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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

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

ölçü alma metotlarını öğreneceksiniz.  

 
Bu modülü aldığınızda gövde bölgesinin kaslarını, gövde bölgesinin kemiklerini 

tanıyacak, gövde ortezi ölçü alma metotlarını öğrenecek ve hastadan alçı-ölçü 
alabileceksiniz. 

 
Ortezler, biyomekanik kurallar doğrultusunda hastanın anatomik yapısına uygun 

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

istenilen verim alınamaz. 
 
Gövde ortezleri, ortopedinin bir parçası olduğundan bu alanda bilgi ve beceri 

kazanmak gerekir. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ– 1 
 
 
 

 
Gövde bölgesinin genel yapısını inceleme becerisini kazanabileceksiniz. 
 
 
 

 

 Gövde kemiklerini gövde maketi üzerinde inceleyiniz. 
 Omurgayı gövde maketi üzerinde inceleyiniz. 
 

1. GÖVDE BÖLGESĠ YAPISI 
 

1.1. Gövde Bölgesi Kemikleri 
 
Kaburga, omurga, pelvis ve kuyruk sokumu gövde bölgesi kemiklerini oluĢturur. 
 

 

Resim 1.1: Gövde kemikleri 

 

1.1.1. Omurga (Columna Vertebralis) 
 
Columna vertebralis 33–34 vertebranın (omurun) üst üste sıralanmasıyla oluĢur. 

Omurganın ortasında bir kanal (canalis vertebralis) vardır. Canalis vertebralis içinde 
omurilik (medulla spinalis) yer alır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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ġekil 1.1: Omurga (Columna vertebralis) 
 

Omurga; baĢ, boyun ve gövdenin hareketlerinin yanı sıra vücudun tüm hareketlerinde 
de görev yapar. Vücut ağırlığının büyük kısmını taĢıyan ve bu ağırlığı pelvis vasıtasıyla alt 
taraf kemiklerine aktaran omurga, vücut dengesinin temininde çok önemli rol oynar. Alt ve 
üst taraflarının bağlantı kemikleriyle omurgaya bağlandıkları için omurganın Ģekli 
ekstremitelerin hareketlerini büyük ölçüde etkiler. 

 

Omurgayı oluĢturan 33 omurdan ilk 24 tanesi hareketli eklemler vasıtasıyla 
birbirlerine bağlanmıĢtır. Bu nedenle bunlara gerçek vertebralar (hareketli, presakral 
vertebralar) denilir. Geriye kalan 9 omurun 5 tanesi kendi aralarında birleĢerek os sacrumu, 
dört tanesi de os coccygisi oluĢturur. Bunlara da yalancı vertebralar veya sabit vertebralar 
denir. 

 

1.1.2. Omurların Genel Özellikleri 
 

Birinci boyun omuru (atlas) dıĢında tüm vertebraların bir cismi (corpus vertebrae) ve 
bir kemeri (arcus vertebrae) vardır. 

 

 Corpus vertebrae: Vücut ağırlığının büyük bölümünü taĢıyan omur parçasıdır. 
Büyüklükleri yukarıdan aĢağıya doğru ağırlık artıĢına uyum sağlayabilmek için 
giderek artar. KomĢu omur cisimlerinin karĢılıklı yüzleri birbirlerine discus 
intervertebralis denilen oluĢumlar ile bağlanmıĢtır. 

 

ġekil 1.2: Omur cismi 
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 Arcus vertebrae: Gövdenin arka tarafında kavis Ģeklindeki yapıya arcus 
vertebralis denir. Arcus vertebraenin gövdeye tutunan bölümüne pediculus 
arcus vertebrae, arka kısmına ise lamina arcus vertebralis adı verilir. Arcus 
vertebraede dört eklem çıkıntısı, iki transvers çıkıntı bir de spinal çıkıntı olmak 

üzere toplam yedi çıkıntı vardır. 

 

ġekil 1.3: Omur cismi (Vertebra) 

 
Omurgayı oluĢturan omurlar bulundukları bölgelere göre beĢ bölüme ayrılır (vertebra 

cervicales, vertebra thoracicae, vertebra lumbales, 0s sacrum, os coccygis). 
 

1.1.3. Boyun Omurları-Vertebrae Cervicales (C1 – C7) 
 
Yedi tanedir. En büyük ayrıcalıkları, transvers çıkıntılarının kökünde birer foramen 

transversarium bulunmasıdır. Bunun içinden a. vertebralis, bir yen pleksus ve otonom 
sinirler geçer. Boyun vertebraları yalnız baĢın ağırlığını taĢıdığı için boyutları küçük ve 
cisimleri incedir. Yedinci servikal vertebranın processus spinosusu en uzundur ve sırtta gözle 

görülür bir çıkıntı yapar. Servikal vertebralardan ilk ikisi çok farklıdır. Bu nedenle özel isim 
alır “Atlas” ve “Axis”. 

 

ġekil 1.4: “Atlas” ve “Axis” 
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Atlas 1. servikal vertebradır. Atlasın corpusu yoktur. Bunun massa lateralis adını alan 
yan parçaları çok geliĢmiĢtir. Axis 2. servikal vertebradır. Diğer servikal vertebraların bütün 
özelliklerini gösterir ek olarak corpusun üstünden yukarıya doğru dikey, dens axis denilen 2 
cm kadar boyunda bir çıkıntı vardır. 

 

1.1.4. Sırt Omurları-Vertebrae Thoracale (T1 – T12) 

 

ġekil 1.5: Thoracal vertebra 

 
AĢağıya indikçe vertebralar üstüne binen ağırlık arttığı için vertebraların boyutları da 

büyür. On iki thorakal vertebra vardır. Bunların en beligin karekteristiği, cisimlerinin arka-

yan köĢelerinde üst ve alt olmak üzere ikiĢer tane olan yarım eklem yüzleridir. 
 

1.1.5. Bel Omurları-Vertebrae Lumbales (L1 – L5) 

 

ġekil 1.6: Lumbal vertebra 

 
BeĢ lumbar vertebra vardır. Kostal eklem yüzleri yoktur. Üzerlerine binen ağırlık fazla 

olduğu için cisimleri kalın ve ovaldir. Spinal çıkıntıları kalın ve dört köĢelidir. Üst eklem 
yüzleri arka-içe, alt eklem yüzleri ön-dıĢa bakar. 

 

1.1.6. Os Sacrum (Sağrı Kemiği) 
 
BeĢ sakral omurun birleĢmesinden oluĢmuĢ üçgen Ģeklinde bir kemiktir. Ġki yanında 

coxae ile eklem yaparak pelvis arka duvarını oluĢturur. Sacrumun tabanı, tepesi, yan parçası 
ve iki yüzü vardır. BeĢinci bel omuru ile eklem yapan üst ucuna, sacrum tabanı, basis ossis 
sacri denir. Basisin ön kenarı pelvis boĢluğu içinde öne doğru çıkıntı yapar. Bu çıkıntıya 
promontorium adı verilir. Basisin yan bölümleri ise ala sacralis adını alır. 
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ġekil 1.7: Os sacrum 

 
Sacrumun ön yüzü konkavdır ve facies pelvina adını alır. Bu yüzde korpusların 

birleĢtiği kısımlar enine çizgiler hâlinde görülür. Dört tane olan bu çizgilere linea transversae 
denir. Bu yüzde her bir çizginin uçlarında olmak üzere dört çift foramina sacralia pelvina 
denilen delikler açılır. Bu deliklerden spinal sinirlerin ön dalları çıkar. Sacrumun konveks 
arka yüzüne facies dorsalis denir ve ön yüzüne oranla daha dardır. Tam orta çizgide spinal 

çıkıntıların birleĢmesinden oluĢan çıkıntıya crista sacralis mediana denir. 
 
Sacrumun aĢağıda bulunan tepe kısmına apex ossis sacri denir. Burada bulunan oval 

eklem yüzü, os coccygis ile eklem yapar. 

 

ġekil 1.8: Os sacrum 

 
Os sacrum beĢinci bel omuru, os coccygis ve iki os iliumla olmak üzere dört kemikle 

eklem yapar. 



 

 8 

1.1.7. Os Coccygis (Kuyruk Sokumu Kemiği) 

  

ġekil 1.9: Os coccygis 

 
Kuyruk kemiği olarak bilinir. Genellikle iyi geliĢmiĢ ve birbirleriyle kaynaĢmıĢ dört 

omurdan oluĢan tek bir kemiktir. Omur sayısı 3-5 arasında değiĢir. En büyükleri birincisi 
olup sacrumun son segmenti ile eklem yapar, bazen de kaynaĢmıĢ olarak görülür. Üst uçtan 

yukarıya doğru olan çıkıntıya cornu coccygeum denir. Bu çıkıntı üst eklem çıkıntısının 
artığıdır. AĢağıya doğru küçülen omur kalıntıları en altta bir modül Ģeklindedir. Bunlar bazen 
bir kıkırdak aracılığı ile birbirleriyle eklem yapabilir. 

