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ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 
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GĠRĠġ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Bu modül sonunda, Yüz Radyografilerinin çekimi ile ilgili bilgi ve becerilerini 
öğreneceksiniz. Bu bilgi ve becerileri öğrenirken radyasyondan korunma önlemlerini alacak 
ve tekniğine uygun çekim iĢlemi gerçekleĢtireceksiniz.  

 
Daha sonraki aĢamalarda alacağınız modüllerle bu modülden edindiğiniz yeterlilikler, 

sağlık alanında çalıĢan radyoloji teknisyenlerinin çekeceği radyografilerde daha güvenilir 
tanı konulması, tedavi uygulanması, hasta memnuniyetinin sağlanması ve ülkemizdeki öz 

kaynaklarımızın daha etkin kullanılması açısından çok önemli katkılar sağlayacaktır. 
 
 
 
 

GĠRĠġ 



 

 2 



 

 3 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 
 
 
 
 

Bu faaliyet sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle Orbita P-A Radyografisini 
tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.  

 
 
 
 
 Orbita P-A Radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırınız. Rapor haline 

getirerek sınıf ortamında tartıĢınız.  
 

1. ORBĠTA P-A RADYOGRAFĠSĠ 
 

1.1. Orbita PA Radyografisinin Amacı 
 
Gözdeki yabancı cisimlerin tespitinde, travmaya bağlı göz etrafındaki kırılan 

kemiklerin göze batmalarının tespitinde ve orbita duvarlarını görüntülemektir. 
 

1.2. Orbita PA Radyografisinin Çekim Tekniği 
 
Orbita P-A Radyografisinde aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanır. 
 

1.2.1. Hastanın Hazırlığı 
 
Hasta, ismi okunarak radyografi çekimi için inceleme odasına alınır. Çekilecek 

radyografiyle ilgili bilgi verilir. Hamilelik durumunun söz konusu olup olmadığı araĢtırılır ve 
hamilelik varsa çekim yapılmaz. Radyografi çekilecek bölgede artefakt oluĢturabilecek 
nesnelerin hasta veya refakatçi tarafından çıkarılması söylenir. Radyasyondan koruyucu 
önlemler alınır. Hastanın baĢında görüntüyü etkileyecek herhangi bir nesne kalmadığından 
emin olunur. 

 

1.2.2. Kaset Seçimi 
 
Hasta hazırlanırken radyografi için kullanılacak 18x24 cm ebadındaki kaset bucky 

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

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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1.2.3. Pozisyon Tekniği 
 

Hasta prone (yüz üstü) pozisyondadır. BaĢ öne eğilerek alın ve burun masanın orta 

hattına gelecek Ģekilde konur. Eller her iki yanda baĢ hizasında masanın üzerine konur. 
Orbitomeatal çizgi, filme dik olacak Ģekilde baĢa pozisyon verilir. Median sagittal plan filme 
dik olmalıdır. Kaset, üst kenarı vertex’i içine alacak Ģekilde yerleĢtirilir (Bkz. Resim:1/1). 

 

Resim 1.1: Orbita P-A radyografisi pozisyonu 
 

1.2.4. Merkezi IĢın 
 
Merkezi ıĢın, 30° kranio-kaudal açı ile interorbital çizginin ortasından geçecek Ģekilde 

vertex craniye santralize edilir. Diyafram, incelenecek bölgeyi içine alacak Ģekilde 

sınırlandırılır. 
 

1.2.5. Teknik Faktör Ayarları  
 

Film Ebatları 

(cm) 
Bucky 

Kv Ortalama 

Değer 

mAs Ortalama 

Değer 
FFM (cm) 

18x24 Evet 65 100 100 

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

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

 

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

Dersi, Radyolojide Banyo ve Baskı Modülünde verilecektir (Bkz. Resim:1/2). 
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Resim 1.2: Orbita P-A radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda Orbita P-A Radyografisini tekniğine 

uygun olarak çekebileceksiniz.  
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 Mutlaka dozimetre takınız.  

 
 ÇalıĢma esnasında kurĢunlu önlük 

giyiniz. 

 

 Radyografi bölgesinde artefakt 
yaratacak nesnelerin çıkarılmasını 
sağlayınız. 

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

 Hastanın baĢında artefakt 
oluĢturabilecek nesnelerin hasta veya 
refakatçisi tarafından çıkarılmasını 

söyleyiniz. 
 Radyografi iĢleminden önce hasta 

baĢında görüntüyü etkileyecek herhangi 
bir nesne kalmadığından emin olunuz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Radyografi için 18x24 cm ebadında 
kaset seçiniz. 

