Resim 8.1: Sternum lateral radyografisi çekim pozisyonu 
 

8.2.4. Merkezi IĢın 
 

Horizontal olarak sternumun ve kasetin ortasına gelecek Ģekilde santralize edilir. 
Diyafram, incelenecek bölgeyi içine alacak Ģekilde sınırlandırılır. 

 

8.2.5. Teknik Faktör Ayarları  
 

Film Ebatları 

(cm) 
Bucky 

Kv Ortalama 

Değer 

mAs Ortalama 

Değer 
FFM (cm) 

24x30 Evet 60 80 115 
 

Exposure yapmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. Hastaya, “derin 

nefes al, tut ve hareket etme” komutu verilerek exposure iĢlemi yapılır. ĠĢlemden hemen 

sonra hastaya “rahat nefes al” komutu verilerek radyografi iĢlemi sonlandırılır. Film, banyo 
ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyografi elde edilir (Bkz. Resim:8/2). 

 

Resim 8.2: Sternum lateral radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda, Sternum Lateral Radyografisini 

tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.  
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 Radyasyondan korunma kurallarına 
uyunuz.  

 Radyografi bölgesinde artefakt 
yaratacak nesneler ile çekim 
bölgesindeki giysilerin çıkarılmasını 
sağlayınız. 

 Grafi öncesi hazırlıklarını yapabilmeleri 
için hastalara hazırlık kabinlerini 

kullanmalarını söyleyiniz. 
 Hastaya, üzerindeki giysi ve artefakt 

oluĢturabilecek nesnelerin, kendisi veya 
refakatçisi tarafından çıkartmasını 
söyleyiniz. 

 Radyografi iĢleminden önce hasta 
üzerinde görüntüyü etkileyecek herhangi 

bir nesne kalmadığından emin olunuz. 

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız. 
 Hastanın kullanacağı önlüğün temiz 

olmasını sağlayınız. 

 Radyografide incelenecek tarafa iĢaret 
koyunuz. 

 ĠĢaretin inceleme bölgesin dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz. 

 Radyografi için 24x30 cm ebadında 
kaset seciniz. 

 Ġncelenecek bölgenin kaset dıĢında 
kalmamasına dikkat ediniz.  

 Kasetin üst kenarının subraklaviküler 
seviyede, alt kenarı ise ksifoid seviyenin 
altına gelecek Ģekilde yerleĢtirilmesine 

dikkat ediniz. 

 Hastayı, statifin önünde tam lateral 

pozisyonunu veriniz. 

 Hastayı, verilen pozisyonu bozmaması 

konusunda uyarınız. 

 Hastanın kollarını geriye doğru ellerini 
arkada birleĢtirmesini ve göğsünü ileriye 
doğru çıkarmasını sağlayınız. 

 Hastayı masaya almadan önce tüpü, orta 

hat çizgisine ayarlayıp sabitleĢtiriniz. 
 Vertebral kolon masanın orta hattına 

gelecek Ģekilde hastaya pozisyon 
veriniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Hastanın omzunu, statife temas ettiriniz. 
 Çekilen radyografiyi, filmi ortalayacak 

Ģekilde ayarlayınız. 

 Kasetin üst bölümünü, subraklaviküler 
bölge seviyesine gelecek Ģekilde 
ayarlayınız. 

 Scapulaların costaları süperpozisyonu 
önleyiniz. 

 FFM 115 cm olacak Ģekilde ayarlayınız. 

 Radyografik uygulamalarda kaliteli 

görüntü elde etmek için standart FFM 
değerleri kullanınız. 

 Merkezi ıĢın, horizontal olarak 
sternumun ortasına santralize ediniz. 

 Santralizasyonu, radyografisi çekilecek 
bölgeye 90˚ olacak Ģekilde ayarlayınız. 

 Diyafram ayarı yapınız. 
 Diyafram ayarını, sadece ıĢınlama 

bölgesiyle sınırlı tutunuz.  

 Doz ayarı yapınız. 
 Hastanın vücut yapısına göre, uygun doz 

veriniz.  

 Radyografi alınırken hastaya, “derin 
nefes al, tut ve hareket etme” komutu 
veriniz. 

 Hastaya komutu veremeden önce hastayı 
yapacağı eylem konusunda 
bilgilendiriniz.  

 Exposure düğmesine basınız.  

 Exposure yaparken kurĢunlu paravan 
arkasında durunuz. 