 

ġekil 1.10: Os coccygis 

 

1.1.8. Omurganın ġekli ve Eğrilikleri 
 

Columna vertebralis, vücudun arka orta çizgisi üzerindedir. Omurga düz bir sütun 
biçiminde değildir. Yandan görünüĢüne göre iĢlev bakımından önemli sagital eğrilikler 
gösterir. Sırasıyla boyun, göğüs, bel ve sacrum eğrilikleri vardır. Göğüs ve pelvis eğrilikleri 

esas eğriliklerdir ve öne doğru iç bükeydir. Boyun ve bel eğrilikleri sonradan basınç ile 
oluĢur. Boyun eğriliği intrauterin yaĢamın sonunda veya 3-4 aylık bebek iken belirginleĢir. 
Bel eğriliği 12-18 aylık iken, çocuk yürümeye baĢladığında oluĢur. GeliĢmesi gövde 
ağırlığının bir alttaki omurga ve bacaklara iletilmesi için gereklidir. Boyun ve bel eğrilikleri 
öne doğru dıĢ bükeydir. Boyun ve bel omurlarının oluĢturduğu sagital eğriliklere sırasıyla 
servikal lordoz, lumbal lordoz adları verilir. Kadınlarda bel eğriliği daha fazladır. Sacrum 
eğriliğinin iç bükey yüzü aĢağıya ve öne doğrudur. Göğüs eğriliğinin arkaya doğru olan dıĢ 

bükeyliğinin patolojik olarak artmasına, kifoz (kyphosis) denir. 
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Sagital eğriliklerden baĢka omurganın dıĢ yanlara (sağa ve sola) doğru eğrilikleri 
vardır. Skolioz denilen bu eğrilikler küçük çocuklarda görülmez. 7-10 yaĢlarında oluĢur. En 
çok göğüs bölümünde sağa, bel bölümünde sola bakan eğrilikler görülür. Normal skoliozlar 
çok hafif olur. Göğüs bölgesinin üst parçasında columna vertebralis genellikle dıĢ yana 

doğru hafif bir eğrilik gösterir. Bu lateral eğrilik sağ elini kullanan kiĢilerde sağ yana, sol 
elini kullanan kiĢilerde sol yana doğrudur. 

 

1.1.9. Compages Thoracis (Göğüs Kafesi) 
 

On iki çift kaburga, sternum ve göğüs omurlarının birbirleriyle eklem yaparak 
oluĢturdukları kemik kafesine göğüs kafesi denir. Eklemlerin çokluğu ve kaburgaların bir 
bölümünün kıkırdak olması, göğüs kafesinin hacminin kolay değiĢmesini sağlar. Yine 
kaburgaların spongioz dokudan yapılmıĢ olması, aralıklı dizilmeleri ve göğüs kafesinin 
duvarının hafif olmasını sağlar. Dolayısıyla kaburgaların yukarıya kaldırılarak göğüs 

kafesinin geniĢletilmesi esnasında daha az kas gücüne ihtiyaç duyulur. Bu da solunum 
fonksiyonu bakımından önemlidir. Yukarı kalkmıĢ olan kaburgalar, kasların etkisi kalkınca 
kendi ağırlıkları ve elastikiyetleri sayesinde kendiliğinden aĢağıya inerek göğüs kafesini 
daraltır. 

  

Resim 1.2: Göğüs kafesi 
 

ġekil itibarıyla göğüs kafesi, tepesi kesik bir koniye benzetilebilir. Göğüs kafesi 
boĢluğuna cavitas thoracis, üst giriĢine apertura thoracis superior, alt çıkıĢına ise apertura 
thoracis inferior denir. 

 

 Costae (I - XII, kaburgalar) 
 

Göğüs kafesinin büyük bir bölümünü oluĢturan kaburgalar, insanlarda normal olarak 
12 çifttir. Ġlk yedi çift kaburga, önde sternum ile birleĢir. Bunlara gerçek kaburga (costae 

verae) adı verilir. Geriye kalan beĢ çift kaburgaya costae spuriae denir. Bu kaburgalardan ilk 
üçünün kıkırdak parçaları birbirleriyle birleĢir ve yedinci kaburganın kıkırdak parçasıyla 
sternuma tutunurlar. Son iki çift kaburga diğerlerine oranla kısadır, uçları serbest olarak 
kaslar arasında sona erer. Kaburgaların önde sternum ile birleĢen ön parçaları hyalin 
kıkırdaktan yapılmıĢtır (cartilago costalis). Büyük bir bölümü ise kemik dokusundandır (os 
costale). Kaburgaların uzunluğu birinci kaburgadan yedinci kaburgaya kadar artar. Birinci 
kaburganın eğimi en azdır, aĢağıya doğru indikçe bu artar ve dokuzuncu kaburgada en büyük 

derecesine eriĢir. Kaburgalar arasına, spatium intercostale denir. Bu aralık bir üstteki 
kaburganın sayısı ile isimlendirilir. 
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Resim 1.3: Kaburgalar 

 
Os costale (kaburga) üç bölümden oluĢmuĢtur: 
 

 Caput costae: Omurlar ile eklem yapan arka ucuna kaburga baĢı denir. 
Burada omur cisimleri ile eklem yapan yüzey bir ibik ile ikiye ayrılmıĢtır. 
Birinci, on birinci ve on ikinci kaburga baĢlarında birer eklem yüzü 
görülür. 

 Collum costae: Caput costae ile kaburga cismi arasında bulunan dar 

parçadır. Collum costaenin keskin üst kenarına crista colli costae denir. 
Alt kenarı yuvarlaktır. 

 Corpus costae: Kaburga cismidir. Collum costae ile birleĢme yerinde, 
dıĢ yüz üzerinde bir kabartı vardır. Tuberculum costae göğüs omurlarının 
proc. transversusu ile eklem yaptığı için üzerinde bir eklem yüzü bulunur. 
Kaburga cisminin alt kenarı üst kenarına göre ince ve keskindir. Ġki yüzü 

vardır. Ġç yüzünde alt kenarı izleyen dar bir oluk (sulcus costae) bulunur. 
Bu oluktan a. v. intercostalis posterior ve n. intercostalis geçer. DıĢ yüzü 
kasların yapıĢma yerleri dıĢında düzdür. Kaburgalar damardan belirgin 
spongioz dokudan yapılmıĢ ve sadece ince bir kompakt kemik dokusu ile 
sarılmıĢtır. 

 

ġekil 1.11: Yedinci göğüs kaburgası 
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 Sternum 

 
Göğüs kafesinin önünde, orta çizgi üzerinde yer alan, yassı bir kemiktir. Üst ucu 

geniĢtir. Yukarıdan aĢağıya doğru manubrium sterni, corpus sterni ve proc. xiphoideus 

olmak üzere baĢlıca üç parçası vardır. Manubrium sterninin üst kenarındaki çentiklerden 
ortadakine mc. jugularis, yandakilere ise mc. clavicularis denir. Bu çentikle clavicula eklem 
yapar. Manubrium sterninin yan kenarlarında bulunan çentiklere birinci ve ikinci kaburgalar 
eklem yapar. 

 

ġekil 1.12: Sternum 

 
Corpus sterni, manubrium sterniden bir hayli uzun, ince ve dardır. Embriyolojik 

dönemde 4 parça olan corpus, daha sonra kaynaĢarak tek parça hâlini alır. 
 
Ġkinci kıkırdak, corpus ve manubriumun müĢtereken oluĢturduğu çentiğe, yedinci 

kaburga corpus ve processus xiphoideusun oluĢturduğu müĢterek çentiğe; üçüncü, dördüncü, 
beĢinci ve altıncı kıkırdak kaburga ise doğrudan corpus ile eklem yapar. 

 
Proc. xiphoideus, sternumun en küçük parçasıdır. Ġnce ve geniĢ olan bu bölüm, 

gençlerde kıkırdak yapıdadır. Ġleriki yaĢlarda yukarı bölümü kemikleĢir. 
 
Sternum, damardan zengin süngerimsi bir yapıya sahiptir, sadece dıĢ kısmı ince 

kompakt kemik lamel ile kaplıdır. 
 

 Fonksiyonu: Son kaburgayı tespit eder ve diyafragma origosunun 

hareketsiz kalmasına yardım ederek bir inspirasyon kası gibi çalıĢır. 