 Ġncelenecek bölgenin kaset dıĢında 
kalmamasına dikkat ediniz.  

 Radyografi alınırken kaseti istenin 
bölgeyi kapsayacak Ģekilde yerleĢtiriniz. 

 Seçtiğiniz kasetin ıĢınlanmamıĢ 
olduğundan emin olunuz.  

 

 Kaseti, bucky tepsisine enine 
yerleĢtiririniz. 

 

 Bucky kullanılması gereken 

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

 Bucky tablasına yerleĢtirilen kaseti 
sabitleĢtiriniz. 

 Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına 
L iĢaret koyunuz. 

 ĠĢaretin inceleme bölgesinin dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz. 

 

 Elleri her iki yanda, baĢ hizasında masa 
üzerine koydururunuz. 

 Tüpü, hastayı masaya olmadan önce orta 
hat çizgisine ayarlayıp sabitleĢtiriniz. 

 Hastaya, radyografi için uygun pozisyon 
veriniz. 

 BaĢ öne eğilerek alın ve burun masanın 

orta hattına gelecek Ģekilde pozisyon 
veriniz. 

 Orbitomeatal çizgi filme dik olacak 
Ģekilde baĢa pozisyon veriniz. 
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 Film Fokus Mesafesini (FFM) 100 cm 
olacak Ģekilde ayarlayınız. 

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

 Merkezi ıĢın 30° kranio-kaudal açı ile 

interorbital çizginin ortasından geçecek 
Ģekilde vertex craniye santralize ediniz. 

 Verilen açının doğruluğundan emin 
olunuz. 

 Merkezi ıĢını doğru bölgeye santralize 
ettiğinizden emin olunuz. 

 Diyafram ayarı yapınız. 
 Diyafram ayarını sadece ıĢınlama 

bölgesiyle sınırlı tutunuz.  

 Doz ayarı yapınız. 

 

 Hastanın vücut yapısına göre uygun doz 
veriniz.  

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

 Komutu veremeden önce hastayı, 

yapacağı eylem konusunda 
bilgilendiriniz.  

 Exposure düğmesine basınız. 

 

 Exposure yaparken kurĢunlu paravan 
arkasında durunuz. 

 Exposure yapmadan önce hastanın 
konumunu son bir kez daha gözleyiniz. 

 Exposure iĢleminin iki aĢamada 
geçekleĢtiğini unutmayınız. 

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

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. Orbita A.P. Radyografisinde FFM kaç cm olmalıdır? 

A) 100 cm 
B) 115 cm 

C) 120 cm 
D) 150 cm 

 
2. Orbita A.P. Radyografisinde merkezi ıĢın, hangi bölgeye santralize edilir? 

A) Orbitomeatal çizginin ortasından geçecek Ģekilde vertex craniye santralize edilir. 
B) Ġnterorbital çizginin ortasından geçecek Ģekilde vertex craniye santralize edilir. 
C) Orbitomeatal çizginin ortasından geçecek Ģekilde alın hizasına santralize edilir. 
D) Ġnterorbital çizginin ortasından geçecek Ģekilde göz hizasına santralize edilir. 

 
3. Orbita A.P. Radyografisinde, tüpe kaç derece açı verilir? 

A) 20˚ kranio-kaudal açı verilir. 
B) 20˚ kaudo-kranial açı verilir. 
C) 30˚ kaudo-kranial açı verilir. 
D) 30˚ kranio-kaudal açı verilir. 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi Orbita A.P. Radyografisinin pozisyon tekniklerinden 
değildir? 
A) Orbitomeatal çizgi filme dik olacak Ģekilde baĢa pozisyon verilir. 
B) BaĢ öne eğilerek alın ve burun masanın orta hattına gelecek Ģekilde ayarlanır. 
C) Median sagittal plan filme paralel olmalıdır. 
D) Orbitomeatal çizgi filme dik olacak Ģekilde baĢa pozisyon verilir. 

 

5. Orbita A.P. Radyografisinde hangi ebatta kaset kullanılır? 
A) 18x24 cm 
B) 24x30 cm 
C) 30x40 cm 
D) 35x35 cm 
 
 
 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

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

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 
 
 
Bu faaliyet sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle Orbita Lateral Radyografisini 

tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz. 
 
 
 
 
 Orbita Lateral Radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırınız. Rapor haline 

getirerek sınıf ortamında tartıĢınız. 

