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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 
Bu modül ile Ortopedi Tekniği alanında ortezlerin bir parçası olan gövde ortezi 

imalatını öğreneceksiniz.  
 
Bu modülü aldığınızda gövde bölgesinin biyomekaniğini ve gövde ortez çeĢitlerini 

tanıyacak, reçeteye ve biyomekanik kurallara uygun gövde ortezi imal edip hastaya 
takabileceksiniz. 

 
Ortezler, biyomekanik kurallar doğrultusunda hastanın anatomik yapısına uygun 

Ģekillendirilmelidir. Aksi hâlde vücut hareket sistemine ve anatomisine uyum sağlamaz, 
istenilen verim alınamaz. 

 

Gövde ortezi imalatı, ortopedi tekniğinin bir parçası olduğundan bu alanda bilgi ve 
beceri kazanmak gerekir. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ– 1 
 
 
 

 
Gövde ortezi imalatı yapabilme becerisini kazanabileceksiniz. 
 

 
 
 

 Gövde ortez çeĢitlerini inceleyiniz. 
 Fiksasyon gövde ortezlerini inceleyerek arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 
 

1. GÖVDE ORTEZĠ ĠMALATI 
 
Gövdenin ve omurganın patomekaniği ile ortetiğin biyomekanik etki prensiplerinin 

anlaĢılması, gövde ortetiği alanı incelenirken mutlaka dikkate alınmalıdır.  
 
Durma ve hareket mekanizmasının bu özel kısmındaki hastalıklı değiĢiklikleri 

anlayabilmek için önce normal vücudun incelenmesi gerekir. Omurga, kaburgalar ve 
sternum, gövde iskeletini meydana getirir. KomĢu bölgeler olan kalça ve omuz kuĢağı da 
gövdenin anatomik açıdan fonksiyonel ünitesine dâhil edilecektir. Bu sistemde omurga, 
merkezi eksenel organ olarak destek ve hareket fonksiyonunu üstlenmekte ve yapısı da statik 
ve dinamik gereklilikler arasında bir uzlaĢma sağlamaktadır. Bu karmaĢık eleman zincirinde 
birbirinden çok farklı ortopedik hastalıklar omur segmentlerini, omurga bölümlerini veya 
omurganın tamamını olumsuz etkileyebilir.  

 
Alt ekstremitedeki rahatsızlıklar, örneğin bacak kısalıkları, kalça luksasyonları ve 

felçler, omurga üzerine etki eder ve bir hastalık dispozisyonu oluĢturur. Aynı Ģey sarkık 
karın ve karın kaslarında Ģiddetli deformasyon için de geçerlidir. 

 

1.1. Gövde Ortez Terimleri 
 
Gövde ortezleri, hekim tarafından verilen ve biyomekanik konstrüksiyon prensiplerine 

göre ortopedi teknisyeni tarafından hazırlanan gövdeyi ve omurgayı iyileĢtiren teknik 
yardımcı malzemedir.  

 
Terapötik amaca ve teknik konstrüksiyonun türüne uygun olarak birbirinden farklı 

ortezler vardır. Bunlar gövde ortezleri, bandajlar (elastik-kısmen elastik olup- korur, destek 
verir, kısmi fiksasyon yapar), korseler (yarı elastik olup  fiksasyon yapar ve deformite 
düzeltir), özel bandajlar (karın bağı, korsaj (sutyen) ve korselet)dır.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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1.1.1. Bandajlar 
 

Genel bir terim olarak bedenin bir kısmını saran ya da vücuda yapıĢık duran, esnek 
malzemelerden (kumaĢ, elastik kumaĢ, deri) yapılmıĢ ortopedik ortezlerin tamamını kapsar, 
vücut bağları ile korsajlar özel bandajlar olarak kategorize edilir. Ġlgili vücut bölgesinin, 
teĢhisin ve fonksiyonun tanımlanmasında belirtilmesi gerekir.  

 

1.1.2. Vücut Bağları 
 

Vücut bağı (ölçülerine göre) ağırlıklı olarak dairesel bir biçimde vücudu ve kalçayı 
saran ama bu arada öncelikli olarak lumbosakral bölgedeki hareketleri kısıtlayan ortezdir.  

 

Esas olarak karın duvarı ve karın organları ile ilgili deformasyonlarda,vücudu tutucu 
fonksiyona sahiptir.  

 

 Özellikleri; iki katlı dril bezi, arkadan geçen bağlar ve yanda kopçadır (bağ 
yanda da olabilir). Sırt kısmında kemer bağlantısı ile vücut desteği vardır. Karın 
ve yara köprülerinde yastıklar yardımıyla ek güçlendirmeler gerekebilir. 
Gebelik vücut bağlarında özellikle ayarlama imkânı vardır. 

 

1.1.3. Korsaj 
 

Korsaj, (ölçüye ve alçıya göre) kalçayı ve gövdeyi saran, esnek malzemelerden 

(kumaĢ, dril, elastik kumaĢ, deri) mamul, kısmen güçlendirilen ortezdir.  
 

Fakat korsajda kalça korseleri ve buna bağlı olarak kalça çıkıntı profili bulunmaz. 
Korsajlar, omurga ve sırt ile ilgili olan deformasyonlarda kullanılır ve bir veya birden fazla 

düzlemde kısmen fikse ederek etkili olabilir.  
 

Çapraz destek korsajları dorsal bölgede masaj yapan ve destekleyen etkiye sahip 
omurga yastıkları ile paravertebral pekiĢtirme çubukları ve/veya dorsal çerçeve 

konstrüksiyonu ile güçlendirilir.  
 

 Özellikleri; iki kat dril, bağ önde ortada, sırt kısmı gereken etki Ģekline göre 
güçlendirilmiĢtir.  

 

1.1.4. Korse 
 

Vücudu saracak biçimde kalça korseli ve thorax kılıflı olarak çalıĢılmıĢ, kalça ve 
gövde bölgesi için kullanılan bütün ortezler korse olarak tanımlanır. Ölçüye ve alçıya göre 
plastik, dövülmüĢ deri veya alüminyum çerçeveli konstrüksiyonlar imal edilir. Korseler, 
frontal, sagital ve/veya horizontal düzlemde kısmen fikse eden veya düzelten etkiye sahip 
olabilir.  

 
 Özellikleri; büyük düzeltme kuvvetleri oluĢturabilmek için hayli sert tiptedir. 

Özel konstrüksiyon detayları ile (yastıklar, agraflar, gergi kemer, kaldıraç vb.) 
plastikten ya da metalden mamul olup kalçayı saran konstrüksiyonun düzeltici 
kuvvetlerin temelini teĢkil ettiğinden hastalığa uyum sağlayan bir etki Ģekli elde 
edilir.  
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1.2. Gövde Ortezlerinin Sınıflandırılması  
 
Derecelendirilen etki Ģekli ve belirli omurga bölümlerinde elde edilen etki, anatominin 

ve patolojik değiĢikliklerin tam Ģekilde bilinmesini gerekli kılar. Fonksiyonlarına göre gövde 
ortezleri ikiye ayrılır:  

 
 Fiksasyon ortezleri: Bu ortezler, destekleyen, hareketi kısmen engelleyen veya 

hareketsiz kılan (düzeltilmiĢ pozisyonda fikse eden) ortezlerdir.  
 Düzeltme ortezleri: Sagital düzlemde ve/veya frontal düzlemde veya üç 

boyutlu (skolyoz düzeltimi) etki eden ortezlerdir.  
 

1.2.1. Fiksasyon Ortezleri  
 

Fiksasyonun, yani sagital, frontal ve horizontal düzlemde hareketin engellenmesinin 
dıĢında, bu gövde ortezi grubunun en önemli görevi kısmi fiksasyondur.  

 
Hareketi kısıtlayıcı, destekleyici ve stabilize edici etki gösteren ve böylece duruĢ Ģekli 

üzerinde etkili olan bütün konstrüksiyonlar kısmi fikse etme etkisine sahiptir. 
 
AĢağıda anlatılan bandajlar ve korsajlar yapıya ve malzemeye bağlı olarak bu 

görevleri farklı Ģekilde yerine getirir. 

 
 Elastik ortezler: Tamamen elastik malzemelerden ya da bir elastik-kumaĢ 

kombinasyonundan meydana gelir. Bandajlar, bir kemer bağlantısı bir yastık 
veya kemer bağlantısı ile yastıktan oluĢan bir kombinasyon ile güçlendirilmiĢ 
olabilir. 
 

Bandajlar, dairesel Ģekilde kapsamalarına bağlı olarak düĢük ölçüde lordozu düzeltici 

etkiye sahiptir. Elastik olmaları nedeniyle hareketi engelleyici değil hareketi kısıtlayıcı etki 
yapar. 