 Siniri: 12. interkostal sinir ile ilk üç veya dört lumbal spinal sinirin ön 
dallarından innerve olur. 
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1.2. Hasta Kabulü 
 
Bir gövde ortezi imalatı; doktor, fizyoterapist ve ortopedi teknisyeni arasında iĢbirliği 

gerektirir. Doktor, hasta için uygun gövde ortezini reçete eder. Ortopedi teknisyeni, reçetede 
öngörülen ortezi yapar ve hastaya giydirir. Fizyoterapist ise gövde kaslarının güçlenmesi için 
hastaya egzersiz programı hazırlar ve uygular. Gövde deformitesinin tedavisi, ortez ile 
birlikte gövde kaslarını güçlendirici egzersizler ile desteklenmelidir. Ayrıca doktor 

tarafından yapılan periyodik kontrollerde gövde deformitesindeki düzelmeye göre ortez 
üzerinde yapılacak değiĢiklikler ortopedi teknisyeni tarafından gerçekleĢtirilir. 

 

1.2.1. Endikasiyon 
 
Kötürüm skolyozları, normalde değiĢebilen çerçeve destekli korseyi, dolu yüzlü 

destekleyici besleme korsesi Ģeklinde gerektirir. 
 
 BaĢlıca omur hastalıkları Ģunlardır: 

 

 Spondylarthritis 

 Spondylitis 

 Spondylodiscitis 

 Osteoporose 

 TBC 

 Symphisis 
 

Akut merhalesinde korse ile tedavi sırasında iltihaplanma merkezine dikkat 
edilmelidir. Omur gövdesi kendini açabilir, omur gövdesinin kırılmasına neden olabilir. 
Bakterilerin yayılmaması için iltihaplanma yerinin istirahat hâli ayrıca önemlidir. 

 
Vücudun aĢırı bükülmesinde veya gerilmesinde kayma veya tehlikeye maruz kalan 

omurga segmentlerinde kesilme tehlikesi vardır. Korse yapılırken bu tehlikeli duruma dikkat 
edilmelidir. 

 

1.2.2. Korsenin Etki Prensibi 
 
Büyük yüzeyli baskı sayesinde ağırlığı bir noktada toplamak ve belli kapsamda onu 

düzeltmek mümkündür. Korse omurgayı desteklemek ve ağırlığı vücudun alt tarafının 
üzerine aktarmak gerekir. 

 
Korse, karın boĢluğunun stabilizasyonu sayesinde omurganın yükünü hafifletmesi 

içindir ve doktor tarafından istenilen yerde tespit edilir. 
 
 Korselerde üç nokta sistemi 

 
Omurgayı doğrultmak için daima bükümün tepe noktasının seviyesinde bir karĢı baskı 

getirilmelidir. Bu baskıyı aynı zamanda karĢıda bulunan tarafın üzerinde iki sabit nokta 
tamamlamalıdır. 
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Lordotik ve kifotik omurga bükümünü tutmak veya düzelmek için 2 üç nokta sistemi 
bir arada bağlanmalıdır. Bir üç nokta sistemi kifoza karĢı tesirli olur. Bel omurgasının 
hareketliliği sebebiyle ventral alt sabit noktası, derinde bulunan bir dorsal donanım sayesinde 
tamamlanmalıdır. Bu Ģekilde, bel omurgasının üzerine de bir ikinci üç nokta sistemi tesirli 

olur. 
 
Omurganın rotasyonunun kalça üzerinde de tesiri vardır. Bunun için kalçanın durumu 

tam olarak gözden geçirilmelidir. 
 
Bir karın baskısı genelde zararlıdır fakat bazı durumlarda gerekebilir. Örneğin, aĢırı 

lordozu (hyperlordoz) önlemek veya lordozsuz bir neticeye ulaĢmak için bir karın baskısı 
uygulanır. 

 

1.2.3. Omurganın Muayenesi 
 
Hastadan ölçü almadan önce omurganın muayenesi yapılır. 
 

 Gözle muayene (Ģekil, duruĢ): 
 

 Genel duruĢ 

 Ayak ve bacak durumu 

 Omuz duruĢu 

 Kolların duruĢu 

 Omuz sarkması 

 Bel üçgenleri 

 Dikensi çıkıntının geçiĢi 

 Pelvis seviyesi 

 Omur gövdelerinin ve omur çıkıntılarının kontrolü 

 Omurganın kontrolü ve solunum kapasitesi 
 

 Hareket muayenesi: 
 

 Aktif 

 Pasif 
 

 Kas statüsü 
 Nevrolojik özel durumlar 
 Röntgen: 

 

 A-P çekimi 

 Gerekirse yan çekim 

 

1.2.4. Anamnez 
 
Ölçü almadan önce hasta bilgileri hasta kayıt formuna yazılır. 
 

 Gebelik ve doğum anamnezi 
 Aile anamnezi 
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 Eski hastalıkları 
 Ġlk diyagnoz 
 Hangi tedavi Ģekli uygulanacağı: 

 

 Nasıl? 

 Hangi? 

 Ne kadar süre? 
 

 Progredigenz 
 Cinsiyet geliĢmesi (büyüme / yara izi) 
 Kan dolaĢımı durumu 
 

1.2.5. Gövde Ölçülerini Almak 

 

  

ġekil 1.13: Gövde ölçüleri 

 

Gövdenin ölçüleri alınır ve gövde ölçü formuna yazılır. 
 
A- Sternum ile pubisi ölçmek 

 
Symphisis pubis ile sternum proximal ara mesafesi mezura ile ölçülür ve gövde ölçü 

formuna yazılır. 

 
B- Koltuk altı ile illiumu ölçmek 

 
Koltuk altının ortasından “cristailliaca”ya kadar olan mesafe mezura ile ölçülür ve 

gövde ölçü formuna yazılır. 
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C- Göğüs çevresini ölçmek 

 
Koltuk altı seviyesinden göğüs çevresi mezura ile ölçülür ve gövde ölçü formuna 

yazılır. Nefes alınmıĢ ve nefes verilmiĢ durumda ölçü alınmalıdır. 
 
D- Bel çevresini ölçmek 

 
Bel çevresi promontorium (vücut ağırlık merkezi) seviyesinden mezura ile ölçülür ve 

gövde ölçü formuna yazılır. 
 

E- Kalça çevresini ölçmek 

 
Thorachanter majorun en üst seviyesinden kalçanın çevresi mezura ile ölçülür ve 

gövde ölçü formuna yazılır. 
 
F- Koltuk altı geniĢliğini ölçmek 

 
Koltuk altı çukurunun ortasından karĢı koltuk altı ortasına kadar ölçülür. Önden nefes 

alınmıĢ ve nefes verilmiĢ durumda ölçü alınmalıdır. Alınan ölçü, gövde ölçü formuna yazılır.  

 

ġekil 1.14: Koltuk altı ölçüsü 

 
G- Spina mesafesini ölçmek  

 
Mastar pergeli ile spina illiaca anterior suprior ortasından karĢı spina illiaca anterior 

suprior ortasına kadar ölçüm yapılır. Alınan ölçü, gövde ölçü formuna yazılır. 

   

ġekil 1.15: Spina ölçüsü 
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GÖVDE ORTEZĠ ÖLÇÜ FORMU 

Tarih : 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 
Gövde ortezi için metrik ölçüleri alınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hasta anamnezini yazınız.  Gövde ölçü formu kullanınız. 

 Sternum ile pubisi ölçünüz. 

 

 Mezura kullanınız. 
 Sternum proksimal ile pubis arasını 

ölçünüz. 

 Koltuk altı ile illiumu ölçünüz. 

 

 Mezura kullanınız. 
 Koltuk altı çukuru ile cristailliaca arasını 

ölçünüz. 

 Göğüs çevresini ölçünüz. 

 

 Mezura kullanınız. 
 Koltuk altından göğüs çevresini ölçünüz. 

 Bel çevresini ölçünüz. 

 

 Mezura kullanınız. 
 Promontorium seviyesinden bel 

çevresini ölçünüz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

 18 

 Kalça çevresini ölçünüz. 

 

 Mezura kullanınız. 
 Thorachanter major seviyesinden kalça 

çevresini ölçünüz. 

 
 Koltuk altı geniĢliğini ölçünüz. 

 

 Vücut kumpası kullanınız. 
 Ġki koltuk altı ara mesafesini ölçünüz. 

 
 Spina mesafesini ölçünüz. 

 

 Mastar pergeli veya vücut kumpası 
kullanınız. 

 Ġki spina ara mesafesini ölçünüz. 