 

2. ORBĠTA LATERAL RADYOGRAFĠSĠ 
 

2.1. Orbita Lateral Radyografisinin Amacı 
 

Gözdeki yabancı cisim ve cismin derinliğinin tespiti, travmaya bağlı göz etrafındaki 
kırılan kemiklerin göze batmalarının tespit edilmesidir.  

 

2.2. Orbita Lateral Radyografisinin Çekim Tekniği 
 
Orbita Lateral Radyografisinde aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanır. 
 

2.2.1. Hastanın Hazırlığı 
 

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

2.2.2. Kaset Seçimi 
 
Hasta hazırlanırken radyografi için kullanılacak 18x24 cm ebadındaki kaset bucky 

tepsisine (tablasına) enine yerleĢtirilir. Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına L iĢareti 

konur. Dijital röntgen cihazları ile yapılan radyografi çekimlerinde görüntü, detektörler 
vasıtasıyla direkt ekranda oluĢtuğu için kaset kullanılmaz. 

 

2.2.3. Pozisyon Tekniği 
 
Hasta, prone pozisyondadır. Gözün kornea tabakalarının birbirini örtmemesi için baĢ 

lateral ve hafif yukarı çevrilerek masanın orta hattına gelecek Ģekilde konur. Radyografi 
çekilecek taraftaki kol gövdeye paralel olacak Ģekilde aĢağıya uzatılır. KarĢı taraftaki kol ise 
destek olacak Ģekilde bükülerek el masanın üzerine konur. Median sagittal plan, film planına 
paraleldir. Kaset, üst kenarı vertex’i içine alacak Ģekilde yerleĢtirilir (Bkz. Resim:2/1). 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 2.1: Orbita lateral radyografisi pozisyonu 

 

2.2.4. Merkezi IĢın 
 
Merkezi ıĢın, infraorbital çizgi ile dıĢ kulak yolu arasında çizilen çizginin ortasına dik 

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

2.2.5. Teknik Faktör Ayarları  
 

Film Ebatları 

(cm) 
Bucky 

Kv Ortalama 

Değer 

mAs Ortalama 

Değer 
FFM (cm) 

18x24 Evet 65 100 100 

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

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

 
Film, banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyografi elde edilir (Bkz. 

Resim:2/2). 

 

Resim 2.2: Orbita lateral radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda Orbita Lateral Radyografisini 

tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.  
 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 Mutlaka dozimetre takınız.  

 ÇalıĢma esnasında kurĢunlu önlük 
giyiniz. 

 Radyografi bölgesinde artefakt 

yaratacak nesnelerin çıkarılmasını 
sağlayınız.  

 Hastaların, radyografi öncesi 
hazırlıklarını yapabilmeleri için hasta 
hazırlık kabinlerini kullanmalarını 

söyleyiniz. 

 Hasta baĢında artefakt oluĢturabilecek 
nesnelerin hasta veya refakatçisi 
tarafından çıkarılmasını sağlayınız. 

 Radyografi iĢleminden önce hastanın 
baĢında görüntüyü etkileyecek herhangi 
bir nesne kalmadığından emin olunuz. 

 Radyografi için 18x24 cm ebadında 
kaset seçiniz. 

 Ġncelenecek bölgenin kaset dıĢında 

kalmamasına dikkat ediniz.  

 Çekilecek tarafa göre kasetin sağ 
tarafına R veya sol tarafına L iĢaret 
koyunuz. 

 Radyografi alınırken kaseti istenen 
bölgeyi kapsayacak Ģekilde yerleĢtiriniz. 

 ĠĢaretin inceleme bölgesinin dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz. 

 Kaseti, bucky tepsisine enine 
yerleĢtiririniz. 

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

 Bucky tablasına yerleĢtirilen kaseti 
sabitleĢtiriniz. 

 Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına 

L iĢaret koyunuz. 

 ĠĢaretin inceleme bölgesinin dıĢında 

kalmasına dikkat ediniz. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Hastayı, masaya prone pozisyonunda 
yatırınız. 

 Tüpü, hastayı masaya almadan önce orta 
hat çizgisine ayarlayıp sabitleĢtiriniz. 

 Hastaya, radyografi için uygun pozisyon 
veriniz. 

 Hastanın baĢını lateral ve hafif yukarı 

çevirerek masanın orta hattına gelecek 
Ģekilde koydurunuz.  

 FFM’yi 100 cm olacak Ģekilde 
ayarlayınız. 