 

 

Resim 1.1: Kaburga kırığı bandajı 

 
Isı ile tedavi edici bandaj, gevĢetici ve kan dolaĢımını harekete geçirici etkisi 

nedeniyle lumbal sendromların bütün hafif Ģekillerinde veya profilaksilerde uygulanır. 
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Resim 1.2: Angoradan mamul ısı segmenti 
 

 Kısmen elastik ortezler: Bu grup, vücut bağından dorsal çerçeve 
konstrüksiyonlu çapraz destekli korsaja kadar bütün konstrüksiyonları kapsar. 

Lordozu ortadan kaldırmanın derecesi yapım türüne bağlıdır. 
 

Meier, 1962 yılında bandajlar ve korsajlar yardımıyla hareketin ne derece 
engellenebileceğini göstermiĢtir. Buna göre örneğin çapraz destek korsajı hareketi kısıtlayıcı 

etki yapmamakta, en iyi duruĢ Ģekline ulaĢmak için uyarmakta ve subjektif Ģekilde hareket 
freni olarak görev yapmaktadır. 

 

Hohmann köprü korsajı ise fleksiyon ve ekstansiyon hareketini % 30 ve yana eğim ile 
rotasyonu da %20 oranında kısıtlamaktadır. Kısmen elastik olan bu korsajlarda yapı Ģekline 

göre lumbal sendromların bulunduğu bütün spektrum tedavi edilebilir. 
 

Finneson ve Nachemson, sabit yerleĢtirilmiĢ gövde ortezleri ile lumbal hareket 
segmentlerindeki disklere yaklaĢık %30 oranında daha az yük bindiğini kanıtlamıĢlardır.  

 

Resim 1.3: Yarı elastik ortez 
 

 Sert (sabit/hareketsiz) fiksasyon ortezleri: Vücut alanını kaplar ve üç nokta 
prensibinin tutarlı Ģekilde uygulanmasıyla elde edilen fikse edici etkiye sahiptir. 

 

Endikasyona bağlı olarak omurga yükünün azaltılması amacıyla bir karın presi 
uygulanır. 

 

Fiksasyon korseleri plastikten veya metal çerçeveden yapılır. GeniĢ yüzeyli dövülmüĢ 
deriden de imal edilebilir. 

 
Boston-Overtap-Brace (BOB), öncelikle intraabdominal basıncın yükseltilmesi ile etki 

eder. Hastalıklı bölgeye bağlı olarak thorakal yastıklarla desteklenir. 
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Resim 1.4: Boston-Overtap-Brace (BOB)  
 

Thorakal pelotlar yardımıyla fiksasyon ve inklinasyon engellenir. Hastalığın 
yüksekliğine göre dorsal yükseklik saptanır. 

  

Resim 1.5: Thoracal pelot destekli ortez 
 

Th 10’a kadar olan deformitelerde scapulalar serbesttir. Th 8’e kadar ise scapulalar 
dâhil edilir. Th 8’den daha yüksek durumlarda baĢ kısmı ile birlikte ortez yapılır (Resim 1.6). 

 

Resim 1.6: BaĢ kısmı destekli ortez (Milwaukee) 
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Basınç yastıkları gövde deformasyonlarının düzeltilmesi için kullanılır. Fiksasyon 
korsesi ile hareketsizlik sağlandığı gibi statik duruĢta da bir düzelme görülür. Ağırlığın yer 
değiĢtirmesi ve duruĢta değiĢiklik ile omur cisimlerinden ve disklerdeki yükten kaynaklanan 
sivrilikler ortadan kalkar. 

 
Inklinasyonu engellemek ve buna bağlı olarak ilerlemeyi de engellemek için thorakal 

yastık ile dorsal karĢılık arasında etkin bir kaldıracın bulunması gerekir. 
 

1.2.2. Düzeltme Ortezleri 
 

Gövdedeki hatalı pozisyonların düzeltilmesi için sert malzemeli ortezler uygulanır. Bu 
ortezler, hareketli, esnek veya sert özellikteki düzeltme yastıklarının oluĢturduğu düzeltici 
kuvvetlere bir karĢılık oluĢturur. 

 
Bunlar, kuvvetlerin ve momentlerin yönlerinin planlanmasında tedavi edici olarak etki 

eder. 
 

 Hatalı pozisyonlar ve büyüme yönü düzeltilir. 
 Omurga bölümlerinin yükü pozisyon değiĢtirilerek azaltılır. 
 Hatalı duruĢların geliĢmesi durdurulur ve ortaya çıkabilecek diğer zararlar 

önlenmiĢ olur. 
 

Kuvvetlerin etki yönü bir veya birden fazla düzlemde vücudun bir tek veya birden 
fazla bölümünü hedef alır. Düzeltici etki genelde yükü azaltıcı ve/veya fikse edici etkiye 
bağlıdır. Basınç yastıklarının büyüklüğü ve kaldıracın uzunluğu hatalı pozisyonun ölçüsüne 

göre belirlenir. 
 
Aktif düzeltici ortezler bulunmaktadır. Buna göre hasta düzeltme iĢlemine aktif olarak 

katılmak durumundadır. Pasif düzeltici ortezlerde ise hata basınç yastıkları yardımıyla 
düzeltilir. Yani aktif ve kısmen aktif ortezler, mümkün olan her yerde düzeltici sonuca 
eriĢmek için hastanın kas kuvvetlerini (iç kuvvetler) kullanır; pasif ortezler ise dıĢ kuvvetler 
yardımıyla düzeltme sağlar. 

 

1.2.3. Frontal Düzlemdeki Düzeltici Etki  
 
Frontal düzlemdeki hatalı pozisyonlar (Örneğin, süt çocuğu dönemindeki skolyoz 

durumunda ve yarım felçlerden sonra ortaya çıkar.) basınç yastıkları yardımıyla üç nokta 
kuvvet prensibine göre düzeltilir ve ilerlemesi durdurulur.  
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ġekil 1.1: Dr. Kalabis skolyoz bandajı  

 

1.2.4. Sagital Düzlemdeki Düzeltici Etki  
 
Omurganın sagital düzlemdeki fizyolojik oynamalarında ortaya çıkan patolojik Ģekil 

sapmaları, düzeltici ortezlerin kullanılmasını gerekli kılar. 
 
GüçlenmiĢ göğüs kifozunun normal pozisyona doğru geri itilmesi iĢlemi reklinasyon 

ortezleri ile yapılır. 
 

Dorsal yönde konveks olan kıvrımın düzeltilmesi ile birlikte thorakal omur 
cisimlerinin yükü azaltılır ve omur eklemlerine daha fazla yük bindirilir. 

 
Bel lordozunun patolojik düzeltimi hiperekstansiyon ortezlerini gerekli kılar. Burada 

yük, omur eklemleri üzerine kaydırılarak lumbal omur cisimlerinin yükünün azalması 
sağlanır. 

 

Bel omurgasındaki kompresyon fraktürlerinin ortetik tedavisinde aynı yöntem 
uygulanır. 

 
 Lordozu engelleyen ortezler aĢağıdaki durumlarda kullanılır. 

 

 Kalçanın öne devrilmesi ve fizyolojik bel lordozunun güçlenmesi 

 Omur eklemlerinde ve yetersiz kalan karın kaslarındaki dejeneratif 
durumlar 

 
Bu ortezler ile yük, omur cisimleri üzerine kaydırılır ve bu Ģekilde omur eklemlerinin 

yükü azaltılır. 
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 Endikasyonlar 
 

 Frontal yönde kalça bükülmesi (devrilmesi) 

 Lumbal hiperlordoz 

  Lumbal omur eklemlerinin dejenerasyonu 

 Karın kaslarının yetersizliği (adipositas, herni) 

 

1.2.5. Reklinasyon Ortezleri  
 

Reklinasyon yani omurganın sagital düzlemde düzeltilmesi çok sayıda konstrüksiyon 
varyasyonu ile mümkündür. Ortez desteğinin cinsi ve ölçüsü, hastalığa ve hastalara göre 
belirlenmelidir.  

 

Resim 1.7: Uyarı bandajı  

 
Uyarı bandajları; çocuklarda ve gençlerde duruĢ zayıflıklarını ve hafif, henüz 

sabitleĢmemiĢ hatalı duruĢları engellemek için kullanılır. DuruĢta aktif düzeltme kısmen 
elastik dokudan oluĢan uyarı kemerleri ile sağlanır. 

 

 

Resim 1.8: Kapsamlı kamburluk bandajı (postureks) 

 
Kapsamlı kamburluk bandajları, daha stabil, hafif, henüz fiske olmamıĢ kifozda ve 

hafif dıĢarlak sırtta endikedir. Bel lordozunun dengeleyici Ģekilde güçlenmesi karın kısmının 
yardımıyla ortadan kaldırılır ve omuz tokaları yoluyla da hatalı pozisyonun ortaya çıkması 
engellenir. Bu ortez, yaĢlılıktaki osteoporozun ve omurganın Th 10’a kadar olan dejeneratif 

değiĢikliklerin inklinasyonunun engellenmesi için de uygulanır. 
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ġekil 1.2: Becker korsesi 

 
Becker korsesi, kalçanın düzeltilmesini ve lordozun azaltılmasını sağlar. Gençler 

göğüs kifozunun aktif olarak düzeltilmesi için zorlanmalıdır. Üst arka korse kenarı karĢılık 
görevi görür. Dorsal ve ventral kısımlar kemerle bağlı olduğundan abdominal basınç 
kademeli olarak ayarlanabilir. 