 Gövde ölçülerini yazınız. 
 Gövde ölçü formu kullanınız. 
 Ölçtüğünüz değerleri, gövde ölçü 

formuna yazınız. 
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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. Hasta anamnezi yazabildiniz mi?   

2. Sternum ile pubisi ölçebildiniz mi?   

3. Koltuk altı ile illiumu ölçebildiniz mi?   

4. Göğüs çevresini ölçebildiniz mi?   

5. Bel çevresini ölçebildiniz mi?   

6. Kalça çevresini ölçebildiniz mi?   

7. Koltuk altı geniĢliğini ölçebildiniz mi?   

8. Spina mesafesini ölçebildiniz mi?   

9. Gövde ölçülerini yazabildiniz 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. Omurga iskeleti kaç kemikten oluĢur? 

A) 18 
B) 28 

C) 13 
D) 33 
E) 23 
 

2. Boyun omurları (vertebrae cervicales) kaç adettir? 
A) 12 
B) 18 
C) 7 

D) 17 
E) 5 
 

3. Sırt omurları (vertebrae thoracale) kaç adettir? 
A) 5 
B) 12 
C) 7 
D) 8 
E) 11 
 

4. Bel omurları (vertebrae lumbales) kaç adettir? 
A) 5 
B) 11 

C) 4 
D) 8 
E) 6 
 

5. Göğüs kafesinin büyük bir bölümünü oluĢturan kaburgalar kaç çifttir? 
A) 11 
B) 4 
C) 8 
D) 12 
E) 15 
 

6. Göğüs kafesinin önünde, orta çizgi üzerinde yer alan yassı kemik, aĢağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Pubis 
B) Costa 
C) Sternum 
D) Vertebra 
E) Sacrum 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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7. AĢağıdakilerden hangisi, hastanın gözle muayene çeĢitlerinden değildir? 
A) Genel duruĢ 
B) Omuz duruĢu 
C) Kolların duruĢu 

D) Anaminez 
E) Ayak ve bacak durumu 
 

8. AĢağıdakilerden hangisi, anamnez çeĢitlerinden değildir? 
A) Eski hastalıkları 
B) Ġlk diagnoz 
C) Kan dolaĢım durumu 
D) Röntgen 
E) Aile anamnezi 
 

9. AĢağıdakilerden hangisi, vücut kumpası kullanılarak alınan ölçü çeĢididir? 

A) Koltuk altı geniĢliği 
B) Gövde çevresi 
C) Bel çevresi 
D) Kalça çevresi 
E) Hiçbiri 

 
10. Kalça çevre ölçüsü, hangi seviyeden alınmalıdır? 

A) Costa 
B) Promontorium 
C) Sternum 
D) Thorachantor major 
E) Clavicula 
 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 
 
 
Gövde ortezleri alçı ölçü alma tekniğini kavrayacak ve alçı ölçü alma becerisini 

kazanacaksınız. 
 
 

 
 
 Gövde bölgesi kaslarını araĢtırınız. 
 Gövde ortez alçı ölçü tekniğini araĢtırınız ve arkadaĢlarınız. 
 

2. GÖVDE ORTEZĠ ALÇI ÖLÇÜ 
 

2.1. Gövde Bölgesi Yüzeysel Sırt Kasları (Musculi Dorsi) 
 
Gövde bölgesi yüzeysel sırt kasları muskuli dorsi olarak adlandırılır. 
 

2.1.1. M. Trapezius 
 
Sırttaki en yüzeysel kas olup göğüs, boyun ve omzun arka kısmında bulunur. GeniĢ, 

yassı, üçgen Ģeklindedir. 
 
GeniĢ bir sahadan baĢlar, üst bölüm lifleri aĢağıya ve dıĢa doğru uzanarak claviculanın 

1/3’ünün dıĢ arka kenarında sona erer. Orta kısım lifleri transvers olarak dıĢa uzanır ve 

acrominoun ve spina scapulanın üst kenarında sona erer. Alt bölüm lifleri yukarıya ve dıĢa 
doğru uzanarak scapulanın ucunda sona erer. M. trapeziusun üst kısmı, oksipital kemiğe ince 
bir aponevrozla tutunur. Bu aponevroz deriye de sıkıca tutunduğu için baĢımızı arkaya 
eğdiğimizde bu yapıĢma yerinde bir deri kıvrımı oluĢur. 

 

Resim 2.1: M. Trapezius 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Fonksiyonu: M. trapezius, kas liflerinin yönüne göre omuza çeĢitli hareketler 
yaptırır. Ust bölüm lifleri omuzu yukarıya-içe, orta bölüm lifleri içe ve alt 
bölüm lifleri de aĢağıya-içe doğru çeker. M. trapezius scapulaya tutunan diğer 
kaslarla birlikte kolun hareketleri esnasında scapula’nın pozisyonunu ayarlar. 

 Siniri: N. Accessoriusun pars spinalisinden innerve olur. Bu kas ayrıca üçüncü 
ve dördüncü servikal spinal sinirlerin ön dallarından sensitif lifler gelir. 

 

2.1.2. M. Latissimus dorsi 
 
Çok geniĢ, yüzeysel, üçgen Ģeklinde bir kastır. Ust kısmı m. trapeziusun altındadır. 

Altıncı thorakal vertebra spinaları, crista iliaca dıĢ dudağı, son dördüncü kosta dıĢ yüzleri ve 
scapula alt açısından baĢlar. M. latissimus dorsi ve m. teres majorun yassı kiriĢlerinin alt 
kenarları birbiriyle kaynaĢmıĢtır. YapıĢık olmayan üst bölümleri arasında ise bir bursa 
bulunur. 

 

Resim 2.2: M. Latissimus dorsi 

 
 Fonksiyonu: Kola ekstansiyon ve adduksiyon yaptırır. Kola iç rotasyon 

yaptırır. Kolu ve omuzu aĢağıya arkaya çeker. Kaburgaları yukarıya kaldırmak 

suretiyle inspirasyona yardım eder. 
 Siniri: N. thoracodorsalisden innerve olur. 
 

2.1.3. M. Rhomboideus Major 
 

Her iki romboid kas, vertebra spinaları ile scapula iç kenarını birbirine bağlar. Bu kas; 
2.- 5. göğüs omurlarının spinal çıkıntılarından baĢlar, scapula iç kenarına yapıĢır. 

 

Resim 2.3: M. rhomboideus major 
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2.1.4. M. Rhomboideus Minor 
 
M. rhomboideus majorun üst kısmında olup bu kasın devamı Ģeklindedir. Yedinci 

boyun ve birinci göğüs omurunda baĢlar. Scapulanın iç kenarına yapıĢır. 

 

Resim 2.4: M. rhomboideus minor 

 
 Fonksiyonları: Scapulayı yukarıya ve biraz da içe doğru çeker. Aynı zamanda 

dıĢ ucunu aĢağıya getirecek Ģekilde biraz da rotasyon yaptırır. Scapulaya 

tutunan diğer kaslarla birlikte scapulanın pozisyonunu ayarlar. 
 Siniri: N. dorsalis scapulae aracılığı ile beĢinci spinal sinirden ve doğrudan 

üçüncü ve dördüncü servical sinirden innerve olur. 
 

2.1.5. M. Levator Scapulae 
 

Boynun arka dıĢ tarafında bulunur. Kısa kiriĢler vasıtasıyla ilk 4 omurun transver 
çıkıntılarından baĢlar. AĢağıya doğru iner, scapulanın margo medialisinin köĢesine yapıĢır. 

 

Resim 2.5: M. levator scapulae 
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 Fonksiyonu: Scapulanın iç kenarını yükseltir. M. trapezius ve m. 
rhomboideuslar ile birlikte scapulayı içe ve yukarıya doğru çeker. 

 Siniri: N. dorsalis scapula ve 3-4 spinal sinirleri. 
 

2.1.6. M. Serratus Posterior Superior 
 
Yedinci boyun ve ilk ikinci göğüs omurlarının spinal çıkıntılarından baĢlar. DıĢa, 

aĢağıya doğru uzanır. 2. -5. kaburgaların üst kenarlarına ve dıĢ yüzlerine yapıĢır. 
 

 Fonksiyonu: YapıĢtığı kaburgaları yukarıya doğru kaldırır. 
 Siniri: N. intercostalis 2.-5. 
 

2.1.7. M. Serratus Posterior Ġnferior 
 

Alt göğüs, üst bel omurlarının proc. spinosuslarından baĢlayan ince yassı bir kastır. 
Lifleri yukarıya dıĢa doğru uzanır. Son dört kaburganın dıĢ yüzlerinde sona erer. 

 

Resim 2.6: M. serratus posterior inferior 

 
 Fonksiyonu: Son kaburgaları aĢağıya arkaya doğru çeker. 