 Radyografik uygulamalarda kaliteli 

görüntü elde etmek için standart FFM 
değerleri kullanınız. 

 Merkezi ıĢın, infraorbital çizgi ile dıĢ 

kulak yolu arasında çizilen çizginin 
ortasına dik olarak santralize ediniz. 

 Merkezi ıĢını, doğru bölgeye santralize 
ettiğinizden emin olunuz. 

 Diyafram ayarı yapınız. 
 Diyafram ayarını, sadece ıĢınlama 

bölgesiyle sınırlı tutunuz.  

 Doz ayarı yapınız. 
 Hastanın vücut yapısına göre, uygun doz 

veriniz.  

 Radyografi alınırken hastaya, “Nefesini 

tut ve hareket etme” komutu veriniz. 

 Komutu veremeden önce hastayı, 

yapacağı eylem konusunda 
bilgilendiriniz.  

 Exposure düğmesine basınız.  

 Exposure yaparken kurĢunlu paravan 
arkasında durunuz. 

 Exposure yapmadan önce hastanın 
konumunu son bir kez daha gözleyiniz. 

 Exposure iĢleminin iki aĢamada 
geçekleĢtiğini unutmayınız. 

 Exposure iĢleminden hemen sonra 

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

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. Orbita Lateral Radyografisinde, FFM kaç cm olmalıdır? 

A) 150 cm 
B) 120 cm 

C) 115 cm 
D) 100 cm 

 
2. Orbita Lateral Radyografisinde merkezi ıĢın, hangi bölgeye santralize edilir? 

A) Ġnfraorbital çizgi ile dıĢ kulak yolu arasında çizilen çizginin ortasına dik olarak 
santralize edilir. 

B) Ġnterorbital çizginin ortasından geçecek Ģekilde vertex craniye santralize edilir. 
C) Orbitameatal çizgi ile dıĢ kulak yolu arasında çizilen çizginin ortasına dik olarak 

santralize edilir. 
D) Ġnterorbital çizginin ortasından geçecek Ģekilde göz hizasına santralize edilir. 

 
3. AĢağıdakilerden hangisi Orbita Lateral Radyografisinin pozisyon tekniklerindendir? 

A) Orbitomeatal çizgi filme dik olacak Ģekilde baĢa pozisyon verilir. 
B) BaĢ öne eğilerek alın ve burun masanın orta hattına gelecek Ģekilde ayarlanır. 
C) BaĢ lateral ve hafif yukarı çevrilerek masanın orta hattına gelecek Ģekilde konur 

D) Orbitomeatal çizgi, filme dik olacak Ģekilde baĢa pozisyon verilir. 
 
4. Orbita Lateral Radyografisinde hangi ebatta kaset kullanılır? 

A) 18x24 cm 
B) 24x30 cm 
C) 30x40 cm 
D) 35x35 cm 

 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 
5. ( ) Orbita Lateral Radyografisinde, gözün kornea tabakalarının birbirini örtmemesi 

için baĢ lateral ve hafif yukarı çevrilerek masanın orta hattına gelecek Ģekilde konur. 
 
 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

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

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 
 
 
 
Bu faaliyet sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle Foramen Optik Radyografisini 

tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz. 
 
 
 
 
 Foramen Optik Radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırınız. Rapor haline 

getirerek sınıf ortamında tartıĢınız. 

 

3. FORAMEN OPTĠK RADYOGRAFĠSĠ  
 

3.1. Foramen Optik Radyografisinin Amacı 
 

Orbitanın alt lateral kadranını, optik foramendeki geniĢleme ve kemik yapı 
değiĢiklerini görmektir.  

 

3.2. Foramen Optik Radyografisinin Çekim Tekniği 
 
Foramen Optik Radyografisinde aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanır. 
 

3.2.1. Hastanın Hazırlığı 
 

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

2.2.2. Kaset Seçimi 
 
Hasta hazırlanırken radyografi için kullanılacak 18x24 cm ebadındaki kaset bucky 

tepsisine (tablasına) enine yerleĢtirilir. Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına L iĢareti 

konur. Dijital röntgen cihazları ile yapılan radyografi çekimlerinde görüntü, detektörler 
vasıtasıyla direkt ekranda oluĢtuğu için kaset kullanılmaz. 