 

  

ġekil 1.3: Becker-Geschwend korsesinde bel omurgası düzeltilmesi 

 
Kapalı kifoz ortezleri, kifozu pasif olarak düzelten ortezlerdir. 
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ġekil 1.4: Kapalı kifoz ortezi 
 

Sekizinci göğüs omurunun üstünden baĢlayan yüksek kifozlarda kaldırma Ģartları 
giderek kötüleĢtiğinden baĢ kısmını da destekleyen bir korse uygulanır. Burada kifozların 

tedavisi için tasarlanmıĢ olan milwaukee korse kullanılır. 

  

ġekil 1.5: Milwaukee korse 
 

1.2.6. Hiperekstansiyon Ortezleri  
 

Ventral omur kısımlarının yükünü azaltmak ve bel lordozunu eski hâline getirmek için 
basit ama çok etkili ortezler bulunmaktadır. Konstrüksiyonun cinsine göre sadece sagital 
düzlem değil frontal ve horizontal düzlem de etkilenir.  

 

Bahler-Vogt üç nokta korsesinde ventral bir çubuğa bir sternal ve symphisis yastığı 
fikse edilmiĢtir. Bir bel halkası yardımıyla ventral çubuğu bağlanmıĢ olan dorsal yastık 

lordozu güçlendirir. Frontal düzlemdeki hareketler etkilenmez. 
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Resim 1.9: Bahler-Vogt üç nokta korsesi 

 

Hiperekstansiyon yaptıran çerçeve ortezlerde symphisis ve sternal yastıktan iki taraflı 
birer çelik çubuk kenarlara doğru uzanır. Sabit bir dorsal plaka, kemer yardımıyla hafif 
metalden yapılmıĢ çerçeveye fikse edilmiĢtir. Çerçeve konstrüksiyon yoluyla kenar 

çubukların durumuna ve uzunluğuna göre frontal düzlemdeki hareket de etkilenir.  

 

Resim 1.10: Hiperekstansiyon yaptıran çerçeve ortezler 

 

1.2.7. Lordozu Engelleyen Ortezler  
 
Lordozu engelleyen/ortadan kaldıran ortezler; omur eklemleri bölgesindeki dejeneratif 

olaylarda, kronik lumbaljilerde, segmentlerin stabil olmadığı durumlarda veya bel 
omurgasındaki omur kemerlerinin fraktürlerinde kullanılır. Bu ortezler, güçlü bir karın 
baskısı ve alt arkada karĢılık parçası yardımıyla m. glutaeusa ve üst arka karĢılık vasıtasıyla 
thorakolumbal geçiĢe etki eder. 

 
Ventral yönden görünüĢ: Güçlü karın baskısı, iki plakalı konstrüksiyon yardımıyla 

kademeli olarak ayarlanabilir.  
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ġekil 1.6: Ventral görünüĢ ġekil 1.7: Dorsal görünüĢ 

 
Dorsal yönden görünüĢ: Lordozun serbest hacimde engellenebilmesi için bel lordozu 

alt ve üst basınç noktaları arasında serbest bırakılmıĢtır. 
 

1.2.8. Üç Düzlemde Düzeltme Etkisi ile Skolyozun Düzeltilmesi  
 

Skolyoz, tüm omurganın yanal bükülmesinin dıĢında her bir omurun rotasyonu ve 

gösterdiği yapısal değiĢiklikle de bağlantılıdır. White ve Panjabi, 30°ye kadar olan bir 
eğriliğin tedavisinin cobb yöntemine göre ancak horizontal yöndeki düzeltim kuvvetleri ile 
mümkün olduğunu kanıtlamıĢlardır. 

 

Cobba göre 30° ile 50° arasındaki eğriliklerde horizontal ve vertikal, 53° den itibaren 
de sadece vertikal düzeltim kuvvetleri gerçek etki göstermektedir. 

 

Bundan, 45° cobba kadar olan eğriliklerde eğriliğin baĢlangıcının Th 6’dan daha 

yukarıda olmaması Ģartıyla baĢ kısmından vazgeçilebileceği anlaĢılmaktadır.  
 

 Skolyozun değerlendirilmesi 

 
Skolyozun yukarıda anılan her bir ögesinin deformasyon derecesi, birbirini karĢılıklı 

olarak etkiler, bu nedenle objektif ölçüm metodu olarak skolyozu ana özellikleri ile 
tanımlamak ve bu ölçüler aracılığıyla tedavinin baĢarısını veya skolyozun kötüleĢmesini 
kontrol etmek için yanal bükülme yeterli olmaktadır. Yanal bükülme, röntgen filmlerinin 
yardımıyla açısal sapma derecesi olarak ölçülür.  

 
Skolyoz açısı ölçmede bilinen iki metot vardır: 
 

 Ferguson metodu: Ölçüm için gerekli üç omur en üst omur, alt ve üst 
nötral omurlardır. En üst omur, bir kıvrım yayının en üst noktasında 
bulunur, nötral omurlar ise iki üst omurun ortasına isabet eden noktada 

bulunur ve röntgende baĢlangıçtaki fizyolojik Ģekillerinden en az 
uzaklaĢmıĢ Ģekle sahiptir. Omur cismine bir çarpı konularak omurun 
merkezi tespit edilir ve üç omurun merkezleri iki çizgi ile birbirine 
bağlanır. Üst omurdaki tümler açı (alt çizginin uzantısı ile gerçek üst 
çizgi arasındaki açı) deformasyonun kapsamını açısal derece olarak verir.  
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 Cobb metodu: Cobb metodunda her iki nötral omurun ana ya da üst 
zemininden aĢağıya bir düĢey çizilir. Bu iki düĢey çizgi üst omur 
bölgesinde buluĢur. Burada da yine tümler açı, açısal derece biriminden 

ölçüm değeri olarak ölçülür. Cobb metodu ile ölçülen açılar (bir ve aynı 
skolyozda) ferguson metodu ile ölçülenden daha büyüktür. Yani bu 
ölçüm metodu (ölçüm hatalarından kaçınıldığından) ferguson metoduna 
göre biraz daha hassastır.  

   

ġekil 1.8: Ferguson yöntemi ġekil 1.9: Cobb yöntemi 
 

 Milwaukee skolyoz korsesi  
 

Hastanın occipital yastıkların desteğiyle kendisini aktif olarak düzeltmesi gerekir. Bu 
aktif düzeltme, ortezin belirgin pasif, ortetik lordoz engelleyiciliği ve ortezin derotasyon 

yaptıran basınç yastıkları ile desteklenir. Hastanın kendisini çene koyma yerinden yaklaĢık 3 
cm uzaklaĢtıracak Ģekilde germesi gerekmektedir. Alt çeneye,daha doğrusu gırtlağa isabet 
eden basınçtan ağır deformasyonlara sebep olabileceği için vazgeçilebilir.  

   

ġekil 1.10: Milwaukee skolyoz korsesi  
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 Stagnara skolyoz korsesi  

 
Her bir ventral ve dorsal vertikal çubuğa abdominal yastık içeren ikiye bölünmüĢ bir 

kalça korsesi fikse edilmiĢtir. Skolyozun cinsine göre lumbal ve thorakal yastıklar çubuklara 

vidalanır. Üst gövde çubuğu omuz kemerini kalçaya paralel tutar.  

   

ġekil 1.11: Stagnara skolyoz korsesi  

 
 Lumbal skolyoz korsesi (Boston Brace) 

 
Derotasyon yaptıran skolyoz korsesidir. Lumbal skolyoz için çok uygundur. Yarım 

daire Ģeklindeki lateral alüminyum çubuk (cuxhaven çubuğu) kullanılarak baĢlangıç noktası 

Th 8’e kadar olan skolyozlar için uygulanabilir. 

   

ġekil 1.12: Boston Brace 

 
 Cheneau skolyoz korsesi 

 
Ekstansiyon yapabilmek için boĢ alanlar içeren bu derotasyon korsesi, solumanın 

yönlendirilmesi yoluyla aktif ve büyük yüzeyli derotasyon yastıkları yoluyla da pasif olarak 
etki eder.  
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Endikasyonu: 45°  Cobb’a kadar olan ve baĢlangıç omuru Th 6’dan daha yukarıda 
olmayan skolyozlar için uygulanabilir.  

   

ġekil 1.13: Cheneau skolyoz korsesi 

 

 Cheneau-Boston-Wiesbaden (CBW) Korse  

 
Bu korsede cheneau ve boston korselerinin etki prensipleri birleĢtirilmiĢtir. Ortezin 

kenar kesimi gibi basınç yastıklarının konumu da her hasta için kiĢisel olarak planlanması ve 
uygulanması gereken önemli terapi ölçütleridir. Dorsal kapama tertibat yoluyla güçlü bir yan 
düzeltim basıncı oluĢturulur.  