 Siniri: N. intercostalis 9-12. 
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2.1.8. M. Splenius Capitis 

 

Resim 2.7: M. splenius capitis 

 
3.-7. boyun omurlarının ve ilk üç göğüs omurunun proc. spinosusundan baĢlar, proc. 

mastoideusta sona erer. 
 

 Siniri: C1-C4 spinal sinirlerin arka dallarıdır. 
 

2.1.9. M. Splenius Cervicis 
 

3.-6. göğüs omurlarının spinal çıkıntılarından baĢlar. Ġlk 2-3 boyun omurlarının proc. 
transversusları üzerinde sona erer. 

 

 Fonksiyonları: M. splenius capitis ve cervicis birlikte çalıĢtıklarında baĢı 
arkaya çeker. 

 

Bir tarafın kasları çalıĢtığında baĢı geriye çeker ve biraz döndürür. Bu nedenle yüz, 

çalıĢan kaslar tarafına çevrilir. 
 

2.2. Üst Tabaka Derin Sırt Kasları 
 

Üst tabaka derin sırt kasları; musculus erector spinae, m. iliocostalis, m. longissimus 
ve m. spinalisdir. 

 

2.2.1. Musculus Erector Spinae 
 
Columna vertebralisin iki yanında yer alır. Göğüs ve bel bölgelerinde fascia 

thoracolumbalis, yukarıda m. splenius capitis, m. splenius cervicis, mm. rhomboidei, aĢağıda 
m. serratus posterior inferior ile örtülüdür. 

 

Fascia thoracolumbalis sırtın derin kaslarını örter. M. erector spinae lumbal bölgenin 
üst bölümünde dıĢ, orta ve iç olmak üzere sütun Ģeklinde üç bölüme ayrılır. 

 

DıĢtaki sütuna m. iliocostalis, ortadaki sütuna m. longissimus ve içteki sütuna da m. 
spinalis denir. 
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Bu kas sütunları da bulundukları bölgelere göre üçer bölüme ayrılır. 
 

2.2.2. M. Ġliocostalis 
 
Bu kas, thorakal ve servikal bölgelerde bulunur. Bu nedenle de m. iliocostalis 

lumborum, thoracis ve cervicis olmak üzere üç bölümü vardır. 

 

Resim 2.8: M. iliocostalis 

 

 Fonksiyonları: Ġki taraflı kasıldığında omurgayı arkaya eğer, tek taraflı 
kasıldıklarında ise aynı tarafta yana eğer. Lumbal ve thorakal bölümleri 
kaburgaları aĢağıya çekerek ekspirasyona yardım eder. 

 Sinirleri: Lumbal bölgenin üst, servikal bölgenin alt ve thorakal bölgenin de 
tüm spinal sinirlerinin arka dallarından innerve olur. 

 

2.2.3. M. Longissimus 
 
M. erector spinaenin ortadaki sütununu oluĢturur. Göğüs, boyun ve baĢ bölgelerinde 

bulunması nedeniyle m. loggissimus thoracis, cervicis ve capitis olmak üzere üç bölümü 
vardır. 

 

Resim 2.9: M. Longissimus 
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 Fonksiyonları: Ġki taraflı kasıldığında baĢı arkaya eğer, tek taraflı kasıldığında 
ise baĢı aynı tarafta yana eğer ve yüzü de aynı tarafa çevirir. 

 Sinirleri: Üst ve orta servikal spinal sinirlerin arka dallarından innerve olur. 
 

2.2.4. M. Spinalis 
 
M. erector spinaenin medial bölümünü oluĢturur. Göğüs, boyun ve baĢ bölgelerinde 

bulunması nedeniyle m. spinalis thoracis, cervicis ve capitis olmak üzere üç bölümü vardır. 

 

Resim 2.10: M. Spinalis 

 
 Fonksiyonları: Omurgayı arkaya eğer. 
 Sinirleri: Thorakal ve servikal spinal sinirlerin arka dallarından innerve olur. 

 

2.3. Alt Tabaka Derin Sırt Kasları 
 

M. erector spinaenin en derininde bulunan kaslar mm. transversospinales, mm. 
interspinales ve mm. intertransversariidir. 

 

2.3.1. Musculi Transversospinales 
 
Bu gruptaki kaslar, omurların transvers çıkıntılardan baĢlar, yukarıya ve içe doğru 

uzanarak üstteki omurların spinal çıkıntılarında sona erer. 
 
Bu kaslara baĢlama ve sona erme yerlerine göre transversospinal kaslar denilmektedir. 

Bu grupta m. semispinalis, mm. multifidi ve mm., rotatores bulunmaktadır. 
 
 Fonksiyonları: Ġki taraflı kasıldıklarında omurgayı arkaya eğer. Tek taraflı 

kasıldıklarında ise bunun yanı sıra gövdeyi karĢı tarafa döndürürler. 
 Sinirleri: Servikal ve thorakal spinal sinirlerin arka dallarından innerve olur. 

 

2.3.2. Mm. Multifidi 
 
Kısmen kas kısmen de tendinöz yapılı çok sayıda lif demetlerinden oluĢan bu kas, 

sacrumdan axise kadar spinal çıkıntıların yan taraflarındaki olukları doldurur. 
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Yüzeylerinde bulunan m. semispinalislerden daha kısa, dolayısıyla daha oblik 
seyretmeleri nedeniyle ayırt edilebilir. 

 

Resim 2.11: Mm. multifidi 

 
 Fonksiyonu: Ġki taraflı kasıldığında omurgayı arkaya eğer. Tek taraflı 

kasıldığında bu hareketle birlikte gövdeye karĢı tarafa rotasyon yaptırır. 
 Sinirleri: Spinal sinirlerin arka dallarından innerve olur. 

 

2.3.3. Musculi Ġnterspinales 
 
Spinal çıkıntılar arasında bulunan bu küçük kaslar boyun, göğüs ve bel bölgelerinde 

bulunur. Bu nedenle mm. interspinales cervicis, thoracis ve lumborum olarak isimlendirilir. 
 

 Fonksiyonları: Omurgayı arkaya eğer. 
 Sinirleri: Spinal sinirlerin arka dallarından innerve olur. 
 

2.3.4. Musculi Ġntertransversari 
 
Transvers çıkıntılar arasında bulunan bu küçük kaslar boyun, göğüs ve bel 

bölgelerinde bulunur. 
 
 Fonksiyonları: Tek taraflı kontraksiyonlarında omurgayı aynı tarafa eğer. Çift 

taraflı kontraksiyonlarında ise tespit eder. 
 Sinirleri: Boyundaki her iki grup kas ile beldeki lateral grup spinal sinirlerin ön 

dallarından, thorakaller ve lumballerin medial bölümü ise arka dallarından 
innerve olurlar. 

 

2.4. Göğüs Kasları 
 

M. pectoralis major, m. pectoralis minor, m. subclavius, m. serratus anterior omuz 
bölgesi kasları olarak ele alınmıĢtır. Bu kaslar göğüs hareketleri üzerinde etkilidir. 
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2.4.1. Interkostal Kaslar 
 
 Mm. intercostales externi: Tuberkülden kostokondral ekleme kadar yukarıdan 

aĢağıya, arkadan öne doğru uzanır. Bu noktadan sonra içe doğru, kıkırdakların 
ön yüzünde Ģeffaf, ince bir zar olarak devam eder. 

 

Resim 2.12: Mm. intercostales externi 

 

 Mm. intercostales interni: Eksternuslar gibi bunlar da on bir interkostal 
aralıkta bulunan onbir adet kastır. Sternum yan kenarından kaburga açısına 
kadar uzanır. Lifleri yukarıdan aĢağı, önden arkaya yönde seyreder. 

 

Resim 2.13: Mm. intercostales interni 

 
 Mm. intercostales intimi: Ġç interkostal kaslarla aynı seyri gösterir ve bu 

kasların derin tabakası olarak kabul edilir. Ancak iç interkostal kaslar ile intimi 
arasında bulunan fasciaya aralığı içinden interkostal damar ve sinirler geçer. 

 

 Fonksiyonları: Genel olarak mm. intercostales externi kaburgaları 

yükseltir. Mm. intercostales interni bastırır. Bu kasın kıkırdak kaburgalar 
arasında yer alan parçası, mm. intercostales externi ile birlikte 
inspirasyonda çalıĢır. 