 Exposure yapmadan önce hastanın 
 konumunu son bir kez daha gözleyiniz. 
 Exposure iĢleminin iki aĢamada 

geçekleĢtiğini unutmayınız. 
 Exposure iĢleminden hemen sonra 

hastaya rahat nefes alması komutu 
veriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 
1. ( ) Sternum Lateral Radyografisinde kaset, üst kenarı subraklaviküler seviyede alt 

kenarı ise ksifoid seviyenin altına gelecek Ģekilde yerleĢtirilir.  

2. ( ) Sternum Lateral Radyografisinde bazı bayan hastaların memeleri sternumun alt 

ucunu kapatacak ise memelerin bir bandajla yana doğru bastırılması sağlanır. 

3. ( ) Sternum Lateral Radyografisinde, FFM 150 cm’dir. 

4. ( ) Sternum Lateral Radyografisinde, hastaya; “derin nefes al, tut ve hareket etme” 

komutu vererek exposure iĢlemi yapılarak radyografi çekilir. 

5. ( ) Sternum Lateral Radyografisinde genellikle 35x35 cm kaset kullanılır. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

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

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–9 
 
 

 

Bu faaliyette verilen bilgi ve becerilerle Ayakta BoĢ Batın Radyografisini tekniğine 
uygun olarak çekebileceksiniz.  

 
 

 
 

 
Ayakta BoĢ Batın Radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırınız. Rapor haline 

getirerek sınıf ortamında tartıĢınız.  
 

9. AYAKTA BOġ BATIN RADYOGRAFĠSĠ 
 

9.1. Ayakta BoĢ Batın Radyografisinin Amacı  
 
Batında travmaya bağlı hava-sıvı sevisinin tespiti, bağırsak tıkanmalarının tespitinde, 

intestinal gazları, psoas gölgeleri, alt kostaları, diyaframları ve diğer yumuĢak dokulardaki 
yapısal bozuklukları görüntülemek amacıyla çekilir.  

 

9.2. Ayakta BoĢ Batın Radyografisinin Çekim Tekniği 
 
Ayakta BoĢ Batın Radyografisinde aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanmaktadır. 

 

9.2.1. Hastanın Hazırlığı 
 
Hasta hazırlığı, birinci öğrenme faaliyetindeki (Thorax A-P radyografisi) gibidir. 
 

9.2.2. Kaset Seçimi 
 
Hasta hazırlanırken radyografi için kullanılacak 30x40 cm ebadındaki kaset bucky 

tablasına yerleĢtirilir. Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına L iĢareti konur. Dijital röntgen 
cihazları ile yapılan radyografi çekimlerinde görüntü detektörler vasıtasıyla direkt ekranda 
oluĢtuğu için kaset kullanılmamaktadır. 

 

9.2.3. Pozisyon Tekniği 
 
Radyografi ayakta çekilir. Hastanın karnı statife yapıĢacak Ģekilde temas eder. 

Vertebral kolon statifin orta hattında olmalıdır. Diyaframa kubbeleri grafi dahilinde 
olmalıdır. Kaset, ortası krista iliakanın 5 cm üzerine gelecek Ģekilde ayarlanır (Bkz. 
Resim:9/1). 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–9 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 9.1: Ayakta direkt batın radyografisi çekim pozisyonu 
 

9.2.4. Merkezi IĢın 
 
Krista iliacaların colunma vertebralisle kesiĢtiği yerin 5 cm üzerine horizantal olarak 

verilir. Diyafram, incelenecek bölgeyi içine alacak Ģekilde sınırlandırılır. 
 

9.2.5. Teknik Faktör Ayarları  
 

Film Ebatları 

(cm) 
Bucky 

Kv Ortalama 

Değer 

mAs Ortalama 

Değer 
FFM (cm) 

30x40 Evet 62 80 115 

 
Exposure yapmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. Hastaya, “derin 

nefes al, boĢalt, nefes alma ve hareket etme” komutu verilerek exposure iĢlemi yapılır. 
ĠĢlemden hemen sonra hastaya “rahat nefes al” komutu verilerek radyografi iĢlemi 
sonlandırılır. Film, banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyografi elde edilir (Bkz. 
Resim: 9/2). 

 

Resim 9.2: Ayakta boĢ batın radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda, Ayakta BoĢ Batın Radyografisini 
tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 Radyasyondan korunma kurallarına 
uyunuz.  

 Radyografi bölgesinde artefakt 
yaratacak nesneler ile çekim 
bölgesindeki giysilerin çıkarılmasını 
sağlayınız. 

 Grafi öncesi hazırlıklarını yapabilmeleri 
için hastalara hazırlık kabinlerini 
kullanmalarını söyleyiniz. 