 

3.2.3. Pozisyon Tekniği 
 
Hasta pron pozisyondadır. Median sagittal plan masa ile 50°-55° açı yapacak Ģekilde 

baĢa açı verilir. Eller her iki yanda, baĢ hizasında masa üzerine konur. Radyografide sağ taraf 
isteniyorsa sağ, sol taraf isteniyorsa sol göz çukuru masaya tam bakacak Ģekilde zigomatik 
kemik, nazal kemik ve çene masaya temas ettirilir. Orbitomeatal çizgi, ıĢının merkez 
ekseniyle 35° açı yapacak Ģekilde hastaya pozisyon verilir. Kaset, göz çukurunu 
ortalamalıdır (Bkz. Resim:5/1). 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 5.1: Foramen optik radyografisinin pozisyonu 

 

3.2.4. Merkezi IĢın 
 
Merkezi ıĢın, incelenecek taraftaki göz çukurundan dik geçecek Ģekilde santralize 

edilir. Diyafram, incelenecek bölgeyi içine alacak Ģekilde sınırlandırılır. 

 
3.2.5. Teknik Faktör Ayarları  

 

Film Ebatları 
(cm) 

Bucky 
Kv Ortalama 

Değer 
mAs Ortalama 

Değer 
FFM (cm) 

18x24 Evet 72 100 100 

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

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

 
Film, banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyografi elde edilir (Bkz. 

Resim:3/2). 

 

Resim 5.2: Foramen optik radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda Foramen Optik Radyografisini 

tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 Mutlaka dozimetre takınız.  

 ÇalıĢma esnasında kurĢunlu önlük 
giyiniz. 

 Radyografi bölgesinde artefakt 

yaratacak nesnelerin çıkarılmasını 
sağlayınız.  

 Hastaların, radyografi öncesi 

hazırlıklarını yapabilmeleri için hasta 
hazırlık kabinlerini kullanmalarını 
söyleyiniz. 

 Hasta baĢında artefakt oluĢturabilecek 
nesnelerin hasta veya refakatçisi 
tarafından çıkarılmasını sağlayınız. 

 Radyografi iĢleminden önce hastanın 
baĢında görüntüyü etkileyecek herhangi 
bir nesne kalmadığından emin olunuz. 

 Radyografi için 18x24 cm ebadında 
kaset seçiniz. 

 Ġncelenecek bölgenin kaset dıĢında 
kalmamasına dikkat ediniz.  

 Çekilecek tarafa göre kasetin sağ 
tarafına R veya sol tarafına L iĢaret 
koyunuz. 

 Radyografi alınırken kaseti istenen 
bölgeyi kapsayacak Ģekilde yerleĢtiriniz. 

 ĠĢaretin, inceleme bölgesinin dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz. 

 Kaseti, bucky tepsisine enine 
yerleĢtiririniz. 

 Bucky kullanılması gereken 

radyografilerde, kumanda masası 
üzerindeki bucky düğmesini kullanarak 

bucky sistemini devreye sokmayı 
unutmayınız. 

 Bucky tablasına yerleĢtirilen kaseti 
sabitleĢtiriniz. 

 Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına 
L iĢaret koyunuz. 

 ĠĢaretin inceleme bölgesinin dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Hastayı masada prone pozisyonunda 
olmasını sağlayınız. 

 Tüpü, hastayı masaya almadan önce orta 
hat çizgisine ayarlayıp sabitleĢtiriniz. 

 Hastaya, radyografi için uygun pozisyon 
veriniz. 

 Median sagittal plan masa ile 55° acı 
yapacak Ģekilde baĢa açı veriniz. 

 Foramen Optik radyografisinde istenen 

tarafın göz çukurunu masaya tam 
bakacak Ģekilde zigomatik kemik, 

 Nazal kemik ve çene masaya temas 
ettirerek ayarlayınız. 

 Orbitomeatal çizgi, ıĢının merkez 
ekseniyle 35° açı yapacak Ģekilde 
hastaya pozisyon veriniz. 

 FFM’yi 100 cm olacak Ģekilde 
ayarlayınız. 

 Radyografik uygulamalarda kaliteli 

görüntü elde etmek için standart FFM 
değerleri kullanınız. 

 Merkezi ıĢın, incelenecek taraftaki göz 

çukurundan dik geçecek Ģekilde 
santralize ediniz. 

 Merkezi ıĢını doğru bölgeye santralize 
ettiğinizden emin olunuz. 

 Diyafram ayarı yapınız. 
 Diyafram ayarını sadece ıĢınlama 

bölgesiyle sınırlı tutunuz.  

 Doz ayarı yapınız. 
 Hastanın vücut yapısına göre uygun doz 

veriniz.  