 Siniri: N. intercostalis 1-11’dir. 
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2.4.2. M. Transversus Thoracis 
 
Thoraxın ön duvarının iç yüzünde bulunur. Corpus sterninin alt üçte birinin 

proc.xiphoideusun ve sternum çevresinde kıkırdak kaburgaların arka yüzlerinden baĢlar. 
Lifleri yukarıya ve dıĢ yana doğru yayılarak ilerler. 2. - 6. kıkırdak kostaların iç yüzlerine ve 
alt kenarlarına yapıĢır. 

 

Resim 2.14: M. transversus thoracis 

 
 Fonksiyonları: Üzerinde sonlandıkları kıkırdak kostaları aĢağıya çeker. 

 Siniri: N. intercostalisler tarafından innerve edilir. 
 

2.4.3. M. Levatores Costarum 
 
Omurganın her iki yanında bulunan on iki çift ince uzun kastır. Bu kaslar yedinci 

boyun ve on ikinci thorakal omur hariç tüm göğüs omurlarının transvers çıkıntılarından 

baĢlar. AĢağıya ve dıĢ tarafa doğru uzanarak bir alttaki kaburgada son bulur. 

 

Resim 2.15: M. levatores costarum 

 
 Fonksiyonları: Kaburgaları yukarıya çekerek inspirasyona yardım eder.  

 Sinirleri: N. intercostalislerden innerve olur.  
 



 

 32 

2.5. Karın Ön-Yan Duvarı Kasları  
 
Karnı çevreleyen kaslar, karnın ön yan tarafında bulunan kaslar ve karnın arka 

duvarında bulunan kaslar olmak üzere iki gruba ayrılır. 
 

2.5.1. M. Obliquus Externus Abdominis 
 
Karnın ön ve yan tarafında bulunan üç yassı karın kasının en yüzeysel ve en geniĢ 

olanıdır. Düzensiz dörtgen Ģeklindeki bu kasın musküler bölümü lateral tarafta, aponevrotik 
bölümü ise ön tarafta bulunur. 

 

Resim 2.16: M. obliquus externus abdominis 

 
 Fonksiyonu: Karın organlarına basınç yaparak miksiyon, defekasyon, kusma, 

doğum ve zorlu ekspirasyona yardım eder. 

 Sinirleri: 8-12 interkostal sinirlerle n. iliohypogastricus ve n. ilioinguinalisden 
innerve olur.  

 

2.5.2. M. Obliquus Ġnternus Abdominis  
 
M. obliquus externus abdominisin iç yanında yer alır ve bu kasın liflerine dik olarak 

yukarıya, öne ve içe doğru seyir gösterir. 

 

Resim 2.17: M. obliquus internus abdominis 

 
 Fonksiyonları: Karın organlarına basınç yapar. Zorlu ekspirasyona yardım 

eder.  
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 Siniri: N. intercostalis 7-12 ve birinci bel spinal sinirlerinin ön dalından gelir.  
 

2.5.3. M. Transversus Ahdominis 
 
Karın duvarının en içte yer alan kasıdır. Lifleri öne doğru enine seyirli olduğu için bu 

ismi almıĢtır. 

 

Resim 2.18: M. transversus ahdominis 

 
 Fonksiyonu: Karın organlarına basınç yaparak miksiyon, defekasyon, kusma, 

doğum ve zorlu ekspirasyona yardım eder. 
 Sinirleri: N. intercostalis 7-12’den ve birinci bel spinal sinirinin ön dalından 

gelir. 
 

2.5.4. M. Rector Abdominis 
 
Ġnce uzun bir Ģerit Ģeklinde olan bu kas, karnın ön tarafına kaburgalardan pubise kadar 

uzanır. 

 

Resim 2.19: M. rector abdominis 

 
 Fonksiyonu: Gövdeyi ön tarafa eğer, diğer karın kaslarına yardımcı olur. 
 Sinirleri: 7-12. n. intercostalislerden innerve olur. 
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2.5.5.M. Cremaster 
 
Testisin üzerinde bulunan seyrek kas lifleridir. Canalis inguinalis içinde toplu bir 

demet hâlinde bulunan lifler ayrılarak çeĢitli seviyelerden yukarıya dönerek tuberculum 
pubicum ve crista pubicada sona erer. 

 
 Fonksiyonu: Soğuk havalarda testisi yukarıya çeker. 
 Siniri: N. genitofemoralisin genital dalından innerve olur. 
 

2.5.6. M. Pyramidalis 
 
Üçgen Ģeklinde yassı bir kas olup rectus kılıfı içinde ve m. rectus abdominisin alt 

ucunun ön tarafında bulunur. 
 
 Fonksiyonu: Linea albayı (proc. xiphoideus ile symphsis pubica arasındaki 

yapı) gerer. 

 Siniri: 12. thorakal sinirin ön dalın. subcostalisdan innerve olur. 
 

2.6. Karın Arka Duvarı Kasları 
 
Karın arka duvarında m. psoas major, m. psoas minor, m. iliacus ve m. quadratus 

lumborum bulunur. Bunlardan ilk üçü, alt ekstremite kasları ile birlikte anlatılacaktır. 
 

2.6.1. M. Quadratus Lumborum 
 

Bel omurlarının yanlarında pelvis ile son kaburgalar arasında kalan açıklığı kapatır. 

 

Resim 2.20: M. quadratus lumborum 

 

2.7. Gövde Ortezi Alçı Kalıp Alma Tekniği 
 
Gövde ortezi alçı ölçüsü almadan önce hastaya ön bilgi verilir. Alçı ölçü alırken 

hastaya duruĢ pozisyonu anlatılmalıdır. 
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2.7.1. Gövde Alçısı Ġçin Hazırlık Yapmak 

 

ġekil 2.1 Hastanın duruĢ pozisyonu 

 

Eğer teĢhis konulduysa ve bütün iĢtirakçiler hasta için hangi ortezin en uygunu 
olacağının bilincinde ise gövde alçısını yapabilirsiniz. 

 
ÇalıĢma yeri hazırlanır, aletler ve malzemeler hazır bulundurulur. Alçılamada iĢler 

çabuk yürütülmelidir fazla zaman olmadığı düĢünülmelidir. 
 
Hasta, alçı kalıp aletinde hafifçe lordozsuz duruĢunda durur (ġekil 2.1). 
 

Eğer hastanın bir bacağında kısalma varsa ve bunun diyagramı alınmıĢsa ayrıca ona 
bir kısalık telafisi temin etmek gerekir. 

 

2.7.2. Toraks Alçı Longetlerin Kesimi 
 
Gerekli alçı longetler hazırlanır, bunlar: 

 
 Omuz longetleri (2ad.) uzunluk: Göbekten baĢlayıp omuz üzerinden arka 

spinaya kadar (12-15 cm geniĢliğinde). 
 Koltuk (2ad.) uzunluk: Koltuk ilavesinden baĢlayıp karĢısında bulunan kürek 

kemiğine kadar (20 cm geniĢ).  
 Ön tarafın kapatılması için (1 ad.) uzunluk: Göğüs ucundan baĢlayıp göbeğe 

kadar (20 cm geniĢliğinde). 

 Arka tarafın kapatılması için (1 ad.) uzunluk: C7 den baĢlayıp L3 e kadar (20 
cm geniĢliğinde). 

 Alçı sargısı 15x4 m (4ad.). 
 Alçı sargısı 20x4 m (4ad). 
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2.7.3. Triko Kesimi 
 
Hastayı boynundan dizine kadar ölçerek triko uzunluğu belirlenir. 

 
Buna uygun olarak triko rulodan kesilir. Kesimi, baĢ için yeterli büyüklükte olacak 

Ģekilde, kesim kenarından 10 mm uzaktan dikilir. Trikoyu dikiĢ makinesinde dikmek için 
malzeme altına bir parça kâğıt koyulmalıdır. DikiĢ kapatılır (ileri ve geri dikin). 10 mm 
dikiĢin altındaki kol delikleri kesilir. En iyisi, kol deliklerini biraz daha küçük kesmektir 
çünkü triko fazlaca geniĢler. 

 

Triko hastaya giydirilir ve triko uçları bacağa gevĢek düğümlenir. Böylece aĢağıdaki 
çalıĢmalar sırasında trikonun kayması engellenir. 

 
Daha sonra kesip açmak için bir deri kemer, trikonun altından geçirilir. Deri kemer, 

kürek kemiklerinin arasından dikensi çıkıntıların üstünden geçmelidir çünkü alçı kalıbı ilerde 
sırt kısmından ayrılır. 

 

Eğer triko kullanılmazsa vücut, yağ veya alçı izole kremi ile ovulmalıdır. 
 

2.7.4. Vücudun Önemli/Hassas Noktalarının ĠĢaretlemesi 
 
ĠĢaretlemeler triko üzerinde yapılır (ġekil 2.2). Bunun için kopya kalemini kısa bir 

süre suya batırınız, böylece iĢaretleme daha belirgin olur.  