 Hastaya, üzerindeki giysi ve artefakt 
oluĢturabilecek nesnelerin, kendisi veya 
refakatçileri tarafından çıkartmasını 
söyleyiniz. 

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

 Hastaya beyaz önlük giymesini 
sağlayınız. 

 Hastanın kullanacağı önlüğün temiz 
olmasını sağlayınız. 

 Radyografi için 30x40 cm ebadında 
kaset seçiniz. 

 Ġncelenecek bölgenin, kaset dıĢında 
kalmamasına dikkat ediniz.  

 Kaseti bucky tepsisine yerleĢtiriniz. 

 ĠĢaretin inceleme bölgesin dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz. 

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

 Bucky tablasına yerleĢtirilen kaseti 
sabitleĢtiriniz. 

 Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına 

L iĢaret koyunuz. 

 ĠĢaretin inceleme bölgesin dıĢında 

kalmasına dikkat ediniz. 

 Hastanın karnını statife yapıĢacak 
Ģekilde temas ettiriniz. 

 Vertebral kolon masanın orta hattına 
gelecek Ģekilde hastaya pozisyon 
veriniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kaseti, kasetin ortası krista iliakanın 5 
cm üzerine gelecek Ģekilde ayarlayınız. 

 Çekilen radyografiyi, filmi ortalayacak 
Ģekilde ayarlayınız. 

 FFM, 115 cm olacak Ģekilde ayarlayınız. 
 Radyografik uygulamalarda kaliteli 

görüntü elde etmek için standart FFM 
değerleri kullanınız. 

 Merkezi ıĢını, krista iliacaların columna 

vertebralisle kesiĢtiği yerin 5 cm üzerine 
horizantal olarak veriniz.  

 Santralizasyonu radyografisi çekilecek 
bölgeye 90˚ olacak Ģekilde ayarlayınız. 

 Diyafram ayarı yapınız. 
 Diyafram ayarını sadece ıĢınlama 

bölgesiyle sınırlı tutunuz. 

 Doz ayarı yapınız. 
 Hastanın vücut yapısına göre uygun doz 

veriniz.  

 Hastaya, inspiryumdan sonra“derin 
nefes al, boĢalt, nefes alma ve hareket 

etme nefesini tut” komutu veriniz. 

 Hastaya komutu veremeden önce hastayı 
yapacağı eylem konusunda 

bilgilendiriniz.  

 Exposure düğmesine basınız. 

 Exposure yaparken kurĢunlu paravan 
arkasında durunuz. 

 Exposure yapmadan önce hastanın 
konumunu son bir kez daha gözleyiniz. 

 Exposure iĢleminin iki aĢamada 
geçekleĢtiğini unutmayınız. 

 Exposure iĢleminden hemen sonra 
hastaya “rahat nefes al” komutu veriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 
1. ( ) Ayakta BoĢ Batın Radyografisinde kaset, orta seviyesi krista iliakanın 5 cm 

üzerine gelecek Ģekilde yerleĢtirilir. 

2. ( ) Ayakta BoĢ Batın Radyografisinde hasta, sırtı statife temas eder pozisyonda 

durur. 

3. ( ) Ayakta BoĢ Batın Radyografisinde merkezi ıĢın, krista iliacaların colunma 

vertebralisle kesiĢtiği yerin 5 cm üzerine horizantal olarak verilir.  

4. ( ) Ayakta BoĢ Batın Radyografisinde hastaya “derin nefes al, boĢalt, nefes alma ve 

hareket etme” komutu vererek exposure iĢlemi yapılarak radyografi çekilir. 

5. ( ) Ayakta BoĢ Batın Radyografisinde FFM 100 cm’dir. 

 

 

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 Yatarak Direk Batın Radyografisini tekniğine 

uygun olarak çekebileceksiniz.  
 

 

 
 
Yatarak Direkt Batın Radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırınız. Rapor haline 

getirerek sınıf ortamında tartıĢınız.  
 

10 YATARAK DĠREKT BATIN 

RADYOGRAFĠSĠ 
 

10.1. Yatarak Direkt Batın Radyografisinin Amacı 
 
Barsak görünümü, patolojik veya fizyolojik kalsifikasyonlar, kemik yapısı, psoas 

kaslarının konturları, böbrek ve mesane taĢları, böbreğin büyüklüğü ve pozisyonunu, 
değerlendirektir. 

 

10.2. Yatarak Direkt Batın Radyografisinin Çekim Tekniği 
 
Yatarak Direkt Batın Radyografisinde aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanmaktadır. 