 
Endikasyonu: 45° Cobb’a kadar olan ve baĢlangıç noktası en fazla Th 6’da bulunan 

skolyozlarda kullanılır.  

   

ġekil 1.14: Cheneau-Boston-Wiesbaden (CBW) skolyoz korsesi 

 

1.3. Polietilen (PE) Gövde Ortezi Yapmak 
 

Polietilen gövde ortezi, önceden hazırlanmıĢ alçı model üzerinde plastik malzemeye 
sıcak Ģekil verilerek yapılır.  
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ġekil 1.15: Polietilen gövde ortezi 

 

1.3.1. Korse Malzeme Ölçütleri 

 

 ġekil değiĢmez olmalıdır. 

 Belli bir sertliği olmalıdır. 

 Korsenin açılması ve kapanmasını mümkün kılmak için yeterince esnek 

olmalıdır. 

 Tekrar Ģekillenebilir olmalıdır. 

 Kırılmaz olmalıdır. 

 Vücuda uygun olmalıdır. 

 Yıkanabilir olmalıdır. 

 Ayrıca fiyatı uygun olmalıdır. 

 

Polietilen (PE), yukarıdaki bütün özelliklere sahiptir ve bu yüzden çok sık 

kullanılır. 

 

1.3.2. Alçı Modele Korsenin ĠĢaretlenmesi 

 
Kopya kalemi ile alçı model üzerine korse bölümleri iĢaretlenir. Bütün iĢaretlemeleri 

ilerde plastikten görebilirsiniz ve böylece daha iyi ayırabilirsiniz. 
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ġekil 1.16: Alçı model üzerine korsenin iĢaretlenmesi 

 

1.3.3. Plastik Malzemenin Hazırlanması 

 
Pozitif alçının en geniĢ yerlerinin çevre ölçüsü alınır, buna 10-20 cm eklenir ve plastik 

plaka bu ölçülere uygun olarak kesilir. 
 
Plastik plaka yüzeyi temizlenir ve kenarlarının keskinliği alınır. Böylece kenarlar aĢırı 

ısınmaz ve yanmaz. 
 

 Plastik kaplanması için hazırlıklar 

 

 Modellenmesi bitmiĢ alçı mengenede sıkıĢtırılır. Vakum aletine bağlanır 
ve fonksiyonu kontrol edilir. 

 Alçı pozitifi iki kat triko ile kaplanır (Alçının iki kat uzunluğunda triko 

kesilir, ters çevrilir ve alçı pozitifi iki katlı kaplanır). 

 Bel kavisi kolayca Ģekillensin ve katlamasız olsun diye oyuk içine 
yapıĢtırma bir bant Ģeridi yapıĢtırılır. Öndeki birleĢtirme çizgisini daha iyi 
tanıyabilmek için aynı Ģekilde bir yapıĢkan Ģerit yapıĢtırılır. 

 Havanın kusursuz emilebilmesi için triko alttan birbirine bağlanır. 

 Plastiğin sarılması için aĢağıdaki aletler hazırlanır. 
 

o Makas 
o Eldiven 
o Bıçak 

o Spina kemer bandı 
o Lastik kemer 
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ġekil 1.17: Vakum ile sıcak Ģekillendirme 

 

1.3.4. Plastik Malzemeye Sıcak ġekil Vermek  

 
 Kesilen plastik plaka, ısıtıcı plaka fırın içine yerleĢtirilir. 
 Düzgün ısıtılmıĢ plakayı fırından iki kiĢi beraber dıĢarı çıkarır (Asla 

çekilmemeli, katlanmamalı ve pudra tatbik edilmemelidir.). 
 Plaka, arkadan öne doğru alçı pozitifin etrafına sarılır. Önde sıkıca birbirine 

bastırarak yapıĢması sağlanır. Ayrıca her iki uçta hava geçirgenliğini 
kapatabilmeye yetecek kadar malzeme yukarıya ve aĢağıya doğru taĢırılmalıdır 
(ġekil 1.18.). 

 

ġekil 1.18: Alçı model üzerine plastik çekimi 
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 Bunu takiben plastikteki fazlalıklar kesilir. Eğer üst yüzeyi soğumuĢ ise 
(bulanık süt rengi) talk pudrası ile pudralanır. 

 

ġekil 1.19: Plastik birleĢme yerlerinin yapıĢtırılması 

 

 Plastik plakasının iĢleme sırasında yeterli sıcaklıkta olmasına dikkat edilmelidir. 
Yani malzeme daha termoplastik durumunda ise Ģeffaf değildir. Malzeme 

yeterli sıcaklıkta ise Ģeffaftır. Birbirine bastırırken dikiĢ içinde hava kabarcığı 
oluĢmamalıdır. 

 

1.3.5. Plastik Malzemeye Kalça Kavisini Vermek 

 
 Vakumun açılmasından önce kalça kavisi (bel kavisi) el ile Ģekillendirilir. 
 Malzeme sıcak olduğu müddetçe vakum açılmalıdır. Kalça kavisinin üzerine bir 

lastik kemer geçirilir, böylece kalçanın kavisi üzerinde bir ilave baskı elde 
edilir. Bunun sayesinde bel daha iyi bir oturağa sahip olur. Sonra tam soğuması 
için plastiğe yeteri kadar zaman verilir (takriben 12 saat). 

 Eğer malzemenin iĢleme sıcaklığı çok düĢük ise birleĢtirme dikiĢi patlayabilir. 

    

ġekil 1.20: Kalça (bel) kavisinin Ģekillendirilmesi 

 

 Eğer soğuma sırasında oluklu dikiĢ patlarsa dikiĢ boyunca çiviler çakılır. 
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1.3.6. Korseyi Kesmek 

 
 Ġlk önce bütün kenar ve açıklıkları yağlı kalem veya keçeli kalemle iĢaretlenir. 
 Bu korseden çok farklı korse tiplerini yapmak mümkündür. Bu yüzden 

endikasyona bağlılık ve model tekniği birkaç alternatifle sınırlıdır. 

   

ġekil 1.21: Arka görünüĢ   ġekil 1.22: Ön görünüĢ 

 
 Korse değiĢik bölgelere bölünür. Bunlar statik yüzeyler değil bilakis bütün 

alanlara yayılan geçiĢlerdir (ġekil 1.21 ve ġekil 1.22). 
 

  Semfiz  (1) 

 Bel   (2) 

 Trokanter  (3) 

 Oturak  (4) 

 Lumbal alan  (5) 

 Omuz alanı  (6) 

 Koltuk altı  (7) 

 Toraks  (8) 

 Karın  (9) 
 

 Göğüs kemiğinin üst tarafına yatay bir çizgi çizilir. 
 

1.3.7. Semfiz 

 
Alçının alt tarafı üzerine not edilmiĢ semtiz ölçüsü, median düzlemi ile bir aks rehberi 

teĢkil edecek Ģekilde plastik üzerine aktarılır. 
 

Median düzleminde 3cm semfiz geniĢliği sağa ve sola doğru iĢaretlenir. 
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ġekil 1.23: Semfiz aralığı 

 

1.3.8. Bacak Kısmı Kesimi 
 

 Alçının alt tarafından alınmıĢ spina ölçüsü simetrik olarak plastik üzerine 
aktarılır. 

 Bacak kesiminin en yüksek noktası, spinanın 3-5 cm altında bulunur. 

 

ġekil 1.24: Bacak kısmı kesimi 
 

1.3.9. Thorokanter Kısmı 
 

Taban yüzeyinden ölçü plastik üzerine aktarılır. 
 

Yan eğimin sınırlaması için trokanter, arkadaki üst çeyrek daireyi tamamen içine alır. 
(Endikasiyona bağlı)Yan eğim sınırlanmazsa trokanter tamamen kesilir. 

 

Trokanter çerçevesi, hafif bir kavisle bacak kesimi ile bağlanır. Bu Ģekilde elde edilen 
bacak kesimi, öyle ayarlanmalıdır ki hasta bir sandalyede dik oturabilmelidir. 
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ġekil 1.25: Thorokanter kısmı 

 

1.3.10. Oturak Kısmı 
 

Oturak alanında, alt korse kenarı yatay geçer ve gluteusun en yüksek noktasını örter. 
Dik oturma sırasında alt korse kenarı, oturma yüzeyinin 2-3 cm üstünde olmalıdır. 

 

ġekil 1.26: Oturak kısmı 

 

1.3.11. Lumbal (Bel) Bölgesi 
 
Kolay bir giyinme ve soyunma sağlamak için lumbal bölgede plastik, omurga boyunca 

pencerelenmelidir. 

 

ġekil 1.27: Lumbal bölge 
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1.3.12. Omuz Bölgesi 
 

Endikasiyona uygun olarak omurga alt omuz açısına (Th 10) kadar veya kürek 
kemiğinin sivri ucuna (Th 8) kadar sabitlenir. 

 

 Kürek kemiği çerçevelenmiĢ korse 

 

Kürek kemikleri yarıya kadar çerçevelenir. Kenarların baskısını önlemek için kenar 
uçları dıĢa kıvrılmalıdır. 