 
Bu bölgeler: 
 

 Öndeki kemik çıkıntıları (spina illiaca anterior superior)  (1) 

 Semphisis pubis       (2) 

 Sternum üst/ alt kenarı, göğüs kafesi ortası    (3) 

 Köprücük kemikleri (clavicula)     (4) 

 Kürek kemiği ucu ve medial kürek kemiği kenarı   (5) 

 Her iki trokanter major      (6) 

 Gluetealin en yüksek noktası     (7) 

 Arkadaki kemik çıkıntıları  (spina illiaca posterior superior) (8) 

 Problem bölgeleri: 
 

 Röntgen alanları 

 Hassas bölgeler 

 Yara izi 
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ġekil 2.2: Vücudun bariz noktalarının iĢaretlemesi 

 

2.8. Negatif Alçı Kalıbı Almak 
 
Gövde için negatif alçı kalıbı almadan önce kılavuz (kesme) ipin yerleĢtirilmesi 

kesinlikle unutulmamalıdır. 
 

2.8.1. Pelvisin Alçı Kalıbını Almak 

  

Resim 2.21: Pelvisin alçı kalıbı 

 
Hızlı bir çalıĢmayı gerçekleĢtirebilmek için alçı sargısının yumuĢama süresi dikkate 

alınmalıdır. 

 
Alçı sargısı, tamamen suyu emene kadar suyun içine koyulur, beklenir sonra hafifçe 

sıkılır. 
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Oturak veya trokanter üzerinden sarmaya baĢlanır, kalçanın etrafına ilk iki sırayı düz 
sarılır sonra helezonik Ģekilde ilerletilir. Sargılar aynı zamanda 2/3 oranında üst üste 
binmelidir. Ayrıca sağlam bir alçı duvarı oluĢması için elle alçıyı iyice ovmak gerekir. 

 

Ġkinci alçı sargısında önemli olan, takr. 10-15 cm kalça tarağının üzerinden sarmaktır. 

   

Resim 2.22: Pelvis’in Ģekillendirilmesi 

 
Üçüncü ve dördüncü alçı sargısı ile bel kavisi içe çekilir. Üçüncü alçı sargısı ile 

kalçanın etrafına küçük gluteus seviyesinde evvela bir bağlantı turu koyulur. Sonra bel 
bölgesi dorso lateralden anatomik forma uygun ventro mediale doğru Ģekillendirilir. Bunun 
için alçı sargısı koltuk altı çizgisinden itibaren bir iple çevrilir. Yardımcı, önde medial 
spinada bir halka koyar ve arkaya doğru sarmaya devam edilir. Yardımcı, artık halkayı öne 
doğru aĢağıya çeker (semfiz yönünde) ve bel kavisini Ģekillendirir. Alçı sargısının artığı ile 
büzme tesbit edilir. 

 

Temiz ve sağlam kenar bölgelerine de dikkat edilir. 
 
Önemli: Alçı sargıları vücuda daima iyi sıvanmalı ve ovulmalıdır. Bu sayede alçı 

negatifi daha sağlam olur. 

 

ġekil 2.3: Gövdenin lordoz duruĢu 
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Dikkat: Hastayı aĢırı lordoza çekmeyiniz.  
 
Eller, çalıĢma sırasında sertleĢmiĢ alçıdan kurtarılmıĢ olmalıdır.  

Bu sayede alçının üst yüzeyinde kabarcık oluĢumu önlenir ve alçıyı düzgün iĢlemeye devam 

edebilirsiniz. 
 

2.8.2. Göğüs Kafesi Alçı Kalıbı Almak 

 

ġekil 2.4: Göğüs kafesi alçısı 

 
 Longetler birbirine paralel geçecek Ģekilde omuzların üzerine koyulur. Böylece 

daha sonraki kesme iĢi kolaylaĢır. 

 

ġekil 2.5: Koltuk altı alçısı 

 
 Modellemede daha sonraki “Nervus Brachialis” sıkıĢmaması veya koldaki kan 

akıĢının durdurulmaması için koltuk altının doğru iĢlenmesi dikkate alınmalıdır. 
 Elle hastanın koltuk Ģeklinin modeli çıkarılır. 
 Göğüs üzerinde ve sırt üzerinde açıkta kalan bölgeler hazırlanmıĢ longetler ile 

kapatılır. 
 Alçı sargısı ile gövde ve bel arasındaki alan sağlamlaĢtırılır. 
 BaĢparmakla göğüs kemiğinin üst ucuna bastırılır. Böylece korsenin ön üst 

sınırı elde edilir. 



 

 40 

 

ġekil 2.6: Gövde alçı kalıbı 

 
 Alçı kalıp sertleĢene kadar beklenir ve üst kollar hafif gövdeye bastırılır. 
 

2.8.3. Alçı Kalıbın ġaküllenmesi 

 

ġekil 2.7: Gövde alçı kalıbı Ģakül çizgileri 

 
 Alçıyı sökmeden önce hasta Ģakullenir. Yani Ģakul, ayakta serbest duran hastada 

iĢaretlenir. 

 

 Ön Ģakul : Göğüs kemiği ortası 

 Yan Ģakul : Koltuk altı ortası 
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2.8.4. Alçı Kalıbın Ayrılması 

  

ġekil 2.8: Gövde alçı kalıbı kesilmesi 

 
 Omuzun üzerinde enine çizgiler çizilir. 
 Alçıyı daha sonra tekrar doğru birleĢtirebilmek için arka tarafına, aynı Ģekilde 

enine çizgiler çizilir. 
 Alçı; alçı makası, falçata vb. ile kemer boyunca iĢaretlenmiĢ omuzdan kesilir, 

bu arada hasta omzunu aĢağıya doğru bastırmalıdır, böylece makasa daha fazla 
yer açılmıĢ olur. 

 

ġekil 2.9: Gövde alçı kalıbı çıkarılması 

 

 Kesimden sonra hastanın önce kolu yukarıya kaldırılır ve dikkatlice dıĢarı 
çıkarılır, sonra alçı yarımları aralanır ve hasta kendini döndürerek dıĢarı çıkar. 

 

2.8.5. Negatif Alçı Kalıbın Simetri Kontrolü 
 

 Alçının genel durumu kontrol edilir. 

 Üst yüzeyin vasıfları (delikler, kabarcıklar, düzgün sıvama) kontrol edilir. 
 Çizgiler birbirine karĢı oluĢları (çizgi kayması, üst üste bindirme) kontrol edilir. 
 Kenarların sağlamlığı, temiz iĢçiliği ve vasıfları kontrol edilir. 
 Vücut iĢaretlemeleri ve Ģakul çizgileri kontrol edilir. 
 Trikonun durumu (alçı kalıp içindeki trikoyu ayırın) incelenir. 
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ġekil 2.10 Gövde alçı kalıbı simetri çizgileri 

 
 Alçı negatifi simetriye göre kontrol edilir. Trokanter ve koltuk altına kaynak 

telleri sokulur (Bu sayede bu düzlemlerin birbirine paralel olup olmadığı veya 

alçının dönüp dönmediği görülür). 
 Alçı negatifi bir alçı longeti ile kesim yerinden birleĢtirilir (Bu sırada enine çiz-

giler birbirini tam karĢılamalıdır). 
 

2.8.6. Negatif Alçı Kalıbını ġakullemek 

 

ġekil 2.11 Gövde alçı kalıbı Ģakul çizgileri 

 
Alçı kalıp, yatay bir masanın üzerine dikilir. ġakul çizgilerine göre ayarlanır ve 

kamalarla doğru pozisyona getirilir. Caudal kenarı yatay kesilir. Ayrıca alçının toplam 
uzunluğu dikkate alınmalıdır. 

 

Alçı negatifini alçı Ģerbetiyle doldurmadan önce inceden inceye yukarıda belirtilen 
kriterler gözden geçirilir. Eğer esaslı problemler mevcut ise alçı kalıp düzgün alınmamıĢ ise 
yeni bir alçı kalıp yapılmalıdır (Resim 2.23). Böylelikle takip eden iĢlerde çok fazla zaman 
ve masraf kaybı önlenmiĢ olur. 
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Resim 2.23: Bozuk alçı kalıbı 

 
Negatif alçı kalıp, kuruması için yaklaĢık 40° ısıya ayarlanan alçı kurutma fırınına 

yerleĢtirilir. 

 

Resim 2.24: Alçı kurutma fırını 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 
Gövde ortezi için negatif alçı kalıp alınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Hastaya triko çorap giydiriniz. 

 

 Triko uzunluğu için hastanın boynundan 
dizine kadar ölçünüz. 