 

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

10.2.2. Kaset Seçimi 
 
Hasta hazırlanırken radyografi için kullanılacak 30x40 cm ebadındaki kaset, bucky 

tablasına yerleĢtirilir. Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına L iĢareti konur. Dijital röntgen 
cihazları ile yapılan radyografi çekimlerinde görüntü detektörler vasıtasıyla direkt ekranda 
oluĢtuğu için kaset kullanılmamaktadır.  

 

10.2.3. Pozisyon Tekniği 
 
Radyografi yatarak çekilir. Vertebral kolon masa planının orta hattında olmalıdır. 

Üstten 12. dorsal vertebra, alttan ise symphisis pubis’i içine alan sahayı kapsamalıdır. 12. 
torakal vertebra ve simfizis pubis grafi dâhilinde görülmelidir. Kaset, Üst kenarı 12. torakal 
vertebrayı alt kenarı simfizis pubisin içine alacak Ģekilde ayarlanır (Bkz. Resim:10/1). 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–10 
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Resim 10.1: Yatarak direkt batın radyografisi çekim pozisyonu 

 

10.2.4. Merkezi IĢın 
 

IĢın, dik olarak krista iliakaları birleĢtiren çizgi ile median sagittal hattın kesiĢtiği yere 
verilir. Diyafram, incelenecek bölgeyi içine alacak Ģekilde sınırlandırılır. 

 

10.2.5. Teknik Faktör Ayarları  
 

Film Ebatları 

(cm) 
Bucky 

Kv Ortalama 

Değer 

mAs Ortalama 

Değer 
FFM (cm) 

30x40 Evet 62 80 115 
 

Exposure yapmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. Hastaya, 
ekspiriumdan sonra “nefesini tut ve hareket etme” komutu verilerek exposure iĢlemi 
yapılır. ĠĢleminden hemen sonra hastaya “rahat nefes al” komutu verilerek radyografi 
iĢlemi sonlandırılır. Film banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyografi elde edilir 
(Bkz. Resim:10/2). 

 

Resim 10.2: Yatarak direkt batın radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda, Yatarak Direkt Batın 
Radyografisini tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 Radyasyondan korunma kurallarına 
uyunuz.  

 Radyografi bölgesinde artefakt yaratacak 
nesneler ile çekim bölgesindeki giysileri 
çıkarılmasını sağlayınız. 

 Grafi öncesi hazırlıklarını 
yapabilmeleri için, hastalara hazırlık 

kabinlerini kullanmalarını söyleyiniz. 
 Hastaya, üzerindeki giysi ve artefakt 

oluĢturabilecek nesnelerin, kendisi veya 
refakatçileri tarafından çıkartmasını 
söyleyiniz. 

 Radyografi iĢleminden önce hasta 
üzerinde görüntüyü etkileyecek 

herhangi bir nesne kalmadığından emin 
olunuz. 

 Hastanın önlük giymesini sağlayınız. 
 Hastanın kullanacağı önlüğün temiz 

olmasını sağlayınız. 

 Radyografi için 30x40 cm dikine 
ebadında kaset seçiniz. 

 Ġncelenecek bölgenin kaset dıĢında 
kalmamasına dikkat ediniz.  

 Kaseti bucky tepsisine yerleĢtiriniz. 

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

 Bucky tablasına yerleĢtirilen kaseti 

sabitleĢtiriniz. 

 Kasetin sağ tarafına R veya sol L tarafına 
iĢaret koyunuz. 

 ĠĢaretin inceleme bölgesin dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz. 

 Hastayı, supin pozisyonunda masanın 
orta hattına gelecek Ģekilde yatırınız. 

 Hastayı masaya almadan önce tüpü orta 
hat çizgisine ayarlayıp sabitleĢtiriniz. 

 Vertebral kolon masanın orta hattına 
gelecek Ģekilde hastaya pozisyon 
veriniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kaseti, üstten 12. dorsal vertebra, aĢağıda 
ise symphisis pubis’i içine alacak Ģekilde 

ayarlayınız. 

 Çekilen radyografiyi filmi ortalayacak 
Ģekilde ayarlamayı unutmayınız. 

 FFM, 115 cm olacak Ģekilde ayarlayınız. 
 Radyografik uygulamalarda kaliteli 

görüntü elde etmek için standart FFM 
değerleri kullanınız. 

 Merkezi ıĢını, dik olarak krista iliakaları 

birleĢtiren çizgi ile median sagittal hattın 
kesiĢtiği yere veriniz. 