 Radyografi alınırken hastaya, “Nefesini 

tut ve hareket etme” komutu veriniz. 

 Komutu veremeden önce hastayı, 

yapacağı eylem konusunda 
bilgilendiriniz.  

 Exposure düğmesine basınız. 

 Exposure yaparken kurĢunlu paravan 

arkasında durunuz. 

 Exposure yapmadan önce hastanın 
konumunu son bir kez daha gözleyiniz. 

 Exposure iĢleminin iki aĢamada 
geçekleĢtiğini unutmayınız. 

 Exposure iĢleminden hemen sonra 

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

 

1. Foramen Optik Radyografisinde FFM kaç cm olmalıdır? 
A) 100 cm 
B) 115 cm 
C) 120 cm 

D) 150 cm 
 
2. Foramen Optik Radyografisinde merkezi ıĢın, hangi bölgeye santralize edilir? 

A) Orbitameatal çizginin ortasından geçecek Ģekilde vertex craniye santralize edilir. 
B) Ġncelenecek taraftaki göz çukurundan dik geçecek Ģekilde santralize edilir. 
C) Orbitameatal çizginin ortasından geçecek Ģekilde alın hizasına santralize edilir. 
D) Ġnterorbital çizginin ortasından geçecek Ģekilde göz hizasına santralize edilir. 

 

3. Foramen Optik Radyografisinde tüpe kaç derece açı verilir? 

A) 20˚ kranio-kaudal açı verilir. 
B) 25˚ kaudo-kranial açı verilir. 
C) Tüpe açı verilmez. 
D) 35˚ kranio-kaudal açı verilir. 

 
4. AĢağıdakilerden hangisi, Foramen Optik Radyografisinin pozisyon tekniklerinden 

değildir? 
A) Foramen optik radyografisinde, median sagittal plan masa ile 55° acı yapacak 

Ģekilde baĢa açı verilir. 
B) BaĢ öne eğilerek alın ve burun masanın orta hattına gelecek Ģekilde ayarlanır. 
C) Foramen optik radyografisinde istenen tarafın göz çukuru masaya tam bakacak 

Ģekilde zigomatik kemik, nazal kemik ve çene masaya temas ettirilerek hastaya 
pozisyon verilir 

D) Orbitomeatal çizgi, ıĢının merkez ekseniyle 35° açı yapacak Ģekilde hastaya 
pozisyon verilir. 

 
5. Foramen Optik Radyografisinde hangi ebatta kaset kullanılır? 

A) 18x24 cm 
B) 24x30 cm 
C) 30x40 cm 
D) 35x35 cm 

 
 
DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

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

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 
 
 
 
Bu faaliyet sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle Nazal Lateral Radyografisini 

tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.  
 
 
 
 
 Nazal lateral Radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırınız. Rapor haline 

getirerek sınıf ortamında tartıĢınız.  

 

4. NAZAL LATERAL RADYOGRAFĠSĠ  
 

4.1. Nazal Lateral Radyografisinin Amacı 
 

Travmayı bağlı Nazal kemik kırıklarında, estetik cerrahilerde müdahale öncesi 
kıkırdak yapının konumu ve özellikle çocuklarda burna kaçan yabancı cismin yerinin tespit 
edilmesidir. 

 

4.2. Nazal Lateral Radyografisinin Çekim Tekniği 
 
Nazal lateral Radyografisinde aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanır. 
 

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

4.2.2. Kaset Seçimi 
 
Hasta hazırlanırken radyografi için kullanılacak 18x24 cm ebadındaki kaset bucky 

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

 

4.2.3. Pozisyon Tekniği 
 

Radyografi, genellikle prone pozisyonda çekilir. Ġncelenecek taraf (sağ veya sol) 
masaya temas edecek Ģekilde baĢ, tam yan pozisyona getirilir. Aynı tarafta kol, vücuda 
paralel olarak aĢağıya uzatılır. KarĢı taraf kol ise destek olacak Ģekilde bükülerek el masanın 
üzerine konur. Kaset, dıĢ kenarı burun ucunu 5 cm geçecek Ģekilde ayarlanır (Bkz. 
Resim:4/1). 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 4.1: Nazal lateral radyografisinin pozisyonu 

 

4.2.4. Merkezi IĢın 
 
IĢın, dik olarak Nazal kemiğin ve kasetin tam ortasına gelecek Ģekilde santralize edilir. 