   

ġekil 1.28: Kürek kemiği dâhil edilmiĢ korse 
 

 Kürek kemiği serbest korse 
 

Kürek kemikleri serbest bırakılır. Takriben 2 cm kürek kemiği alt ucunun altında 

korse sona erdirilmelidir, böylece kürek kemiği yeterince hareket boĢluğuna sahip olur. 

 

ġekil 1.29: Kürek kemiği serbest korse 

 

ġekil 1.30: Kürek kemiği serbest korse (Yan görünüĢ) 
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1.3.13. Koltuk Altı Bölgesi 
 

Kürek kemikleri çerçevelenmiĢ korselerde koltuk altı sahası mümkün olduğu kadar 
yüksek çerçevelenmelidir, yani koltuğun en yüksek noktasının altında takriben 2 cm boĢluk 
olmalıdır. 

 

Kürek kemikleri serbest korselerde koltuk altı donanımı, dorsal korse kenarından 
trokal fiksasyon pelotlarının üst kenarına doğru diyagonal geçer. 

 

ġekil 1.31: Koltuk altı bölgesi 
 

1.3.14. Thoraks Bölgesi 
 

Korsenin göğüs çıkıntısı, kaburgalara dayanacak Ģekilde serbest bırakılır. Trokal 
pelotların hareketlerde ve oturmada rahatsız etmemesi için köprücük kemiklerinin ayakta 
durmada takriben 2 cm serbestlik olmalıdır. 

 

Trokal pelotlar, gırtlak üzerinde 45°lik açı gösterecek Ģekilde ayarlanmalıdır. 

 

ġekil 1.32: Thoraks bölgesi 
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Trokal pelotun kaudal kenarı, ventral koltuk çıkıntısından kavis Ģeklindeki korsenin ön 
kenarı ile bağlanır. 

 

Ön üst korse kenarı, göğüs kemiği ucuna yatay geçer. 
 

1.3.15. Plastiğin ĠĢlenmesi 
 

Plastik, tamamen soğuyunca (osilatör) alçı kesme motoru ile kesilir. 

 

ġekil 1.33: Plastiğin kesilmesi 
 

Korse kenarları zımpara makinesinde zımparalanır, sivri köĢeler yuvarlaklaĢtırılır ve 
keçeye tutularak çapakları alınır. 

 

ġekil 1.34: KesilmiĢ plastik korse 

 
Öndeki açıklık birbirine paralel durmalı ve 3 cm’den fazla olmamalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
Hazırladığınız alçı modele göre polietilen (PE) gövde ortezi (korse) yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Alçı modelden (PE) polietilen ölçülerini 
alınız. 

 
 

 Alçı modelin çevre ölçüsünü alınız. 
 Alçı modelin boy ölçüsünü alınız. 
 Aldığınız ölçülere takriben 5-10 cm 

ilave ediniz. 
 Alçı model üzerine triko çorap çekiniz. 

 Hazırladığınız (PE) polietilen parçayı 
plaka fırına yerleĢtiriniz.  

 
 

 Aldığınız ölçülere göre (PE) polietilen 
parça kesiniz. 

  (PE) polietilen parçanın yüzeylerini ve 
kenar çapaklarını temizleyiniz. 

 Fırın ısısını 180° ye ayarlayınız. 
 (PE) polietilen parçayı fırına 

yerleĢtiriniz. 

 (PE) Polietilen parçayı alçı model 
üzerine çekiniz. 

 
 

 (PE) polietilen parçanın tamamen 
ĢeffaflaĢmasını bekleyiniz. 

 Yüksek ısı eldiveni kullanınız. 
 PE’yi çekerken malzemenin 

incelmemesine dikkat ediniz. 
 Ek yerini alçı model üzerinde 

ortalayınız. 

 ġeffaflaĢan PE ye alçı model üzerinde 
sıcak Ģekil veriniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Bel kavisini Ģekillendiriniz. 

 
 

 Triko veya lastik kemer kullanınız. 
 Bel çevresine sardığınız kemeri iyice 

sıkınız. 
 Kemeri önde bileĢtiriniz ve bir çivi ile 

alçı üzerine çakınız. 

 Plastiği kesiniz. 

 
 

 Plastiğin iyice soğumasını bekleyiniz. 
 Kesim yerlerini plastik üzerine keçeli 

kalem ile çiziniz. 
 Plastik malzemeyi keserek alçı 

üzerinden çıkarınız. 

 Korse kenarlarını temizleyiniz. 

 
 

 Korsenin kenar çapaklarını frezede 
temizleyiniz. 

 Hasta üzerinde prova yapmak için son 
kontrol ve düzeltmeleri yapınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Alçı modelden (PE) polietilen ölçülerini alabildiniz mi?   

2. (PE) polietilen parçayı kesip plaka fırına yerleĢtirebildiniz mi?    

3. (PE) Polietilen parçayı alçı model üzerine çekebildiniz mi?   

4. Bel kavisini Ģekillendirebildiniz mi?   

5. Plastiği kesebildiniz mi?   

6. Korse kenarlarını temizleyebildiniz mi?   

 
 

DEĞERLENDĠRME 
 
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. Gövdeyi destekleyen, hareketi kısmen engelleyen veya hareketsiz kılan ortezlere ne ad 

verilir? 

A) Vücut bağı 
B) Fiksasyon ortezi 
C) Düzeltme ortezi 
D) Stagnara skolyoz ortezi 
E) Hiçbiri 
 

2. Th 8’den daha yüksek gövde deformitelerinde hangi korse kullanılmalıdır? 
A) Milwaukee korsesi 

B) Stagnara korsesi 
C) Vücut bağı 
D) Boston breace 
E) Bandaj 
 

3. Ferguson metodu hangi gövde deformitesinin açısını ölçmede kullanılır? 
A) Skolyoz 

B) Hiper ekstansiyon 
C) Kifoz 
D) Lordoz 
E) Hiçbiri 
 

4. Ekstansiyon yapabilmek için boĢ alanlar içeren bir derotasyon korsesi olup solumanın 
yönlendirilmesi yoluyla aktif ve büyük yüzeyli derotasyon yastıkları yoluyla da pasif 

olarak etki eden bu skolyoz korsesi aĢağıdakilerden hangisidir? 
A) Milwaukee 
B) Stagnara 
C) Cheneau 
D) Boston 
E) Hiçbiri 
 

5. Kürek kemiği serbest korselerde takriben kaç cm kürek kemiği alt ucunun altında 

korse sonlandırılmalıdır? 
A) 8 
B) 10 
C) 4 
D) 2 
E) 6 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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6. Thorakal pelotlar gırtlak üzerinde kaç derece açı gösterecek Ģekilde ayarlanmalıdır? 
A) 5°  
B) 25° 
C) 75° 

D) 45° 
E) 15° 
 

7. Thoraks pelotlarının hareketlerde ve oturmada rahatsız etmemesi için köprücük 
kemiklerinin ayakta durmada takri kbenaç cm serbestlik olmalıdır? 
A) 2  cm 
B) 10 cm 
C) 8  cm 

D) 12 cm 
E) 5   cm 
 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerleri doğru sözcüklerle doldurunuz. 
 

8. Cheneau skolyoz korsesi 45°  Cobb’a kadar olan ve baĢlangıç omuru Th …..’dan daha 
yukarıda olmayan skolyozlar için uygulanabilir.  

 
9. Sagital düzlemde ve/veya frontal düzlemde veya üç boyutlu (skolyoz düzeltimi) etki 

eden ortezlere  ……………………….. ortezleri denir.  
 

10. Gövde ortezlerinde Th …..’a kadar: Scapulalar serbest; Th …..’e kadar: Scapulalar 
dâhil edilir; Th …..’den daha yüksek durumlarda baĢ kısmı ile birliktedir. 

 

 

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. 

 



 

 33 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 
 
 
 
Gövde ortezinin hasta üzerinde prova yapmasını tanıyacak, gövde ortezi provası 

yapabilme becerisini kazanacaksınız. 
 
 
 
 
 Gövde ortezi yapımında kullanılan malzemeleri araĢtırınız. 
 Gövde ortez çeĢitlerini araĢtırarak arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2. GÖVDE ORTEZ PROVASI YAPMAK 
 

Gövde ortezleri yapımında elastik (soft), yarı elastik (hemi soft) ve sert (rijit) 
malzemeler kullanılır. 

 
Elastik (soft) malzemeler; neopren, damye, fümye, diril kumaĢ, süngerli kumaĢ, 

misinalı elastik kumaĢ, elastik bandajlar vb.dir.  

 
Yarı elastik (hemi soft) malzemeli gövde ortezlerinde takviye edici plastik, 

alüminyum, çelik vb. balenler ilave edilerek elastik mazeme yarı elastik hâle getirilir. 
 
Sert (rijit) malzemeli gövde ortezlerinde polietilen (PE), polipropilen (PP), deri, 

alüminyum vb. malzemeler kullanılır. 