 Vücudun önemli/hassas noktalarını 
iĢaretleyiniz. 

 

 ĠĢaretlemelerde kopya kalemi kullanınız. 
 Kalem ucunu suya batırarak ıslatınız. 
 ĠĢaretlemeleri triko üzerinde yapınız. 

 Gövdeyi izole ediniz. 

 

 Gövdeyi çeĢitli izolasyon 
malzemelerinden birini kullanarak izole 
ediniz (izole kremi, vazelin, streç folyo 
vb.). 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kılavuz (kesme) ipi yerleĢtiriniz. 

 

 Ġp, deri vb. materyalden kesme kılavuzu 
kullanınız. 

 Omuz longetlerini yerleĢtiriniz. 

 

 Omuz longetlerini hazırlayınız (2ad.). 
 10-12 cm alçılı sargı bezi kullanınız. 
 Longetleri tamamen suyu emene kadar 

suyun içinde tutunuz.  
 Omuzların üzerine longetleri çapraz 

yerleĢtiriniz. 

 Göğüs kafesini alçı sargıyla 
sarınız. 

   

 Alçılı sargı bezini, tamamen suyu emene 
kadar suyun içinde tutunuz. 

 Göğüs kafes kemiği (sternum) üzerinden 
sarmaya baĢlayınız. 

 3-4 kat sardıktan sonra 2/3 oranında 
kademeli olarak aĢağıya doğru sarmaya 
devam ediniz. 

 Bel çevresini alçı sargıyla sarınız. 

 

 Alçılı sargı bezini, tamamen suyu emene 
kadar suyun içinde tutunuz. 

 Yukarıdan aĢağıya doğru sarmaya devam 
ediniz. 

 Bel kavisini (pelvis) Ģekillendiriniz. 

 

 Crista illacalar üzerinden bel kavisini 

Ģekillendiriniz. 
 Hastayı aĢırı lordoza çekmeyiniz. 



 

 46 

 ġakul çizgilerini çiziniz. 

 

 ġakul çizgilerini önden ve yandan çiziniz. 
 Ön ve yan Ģakul çizgileri gövdeyi ikiye 

bölmelidir. 
 

 BirleĢtirme çizgilerini çiziniz. 

 

 Kopya kalemini suda ıslatınız. 
 Önden kesme kılavuzu üzerinde, yere 

paralel çizgiler çiziniz. 
 Omuza paralel çizgiler çiziniz. 

 Negatif alçı kalıbı kesiniz ve çıkarınız. 

    

 

 Alçıyı alçı makası ile omuzdan kesiniz. 

 Alçıyı kesme kılavuzunu kullanarak 
önden kesiniz. 

 Alçı kalıbını hasta üzerinden çıkarınız. 

 Negatif alçı kalıbı kapatınız. 

   

 Omuz ve ön birleĢtirme çizgilerini uç uca 
çakıĢtırınız. 

 Longetler ile omuz ve ön kesim yerlerini 
kapatınız. 
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 Negatif alçı kalıbı dıĢtan bağlayınız. 

 

 

 Kol kısımdaki açık bölgeleri longet ile 
kapatınız. 

 Negatif alçı kalıbını alçı ile 
doldurduğunuzda açılıp patlamaması için 
birkaç noktadan ip ile bağlayarak 
destekleyiniz. 

 Negatif alçı kalıbı kurutunuz. 

 

 

 Alçı kurutma fırın ısısını 40°ye 
ayarlayınız. 
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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. Hastaya triko çorap giydirebildiniz mi?   

2. Vücudun önemli/hassas noktalarını iĢaretleyebildiniz mi?   

3. Gövdeyi izole edebildiniz mi?   

4. Kılavuz (kesme) ipi yerleĢtirebildiniz mi?   

5. Omuz longetlerini yerleĢtirebildiniz mi?   

6. Göğüs kafesini alçı sargıyla sarabildiniz mi?   

7. Bel çevresini alçı sargıyla sarabildiniz mi?   

8. Bel kavisini (pelvis) Ģekillendirebildiniz mi?   

9. ġakul çizgilerini çizebildiniz mi?   

10. BirleĢtirme çizgilerini çizebildiniz mi?   

11. Negatif alçı kalıbı kesebildiniz mi?   

12. Negatif alçı kalıbı dıĢtan bağlayabildiniz mi?   

13. Negatif alçı kalıbı kurutabildiniz 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. AĢağıdakilerden hangisi, gövde bölgesi yüzeysel sırt kaslarından değildir? 

A) M. Trapezius 
B) M. Latissimus dorsi 

C) M. Rhomboideus major 
D) M. Quadratus lumborum 
E) M. Levator scapulae 

 

2. M. Ġliocostalis kası, hangi kas grubundandır? 
A) Üst tabaka derin sırt kası 
B) Karın ön duvar kası 
C) Karın arka duvar kası 
D) Göğüs kası 

E) Hiçbiri 
 

3. M. Longissimus kası, hangi kas gurubundandır? 
A) Üst tabaka derin sırt kası 
B) Karın ön duvar kası 
C) Karın arka duvar kası 
D) Göğüs kası 
E) Hiçbiri 

 

4. Interkostal kaslar, hangi kas gurubundandır? 

A) Üst tabaka derin sırt kası 
B) Karın ön duvar kası 
C) Karın arka duvar kası 
D) Göğüs kası 
E) Hiçbiri 

 
5. AĢağıdaki kaslardan hangisi, karın ön yan duvarı kaslarındandır? 

A) M. Trapezius 

B) M. Latissimus dorsi 
C) M. Rhomboideus major 
D) M. Quadratus lumborum 
E) M. Transversus abdominis 
 

6. AĢağıdakilerden hangisi, karın arka duvar kaslarındandır? 
A) M. Trapezius 

B) M. Latissimus dorsi 
C) M. Rhomboideus major 
D) M. Quadratus lumborum 
E) M. Transversus abdominis 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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7. AĢağıdakilerden hangisi, gövde alçı kalıbı alırken iĢaretlenmesi gereken vücudun 
önemli/hassas noktalarından değildir? 
A) Kürek kemiği ucu 
B) Spmphisis pubis 

C) Humerus 
D) Spina illiaca anterior superior 
E) Sternum alt/üst ucu 

 
8. Gövde ön Ģakul çizgisi, gövdeyi hangi oranlarda bölmelidir? 

A) 3/4 
B) 1/3 
C) 1/2 

D) 1/5 
E) Hiçbiri 

 
9. Gövde alçı kalıbı alırken kılavuz ipi hangi zamanda yerleĢtirilmelidir? 

A) Hiçbir zaman kılavuz ipi kullanılmaz. 
B) Alçı kalıp üzerine Ģakul çizgileri çizildikten sonra 
C) Hastaya triko giydirip alçı sargı sarılmadan önce 

D) Hastaya triko giydirip alçı sargı sarma iĢleminden sonra 
E) Alçı sargı sararken herhangi bir zamanda 

 
10. Gönde negatif alçı kalıbı kurutulurken fırın ısısı kaç derece olmalıdır? 

A) 90 ° 

B) 110 °  

C) 140 °  

D) 10 ° 

E) 40 ° 

 
 

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. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 
Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Hastaya ön bilgileri verdiniz mi?   

2. Metrik kumpas ölçüleri doğru mu?   

3. Metrik mezura ölçüleri doğru mu?   

4. ĠĢaretlediğiniz vücudun yüke hassas ve önemli noktaları 

doğru yerde mi? 
  

5. Alçı ölçü almak için uygun materyalleri kullandınız mı?   

6. Hastaya alçı ölçü almak için düzgün duruĢ Ģekli verdiniz mi?   

7. Alçılı sargı bezlerini tekniğine uygun sardınız mı?   

8. Negatif alçı kalıbı kesip düzgün çıkardınız mı?   

9. Negatif alçı kalıbın simetrisi doğru mu?   

10. Negatif alçı kalıbı, birleĢtirme çizgilerine göre düzgün 
birleĢtirip longetler ile tam kapattınız mı? 

  

 
 

DEĞERLENDĠRME 
 
Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz. 
 
Gövde ortezi ölçüsü modülü faaliyetlerinin ve araĢtırma çalıĢmalarının sonunda 

kazandığınız bilgilerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi için öğretmeniniz size ölçme aracı 

uygulayacaktır. Bu değerlendirme sonucuna göre bir sonraki modüle geçebilirsiniz. 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 C 

3 B 

4 A 

5 D 

6 C 

7 D 

8 D 

9 A 

10 D 

 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 A 

3 A 

4 D 

5 E 

6 D 

7 C 

8 C 

9 C 

10 E 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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