Diyafram, incelenecek bölgeyi içine alacak Ģekilde sınırlandırılır. 

 
4.2.5. Teknik faktör ayarları  

 

Film 

Ebatları 

(cm) 

Bucky 
Kv Ortalama 

Değer 

mAs Ortalama 

Değer 
FFM (cm) 

18x24 Hayır  45 12 100 

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

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

 

Film, banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyografi elde edilir (Bkz. 
Resim:4/2). 

 

Resim 4.2: Nazal lateral radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda Nazal Lateral Radyografisini 

tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 Mutlaka dozimetre takınız.  

 ÇalıĢma esnasında kurĢunlu önlük 
giyiniz. 

 Radyografi bölgesinde artefakt 

yaratacak nesnelerin çıkarılmasını 
sağlayınız.  

 Hastaların, radyografi öncesi 

hazırlıklarını yapabilmeleri için hasta 
hazırlık kabinlerini kullanmalarını 
söyleyiniz. 

 Hasta baĢında artefakt oluĢturabilecek 
nesnelerin hasta veya refakatçisi 
tarafından çıkarılmasını sağlayınız. 

 Radyografi iĢleminden önce hastanın 
baĢında görüntüyü etkileyecek herhangi 
bir nesne kalmadığından emin olunuz. 

 Radyografi için 18x24 cm ebadında 
kaset seçiniz. 

 Ġncelenecek bölgenin kaset dıĢında 
kalmamasına dikkat ediniz.  

 Çekilecek tarafa göre kasetin sağ 
tarafına R veya sol tarafına L iĢaret 
koyunuz. 

 Radyografi alınırken kaseti istenen 
bölgeyi kapsayacak Ģekilde yerleĢtiriniz. 

 ĠĢaretin, inceleme bölgesinin dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz. 

 Kaseti, bucky tepsisine enine 
yerleĢtiririniz. 

 Bucky kullanılması gereken 

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

 Bucky tablasına yerleĢtirilen kaseti 
sabitleĢtiriniz. 

 Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına 
L iĢaret koyunuz. 

 ĠĢaretin inceleme bölgesinin dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Hastayı masaya prone pozisyonunda 
yatırınız. 

 Hastaya radyografi için uygun pozisyon 
veriniz. 

 Hastanın baĢını çekilecek taraf orta hatta 
dik olacak Ģekilde yan (lateral) çeviriniz. 

 Ġncelenecek tarafı kaset ile temas 
ettiriniz. 

  FFM’yi 100 cm olacak Ģekilde 
ayarlayınız. 

 Radyografik uygulamalarda kaliteli 

görüntü elde etmek için standart FFM 
değerleri kullanınız. 

 Merkezi ıĢını, dik olarak Nazal kemiğin 

ve kasetin tam ortasına gelecek Ģekilde 
santralize edilir.  

 Merkezi ıĢını doğru bölgeye santralize 
ettiğinizden emin olunuz. 

 Diyafram ayarı yapınız. 
 Diyafram ayarını sadece ıĢınlama 

bölgesiyle sınırlı tutunuz.  

 Doz ayarı yapınız. 
 Hastanın vücut yapısına göre uygun doz 

veriniz.  

 Radyografi alınırken hastaya, “Nefesini 

tut ve hareket etme” komutu veriniz. 

 Komutu veremeden önce hastayı, 

yapacağı eylem konusunda 
bilgilendiriniz.  

 Exposure düğmesine basınız. 

 Exposure yaparken kurĢunlu paravan 
arkasında durunuz. 

 Exposure yapmadan önce hastanın 
konumunu son bir kez daha gözleyiniz. 

 Exposure iĢleminin iki aĢamada 
geçekleĢtiğini unutmayınız. 

 Exposure iĢleminden hemen sonra 

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

 
1. Nazal Lateral Radyografisinde FFM kaç cm olmalıdır? 

A) 100 cm 
B) 115 cm 
C) 120 cm 

D) 150 cm 
 
2. Nazal Lateral Radyografisinde merkezi ıĢın, hangi bölgeye santralize edilir? 

A) Orbitameatal çizginin ortasından geçecek Ģekilde buruna santralize edilir. 
B) Dik olarak Nazal kemiğin ve kasetin tam ortasına gelecek Ģekilde santralize edilir. 
C) Orbitameatal çizginin ortasından geçecek Ģekilde alın hizasına santralize edilir. 
D) Ġnterorbital çizginin ortasından geçecek Ģekilde buruna santralize edilir. 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi, Nazal Lateral Radyografisinin pozisyon tekniklerinden 
değildir? 
A) Hastayı masaya pron pozisyonunda yatırmak. 
B) Hastanın baĢını çekilecek taraf orta hatta dik olacak Ģekilde yan (lateral) çevirmek. 
C) BaĢ öne eğilerek alın ve burun masanın orta hattına gelecek Ģekilde ayarlamak. 
D) Ġncelenecek tarafı kaset ile temas ettirmek. 