 

2.1. KumaĢ ÇeĢitleri 
 

Isıl tedavide ve kısmi sabitleme ortezlerinde kullanılan kumaĢtır. Esnek olması 
sayesinde ilgili bölgeyi sıkıca sarar. Dokuma çeĢitlerine ve kullanılan dokuma 
malzemelerine göre farklılık gösterir (yün, angora, damye, neopren, elastik kumaĢ, misinalı 
elastik kumaĢ, vb.). 

 

2.1.1. Neopren KumaĢlar 

 

Resim 2.1: Neopren kumaĢlar 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Atmosfer Ģartlarına, sıvı ve gaz hâlindeki petrol ürünlerine, ozona, suya ve tuzlu suya 
dayanıklı olan bu kumaĢlar - 20°C + 120°C derece sıcaklığa dayanıklıdır. Farklı kalınlıkta ve 
renklerde üretilebilen bu kumaĢlar, esnek bir yapıya sahip olup hareket kolaylığı ve 
rahatlatıcı ısınma sağlar. Su ve rüzgar geçirmeyen bu kumaĢlar rüzgar sörfü elbisesi, dalgıç 

kıyafeti, balıkçı kıyafeti, ortopedik ürünler, spor ürünleri vb. alanlarda kullanılır. 
 
Ortopedi tekniğinde neopren kumaĢlar, ısıl tedavi edici ve kısmi sabitleme ortezlerinin 

imalatında kullanılır. ÇeĢitli plastik veya metal balenler ile takviye edilebilir. 

    

Resim 2.2: Neopren ortez çeĢitleri 

 

2.1.2. Misinalı Elastik KumaĢlar 

 
Elastik iplik ve misina ile örülmüĢ elastik kumaĢ çeĢididir. Elastik olması nedeniyle 

ilgili bölgeyi sıkıca sarar. Misina ile kumaĢın mukavemeti artırılmıĢtır. Aynı zamanda misina 
dokuma aralıklarından vücudun hava almasını sağlar ve terlemeyi önler. ÇeĢitli plastik veya 
metal balenler ile takviye edilebilir. 

      

Resim 2.3: Misinalı elastik ortezler 

2.1.3. Elastik KumaĢlar 

 
Elastik iplik dokumalı kumaĢ çeĢididir. Yün, angora, damye vb. kumaĢlar bu 

türdendir. Isıl tedavi ve kısmi sabitleme ortez çeĢitlerinde kullanılır. Plastik/metal balenler ile 
desteklemeleri artırılabilir. 

    

               Resim 2.4: Yün korse                Resim 2.5: Angora dizlik          Resim 2.6: Damye korse 
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2.1.4. Yarı Elastik KumaĢlar 

 
Ortopedi tekniğinde çeĢitli ortopedik malzeme imalatlarında destekleme ve sabitleme 

amacıyla kullanılan kumaĢlardır. Örneğin; kol askıları, bel korseleri, velpo bandajı, 
immobilizer dizlik, fiksasyon ortezleri vb. bu kumaĢlardan imal edilir. ÇeĢitli balenler, 
pelotlar ve kemerler ile takviye edilebilir. Bazı kumaĢ türlerinde velkro bandı yapıĢtırabilme 
kolaylığı sağladığı için tercih edilir (Örneğin, Ģarbonlu kumaĢ). 

 v           

Resim 2.7: ġarbonlu kumaĢtan üretilmiĢ ortez çeĢitleri 

 

2.2. Gövde Ortez ÇeĢitleri 
 

Gövde ortezleri; cervikal ortezler (CO), thoracocervical ortezler (TCO), lumbal 

ortezler (LO), lumbosacral ortezler (LSO), thoraco lumbo sacral ortezler (TLSO) ve cervical 
thoraco lumbo sacral ortezler (CTLSO) olarak sınıflandırılır. 

 

2.2.1. (CO) Cervical Ortezler  
 
Boyun bölgesi deformiteleri veya hastalıklarında kullanılan ortezlerdir. Soft, yarı soft 

ve rijit malzemelerden üretilir. Hekim tarafından reçete edilir. Ġlgili deformite veya hastalık 
durumuna göre boyun hareketlerini kısmi veya tamamen kısıtlayan çene, baĢ desteği gibi 
ilaveler yapılır. Boyunluk olarak da isimlendirilir. 

 
 Çene desteksiz cervical ortezler (Çeneliksiz boyunluklar) 
 
Boyun bölgesinin desteklenmesi istenilen vakalarda kullanılır. Boynun fleksiyon ve 

ekstansiyon hareketlerini kısıtlar. Boyun rotasyonuna izin verir. 

                

Resim 2.8: Sponge       Resim 2.9: Nelson      Resim 2.10: Çervical collar 

 
 Çene destekli cervical ortezler (Çenelikli boyunluklar) 

 
Boyun hareketlerinin sabitlenmesi istenilen vakalarda kullanılır. Boynun fleksiyon, 

ekstansiyon ve rotasyon hareketlerini engeller. 
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Resim 2.11: Wireframe   Resim 2.12: Çenelikli cervical collar Resim 2.13: Philadelphia  

 

2.2.2. (TCO) Thoraco Cervical Ortezler 

 
Boyun bölgesinin ve baĢın tamamen sabitlenmesi istenilen vakalarda kullanılır. Boyun 

desteğinin yanında thoracal bölgeden de destek alır. X-ray, CT ve MRI çekimine uygundur. 
GeniĢlik ve yükseklik  ayarları modüler parçaları sayesinde hasta üzerinde yapılabilir. 

   

Resim 2.14: Çene destekli TCO 

  

Resim 2.15: Çene/baĢ destekli TCO 

 

2.2.3. (LO) Lumbal Ortezler  
 
Lumbal bölgedeki kısmi veya tam sabitleme istenilen vakalarda kullanılır. Kısmi 

sabitlemelerde soft veya yarı soft malzemelerden imal edilir. 
 
Soft ve yarı soft malzemeli lumbal ortezlere plastik/metal balenler ve yastıklar gibi 

ilaveler yapılarak desteklemeleri artırılabilir. 
 
Hamile kadınlarda, aĢırı kilolu kiĢilerde, karın kaslarının sarkması durumunda, disk 

dejenerasyonlarında ve bel bölgesi sendromlarında (lumbal sendrom) vb. kullanılır. 
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Resim 2.16: Lumbal ortezler 
 

2.2.4. (LSO) Lumbo Sacral Ortezler 
 

Lumbal ve sacral bölgelerin desteklenmesi istenilen ve deformitenin düzeltilmesi 
gereken vakalarda kullanılır. Yarı soft veya rijit malzemelerden imal edilir. Plastik/metal 

balenler, düĢük ısılı termoplastikler ve yastıklar gibi ilaveler yapılarak desteklemeleri 
arttırılabilir.  

 

Rijit malzemeli lumbosacral ortezler, alçı ölçü alınarak imal edilir.  
 

Lumbal ve sacral bölgedeki deformite ve hastalıklarda kullanılır (Bel fıtığı, ameliyat 
sonrası, disk kayması, disk iltihabı, lumbal omur deformiteleri, lumbal skolyoz, lordoz vb.). 

  

Resim 2.17: Elastik malzemeli lumbosacral ortezler 

   

Resim 2.18: Rijit malzemeli lumbosacral ortezler 
 

2.2.5. (TLSO) Thoraco Lumbo Sacral Ortezler 
 

Thoracal ve lumbosacral bölgenin sabitlenmesi veya deformitenin düzeltilmesi 
istenilen vakalarda kullanılır. Yarı soft veya rijit malzemelerden imal edilir.  

 

Yarı soft malzemeli ortezler, plastik/metal balenler, düĢük ısılı termoplastikler ve 

yastıklar gibi ilaveler yapılarak desteklemeleri artırılabilir.  
 

Rijit malzemeli lumbosacral ortezler, alçı ölçü alınarak imal edilir. 

http://www.orthobionics.com/back/lumbotrain.htm
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Lumbosacral ve thoracal bölgelerdeki deformite ve hastalıklarda kullanılır (Kifoz, 
lordoz, skolyoz, hiper ekstansiyon gibi deformitelerin düzeltilmesinde ve ameliyat sonrası, 
omur veya costa fracturlarında vb.). 

  

Resim 2.19: Polietilen TLSO 
Resim 2.20: Hiper ekstansiyon ortezi 

(Jewett Ortez) 

 

2.2.6. (CTLSO) Cervical Thoraco Lumbo Sacral Ortezler 

 
Cervical thoraco lumbo sacral ortezler (CTLSO); cervical bölge, thoracal bölge ve 

lumbosacral bölgelerin tamamını kapsayan gövde ortezi çeĢididir.  
 
Sert rijit malzemelerden imal edilir (polietilen, alüminyum, karbon alaĢımlı 

materyaller vb.). 

  

Resim 2.21: Polietilen malzemeli CTLSO 
Resim 2.22: Alüminyum malzemeli 

CTLSO 

 

2.3. Gövde Ortezi (Korse) Provası Yapmak 
 
Gövde ortezi kullanımında veya prova yapımında aĢağıdaki hususlar göz önünde 

bulundurulmalıdır. 
 