 Santralizasyonu, radyografisi çekilecek 
bölgeye 90˚ olacak Ģekilde ayarlayınız. 

 Diyafram ayarı yapınız.  

 Diyafram ayarını sadece ıĢınlama 
bölgesiyle sınırlı tutunuz. 

 

 Doz ayarı yapınız. 
 Hastanın vücut yapısına göre uygun 

doz veriniz. 

 Hastaya ekspiriumdan sonra “nefesini tut 
ve hareket etme” komutu veriniz. 

 Hastaya komutu veremeden önce 
yapacağı eylem konusunda 

bilgilendiriniz. 

 Exposure düğmesini basınız. 

 Exposure yaparken kurĢunlu paravan 
arkasında durunuz. 

 Exposure yapmadan önce hastanın 

konumunu son bir kez daha gözleyiniz. 
 Exposure iĢleminin iki aĢamada 

geçekleĢtiğini unutmayınız. 
 Exposure iĢleminden hemen sonra 

hastaya “rahat nefes al” komutu 
veriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 

1. Yatarak Direkt Batın Radyografisinde FFM kaç cm olmalıdır? 
A) 115 cm 
B) 125 cm 
C) 150 cm 
D) 180 cm 

 
2. Yatarak Direkt Batın Radyografisinde merkezi ıĢın nereye santralize edilir?  
 

A) Dik olarak göbek hizasının 5 cm altına santralize edilir.  
B) Dik olarak göbek hizasına santralize edilir. 
C) Dik olarak krista iliakaları birleĢtiren çizgi ile median sagittal hattın kesiĢtiği yere 

santralize edilir. 
D) Dik olarak göbek hizasının 4 cm üstüne santralize edilir. 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 
3. ( ) Yatarak Direkt Batın Radyografisinde kaset, üstten 12. dorsal vertebra, aĢağıda 

ise symphisis pubis’i içine alan sahayı kapsayacak Ģekilde ayarlanır. 

4. ( ) Yatarak Direkt Batın Radyografisinde kasetin sağ tarafına L veya sol tarafına 

R iĢareti konur.  

5. ( ) Yatarak Direkt Batın Radyografisinde 35x35 cm ebadında kaset kullanılır. 

 

 
DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 
 

1. ( ) Thoraks A.P. Radyografisinde hastanın kolları statifi saracak Ģekilde pozisyon 

verilir ve omuzlar bucky doğru bastırılır. 

2. ( ) Thoraks lateral radyografisi ayakta çekilecekse, hasta statifin önüne gelir. Median 

sagittal plan kasete paralel olacak Ģekilde göğsünün istenen tarafını kasete dayar.  

3. ( ) Thoraks oblik radyografisi yatarak çekilecekse, hasta masaya yüz üstü yatırılır. 

Ġncelenecek taraf masaya temas edecek Ģekilde hasta 45° döndürülür. 

4. ( ) Üst kostaların radyografisinde scapulaları grafi alanından çıkarmak için kollar 

60° fleksiyonda ve iç rotasyondadır. 

5. ( ) Üst kostaların oblik radyografisinde hasta masaya sırt üstü yatırılır. Ġncelenecek 

taraf (sağ veya sol) masaya temas edecek Ģekilde hasta 45° döndürülür. 

6. ( ) Sternum ön oblik radyografisinde hasta statifin önüne gelir. Hastanın yüzü statife 

dönükken 45°-60° sağa veya sola döndürülerek pozisyon verilir.  

7. ( ) Sternum lateral radyografisinde kaset, üst kenarı subraklaviküler sevide alt kenarı 

ise ksifoid seviyenin altına gelecek Ģekilde yerleĢtirilir. 

8. ( ) Yatarak direkt batın radyografisinde kaset, alt kenarı simfizis pubisin 8 cm altına 

gelecek Ģekilde yerleĢtirilir. 

 

 

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. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 D 

3 D 

4 Y 

5 D 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI  
 

1 C 

2 B 

3 D 

4 Y 

5 Y 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 B 

3 D 

4 D 

5 D 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 C 

3 Y 

4 D 

5 D 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 5’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 D 

3 Y 

4 D 

5 Y 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6’NIN CEVAP ANAHTARI  
 

1 B 

2 A 

3 D 

4 D 

5 D 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 D 

5 D 

6 D 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 8’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 D 

5 Y 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 9’UN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 D 

5 Y 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 10’UN CEVAP ANAHTARI  
 

1 A 

2 C 

3 D 

4 Y 

5 Y 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 Y 

2 D 

3 D 

4 Y 

5 D 

6 Y 

7 D 

8 Y 
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