 Terin daha iyi emilebilmesi ve cilt tahriĢlerine yol açmaması için korsenin 

altında daima bir pamuklu fanila taĢınmalıdır. 
 Gömleğin dikiĢleri baskı sahalarında bulunmamalıdır, en iyisi dikiĢsiz bir fanila 

taĢımaktır. 
 Fanila derinin üzerinde katlamasız bulunmalıdır. Her katlama yeni bir baskı 

yerine dönüĢebilir. 
 Fanila, kalçanın üzerinden taĢmalıdır. 
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2.3.1. Ayakta Durma Provası 

 
Hasta, dik ve serbest ayakta duruyor olmalıdır. Eğer hasta ayakta durmada güçlük 

çekiyorsa yardımcı ortopedik malzemeler (koltuk değneği, kanadyen vb.)  ile ayakta durması 
sağlanır. 

 

ġekil 2.1: Ayakta durma provası 
 

Ayakta durma provasında aĢağıdaki hususlara dikkat edilir: 
 

 Ġlk önce alttaki sonra üstteki kemer hafifçe kapatılır. 
 Gerekirse duruĢu düzeltilir. 
 Önce alttaki kemer, sıkıca çekilir ve yandan solunuma engel olmayacak Ģekilde 

üstteki kemer tekrar ayarlanır. 
 Bacakların hafif açılması ile trokanter üzerindeki baskı kontrol edilir. Normal 

duruĢ sırasında korsenin kenarı diz üstünün içine geçmemelidir. 
 Hastanın kendini karĢı tarafa eğmesiyle ve teknisyenin elini korse ve vücut 

arasına sokmasıyla trokanter desteği kontrol edilir. Burada gövde hareketinin 
ölçüsü ve elin boĢluğu değerlendirilir. El ne kadar sıkıĢtırılırsa eğme serbestliği 
o kadar sınırlanır. 

 

ġekil 2.2: Trokanter desteği kontrolü 

 
 Bel kavisinin durumu kontrol edilir. 
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2.3.2. Oturma Provası 
 

Oturmadan önce hastanın sağ ve sol bacağı arkaya doğru büktürülür ve kenar 
vurmaları olup olmadığı kontrol edilir. 

 

 Oturma sırasında korse yukarıya doğru kaymamalıdır. 
 Korse, hasta problemsiz dik oturabilecek kadar uzun olmalıdır. 
 Sert oturma zemini üzerinde korsenin arka alt kenarı ile zemin arasında 2-3 cm 

boĢluk olmalıdır. 
 Öne eğilme sırasında korsede en az 45° ye ulaĢılmalıdır. Örneğin, uzun boylu 

kiĢiler ayakkabılarını rahatça bağlayabilirler. 
 

Dikkat: YumuĢak oturma mobilyasında (alçak koltukta), korse ile oturmak rahatsızlık 
vericidir (alta yastık konulmalıdır). 

   

ġekil 2.3: Oturma provası 

2.3.3. Thoraks Provası 
 

 Kürek kemiği sahası acı verici olmamalıdır. Ne batmalı ne de sıkıĢtırmalıdır, 
ayrıca endikasyona uygun olarak düzenlenmesi gerekir. 

 Omuz kontrolü sırasında omuzların aynı seviyede durmasına dikkat edilir. 
 Kolun arkaya doğru sallanması (retroversion) hareketine arka korse kenarı engel 

olmamalıdır. 

  

ġekil 2.4: Thoraks provası 
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2.3.4. Koltuk Altı Provası 
 

Koltuk altında parmak korse kenarının üzerine konulur ve kol, koltuk altına doğru 
bastırılır. Burada göğüs kafesinin üzerinde ve üst kolun iç tarafında baskı fark edilir. Bu 
problemli sahada çok dikkatli hareket edilmelidir. Kan damarları ve sinirler hiçbir Ģekilde 
sıkıĢtırılmamalıdır. 

 

ġekil 2.5: Koltuk altı provası 
 

 Thorakal tokalar, thorakal pelotlara esas olarak hizmet görür. Simetrik 

çalıĢmayı kolaylaĢtırmak için eĢit yükseklikte ve aynı açıda geçmelidir. 

 

ġekil 2.6. Thoracal pelotlar 
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 Ön üst kısımda thoraksın içini hiçbir Ģey kesmemelidir. 
 Thorakal pelotlar birbirine 90°lik açıda gırtlağa doğru geçer. Ġnce bir astar 

döĢeme (3 mm plastizot vb.) ile kaplanmalıdır. 
 En sonunda pelotların pozisyonu iĢaretlenir.  

 
AĢağıdaki hususlar prova esnasında mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. 

ÇalıĢmalar sırasında prova neticelerini doğru analiz edebilmek için bu çok önemlidir. 
 
 Kol hareketi ve solunum engellenmemelidir. 
 Gövdenin duruĢ pozisyonu kontrol edilmelidir. 
 

2.3.5. Korsenin Analizi 

 
 Hastanın herhangi bir yerinde ağrı ve rahatsızlık verici baskı olmamalıdır. 

 

 Eğer varsa rahatsız eden baskı veya acı veren baskı arasındaki fark tespit 
edilir. Acı veren baskı hemen ortadan kaldırılmalıdır.  

 Eğer yoksa bunu takiben korse kontrol edilir. 

 

 Korsede baskı noktaları tam oturmalıdır. Bu noktalar elle kontrol edilir ve 
korsenin içinden geçerek pamuklu trikonun üzerinde görülebilir. Eğer hasta 

triko taĢımıyorsa baskı bölgeleri kızarmıĢ deri üzerinde görülür. 
 Fazla yükü alınmıĢ yerlerde yeterli boĢluk olmalıdır. 

 

2.3.6. Kemer KayıĢı ve Toka Yapmak 

 
Korsenin bağlantı kemer kayıĢı ve tokaları, korse üzerinden alınan ölçüye göre 

hazırlanır. 
 
 Kemer köprüsünün yapımı 

 

 Bir parça vaketa deri, 5 mm geniĢlikte ve takriben 50 mm uzunlukta ucu 

ucuna dikilir ve kayıĢta kontrol edilir. 

 Dikkat edilmesi gereken hususlar Ģunlardır: 
 
o Derinin temiz tarafının yukarıya doğru olması  

o Halka dikiĢinin derinin içinde bulunması  
o Tokanın sıkı ve sabit olması 

 

ġekil 2.7: Kemer köprüsü 
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 Tokaların yapımı 

 

 20 mm’lik iki adet tek dilli toka gerekir. 

 Vaketa deriden 20 mm geniĢlikte kayıĢ kesilir. Bunlar derinin çekme 
yönüne karĢı (su yönünde) kesilmelidir. 

 20 mm geniĢlikteki kayıĢ 70 mm uzunlukta kesilir. Ortasından zımba 
demiri ile 6 mm’lik büyük bir delik zımbalanır, eğer toka uymazsa daha 

büyük bir delik zımbalanır. 

 Toka deriden geçirilir ve bir arada sıkıca tutulur. 30 mm’lik uç 
keskinleĢtirilir. Sonra perdahlama takozu ile deri perdahlanır. 

 Araya yapıĢtırıcı sürülür ve birbirine yapıĢtırılır. 

   

ġekil 2.8: Kemer tokası 

 
 Kemer kayıĢı yapmak 

 

20 mm geniĢlinde korseden alınan ölçü uzunluğunda 2 adet deri ucu sivri Ģekilde 
kesilir ve delik delme zımbası ile delinir. 

   

ġekil 2.9: Kemer kayıĢı 

 

2.3.7. Velkrolu Kemer Yapmak 
 

 30 mm bir oval metal halkaya 30 mm’lik 15 cm velkro bant yapıĢtırıcıya (çift 
taraflı) ve 30 mm’lik 30 ve 8 cm 2 kolon banda ihtiyaç vardır. 

 Metal halkayı 8 cm’lik kolon içinden geçirilir ve sıkıca dikilir. Delikli perçin 

için ortada 4 mm bir delik açılır. 

 

ġekil 2.10: Velkro kemer tokası 

 

 Velkro bantlar, sert velkro önde olacak Ģekilde kolon üzerine yerleĢtirilip dikilir. 
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ġekil 2.11: Velkro kemer kayıĢı 

 
 Kolonun toka içinden rahat geçmesi için ucunun yuvarlatılmasında fayda vardır. 

 

ġekil 2.12: Velkro kemer tokasi ve kayıĢı 

 

2.3.8. Kemer ve Tokaların Korseye Tutturulması 

 
Bağlantı kemerleri ve tokaları korseye karĢılıklı gelecek Ģekilde ve eĢit aralıklar ile 

rivet yardımıyla tutturulur. 

 

ġekil 2.13: Kemer ve tokaların korseye tutturulması 

 

2.3.9. Korsenin Tamamlanması 

 
 Korsenin içi yumuĢak malzeme ile kaplanır. 

 Plastik kenarları, pürüzsüz ve düz zımparalanıp keçeye tutulur. Cildi 

yaralayabilecek olan keskin kenarlar hiç bulunmamalıdır. 

 Plastiğin toplam üst yüzeyi, parlatma levhası, keçe temizleyici veya kauçuk 

merdane ile düzlenir. 
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 Bunu takiben plastik ve bağlantı kısımlarını birbirine sıkıca bağlanır, 

perçinlenir. 

 Son olarak dil tutturulur. 

 Ayrıca bütün perçin bağlantılarının pürüzsüz ve düz olmasına dikkat edilir. 

Hiçbir Ģekilde gereksiz bir çıkıntı ve pürüz olmamalı veya bir yaralama riski 

teĢkil etmemelidir. 
 

2.3.10. Korsenin Hastaya Teslim Edilmesi 
 

 Her endikasyona göre korsenin taĢıma süresi doktor tarafından tesbit edilir. 
 Ameliyattan sonra 24 saat taĢınması gereken postoperatif ortezlerin yıkanmak 

ve duĢ alabilmek için su geçirmez bir Ģekilde yapılmıĢ olması gerekir. 
 Fiksasyon korsesi, pek çok durumlarda çıkarılabilir: 

 

 Gece 

 Yıkanmada ve duĢ almada 

 Yüzmede 
 

 Bütün bölümleri, en sonunda bir kez daha gözden geçirilir. Bütün kenarları, 

köĢeleri, kilitleri, fonksiyon ve amaca uygunluk bakımından kontrol edilir. 
 Ortezin kabulü için dikkate alınması gereken, hastanın yeterince yardım 

görmesi, tedaviden ikna edilmiĢ ve etkileme tarzını anlamıĢ olmasıdır. 
 Tedavi ekibi, fonksiyonuna, kalıbına ve kabul edilmesine göre korseyi bitirirken 

değerlendirmelidir. Eğer bütün ilgililer tarafından korseye memnuniyet verici 
değer verilebilirse korse hastaya takılır ve hastaya kontrol için yeni randevu 
tarihi verilerek gönderilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
Hasta üzerinde, polietilen (PE) gövde ortezi (korse) provası yapınız ve korseyi hastaya 

teslim ediniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Korseyi hastaya giydiriniz. 

 

 

 Ayakta durma pozisyonunda korseyi 

hastaya giydiriniz. 
 Koli bandı vb. ile korseyi sabitleyiniz. 

 Thorakanter kontrolü yapınız. 

 

 

 Elinizle thorakanter major ile korse ara 
boĢluğunu kontrol ediniz. 

 Bacak yana açık ve kapalı pozisyonlarda 
kontrol ediniz. 

 Koltuk altı kontrolü yapınız. 

 

 

 Ayakta koltuk altı boĢluğunu kontrol 
ediniz. 

 Oturma pozisyonunda koltuk altı 
boĢluğunu kontrol ediniz. 

 Rahatsızlık veren kısımları keserek 
gideriniz. 

 Oturma kontrolü yapınız. 

 

 

 Hastayı sandalyeye oturtunuz. 
 Önde bacak kısımlarının kontrolünü 

yapınız. 
 Arkada oturak kısım kontrolünü yapınız. 
 Otururken önde gırtlak ile takriben 2cm 

mesafe olmalıdır. 
 Rahatsızlık veren kısımları düzeltiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Korse bağlantı kemerlerini ve tokaları 
yapınız. 

 

 

 Korse üzerinden aldığınız ölçülere göre 
bağlantı kemerlerini ve tokaları 
hazırlayınız. 

 DikiĢ makinesinde velkroları kemer 
üzerine dikiniz. 

 Bağlantı kemerlerini ve tokaları korseye 
çakınız. 

 

 

 Bağlantı kemer ve toka yerlerini korse 
üzerinde iĢaretleyiniz. 

 Matkap ile iĢaretli yerleri deliniz. 
 Rivet ile kemer ve tokaları korseye 

çakınız. 
 Son kontrolleri yaparak korseyi hastaya 

teslim edecek hâle getiriniz. 

 Korseyi hastaya teslim ediniz. 

 

 

 Korseyi hastaya giydiriniz. 
 Korsenin kullanımı ve bakımını hastaya 

anlatınız. 
 Kontrol için yeni bir randevu tarihi 

vererek korseyi hastaya teslim ediniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Korseyi hastaya giydirebildiniz mi?   

2. Thorakanter kontrolü yapabildiniz mi?   

3. Koltuk altı kontrolü yapabildiniz mi?   

4. Oturma kontrolü yapabildiniz mi?   

5. Korse bağlantı kemerlerini ve tokalarını yapabildiniz mi?   

6. Bağlantı kemerlerini ve tokaları korseye çakabildiniz mi?   

7. Korseyi hastaya teslim edebildiniz mi?   

 
 

DEĞERLENDĠRME 
 
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
 
 



 

 49 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 
1. AĢağıdakilerden hangisi gövde ortezi yapımında kullanılan malzemelerden değildir? 

A) Deri 
B) Misinalı elastik kumaĢ 

C) Neopren kumaĢ 
D) Polietilen 
E) Suni deri (vinyleks) 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi termoplastik çeĢididir? 
A) Alüminyum 
B) Polietilen 
C) Deri 
D) Mantar 

E) Çelik 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi gövde ortezi çeĢidi değildir? 
A) TLSO 
B) LSO 
C) CTLSO 
D) KAFO 

E) Hiçbiri 
 

4. Boyunluklar hangi gövde bölgesi için tasarlanmıĢ ortez grubundandır? 
A) Cervical  
B) Thoracal 
C) Lumbal 
D) Sacral 
E) Hiç biri 

 
5. CTLSO’nun açılımı aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Cervical Thoraco Sacral Ortezler 
B) Thoracal Ortezler 
C) Cervical Ortezler 
D) Cervical Thoracal Ortezler 
E) Cervical Thoraco Lumbo Sacral Ortezler 

 
6. Yün ve angora gibi kumaĢlardan yapılmıĢ gövde ortezleri hangi amaçlı tedavilerde 

kullanılır? 
A) Deformite düzeltme 
B) Isıl tedavi 
C) Kırık sabitleme 
D) Lordozu engelleme 

E) Hiç biri 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 



 

 50 

7. Rijit malzemeli TLSO yapımında aĢağıdakilerden hangisi  kullanılmaz? 
A) Polietilen 
B) Polipropilen 
C) Misinalı elastik kumaĢ 

D) Alüminyum 
E) Hiç biri 

 
8. Trokal pelotlar birbirine kaç derecelik açıda gırtlağa doğru geçer? 

A) 20°  
B) 50°  
C) 40°  
D) 90°  

E) Hiç biri 
 

9. Sert oturma zemini üzerinde korsenin arka alt kenarına doğru kaç cm boĢluk 

olmalıdır? 
A) 8-9 cm 
B) 0-1 cm 
C) 5-6 cm 
D) 7-8 cm 

E) 2-3 cm 
 

10. Oturma provasında öne eğilme sırasında korsede en az kaç dereceye ulaĢılmalıdır? 
A) 15°  
B) 5°  
C) 45°  
D) 120°  
E) 100°  

 
 

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. 

 



 

 51 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 
AĢağıda listelenen davranıĢları gözlediyseniz Evet, gözlemediyseniz Hayır sütununda 

bulunan kutucuğa (X) iĢareti koyunuz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Korse için kesilen plastik malzeme ölçüleri doğru mu?   

2. Plastik malzemenin fırın içinde yeterli sıcaklıkta ve sürede 
kalmasını sağladınız mı? 

  

3. Plastik malzemeye alçı model üzerinde tekniğine uygun sıcak 
Ģekil verdiniz mi? 

  

4. Korsenin bel kavisi yeterli mi?   

5. Plastiği kestiğinizde kesim yerleri ve ölçüleri doğru mu?   

6. Korseyi giydirdiğinizde hastanın vücuduna düzgün oturdu 
mu? 

  

7. Hasta provasında thorakanter boĢluk yeterli mi?   

8. Hasta provasında koltuk altı boĢluğu yeterli mi?   

9. Hasta provasında oturma kontrolleri yeterli mi?   

10. Bağlantı kemer ve tokalarını doğru ölçülerde hazırlayıp 
korsede doğru noktalara çaktınız mı? 

  

 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz.  

 
Gövde ortezi imalatı faaliyetlerinin ve araĢtırma çalıĢmalarının sonunda kazandığınız 

bilgilerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi için öğretmeniniz size ölçme aracı uygulayacaktır. 
Bu değerlendirme sonucuna göre bir sonraki modül faaliyeti uygulamaya geçebilirsiniz. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 A 

3 A 

4 C 

5 D 

6 D 

7 A 

8 Th6 

9 Düzeltme ortezi 

10 Th10,Th8,Th8 

 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 B 

3 D 

4 A 

5 E 

6 B 

7 C 

8 D 

9 E 

10 C 

 
 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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