 

4. Nazal Lateral Radyografisinde hangi ebatta kaset kullanılır? 
A) 35x35 cm 
B) 30x40 cm 
C) 24x30 cm 
D) 18x24 cm 

 
5. AĢağıdakilerden hangisi nazal radyografinin çekim amaçlarından değildir? 

A) Oksipital kemik kırıklarını tespit etmek  
B) Nazal kemik kırıklarını tespit etmek 
C) Estetik cerrahilerde müdahale öncesi kıkırdak yapının konumunu görmek  
D) Özellikle çocuklarda burna kaçan yabancı cismin yerinin tespit etmek. 
 
 
 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

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

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 
 
 
Bu faaliyet sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle Mandibula P-A Radyografisini 

tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.  
 
 
 
 
 Mandibula P-A Radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırınız. Rapor haline 

getirerek sınıf ortamında tartıĢınız.  

 

5. MANDĠBULA P-A RADYOGRAFĠSĠ 
 

5.1. Mandibula P-A Radyografisinin Amacı  
 

Mandibula kondilleri, travmaya bağlı mandibula çıkık ve kırıkları, alt çenedeki 
diĢlerin Ģekil bozukluklarının tespitinde ve çocuklarda genetik hastalıklara bağlı çene 
yapılarının tespitidir. 

 

5.2. Mandibula P-A Radyografisinin Çekim Tekniği 
 
Mandibula P.A Radyografisinde aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanır. 
 

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

2.2.2. Kaset Seçimi 
 
Hasta hazırlanırken radyografi için kullanılacak 18x24 cm ebadındaki kaset bucky 

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

 

5.2.3. Pozisyon Tekniği 
 

Radyografi prone pozisyonda çekilir. Tüm vücut ve kafa masanın orta hattına gelecek 
Ģekilde ayarlanır. Eller baĢın her iki yanında destek olacak Ģekilde masa üzerindedir. Alın ve 
burun masaya temas ettirilerek hastaya pozisyon verilir. Kasetin orta çizgisi, dudak hizasına 
gelecek Ģekilde ayarlanır (Bkz. Resim:5/1). 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 5.1: Mandibula P-A radyografisinin pozisyonu 

 

5.2.4. Merkezi IĢın 
 
Merkezi ıĢın, dudak hizasından geçecek Ģekilde kasetin ortasına dik olarak santralize 

edilir. Mandibulanın kondiler çıkıntıları gösterilecekse tüpe 20°-25° kaudo-kranial açı 

verilir. Diyafram, incelenecek bölgeyi içine alacak Ģekilde sınırlandırılır.  
 

5.2.5. Teknik Faktör Ayarları   
 

Film Ebatları 

(cm) 
Bucky 

Kv Ortalama 

Değer 

mAs Ortalama 

Değer 
FFM (cm) 

18x24 Evet 65 80 100 

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

“Nefesini tut ve hareket etme” komutu verilerek exposure iĢlemi yapılır. ĠĢleminden hemen 

sonra hastaya, “Rahat nefes al” komutu verilerek radyografi iĢlemi sonlandırılır.  Film, 
banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyografi elde edilir (Bkz. Resim:5/2). 

 

Resim 5.2: Mandibula P.A. radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda Mandibula P-A Radyografisini 

tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 Mutlaka dozimetre takınız.  

 ÇalıĢma esnasında kurĢunlu önlük 
giyiniz. 

 Radyografi bölgesinde artefakt 

yaratacak nesnelerin çıkarılmasını 
sağlayınız.  

 Hastaların, radyografi öncesi 

hazırlıklarını yapabilmeleri için hasta 
hazırlık kabinlerini kullanmalarını 
söyleyiniz. 

 Hasta baĢında artefakt oluĢturabilecek 
nesnelerin hasta veya refakatçisi 
tarafından çıkarılmasını sağlayınız. 

 Radyografi iĢleminden önce hastanın 
baĢında görüntüyü etkileyecek herhangi 
bir nesne kalmadığından emin olunuz. 

 Radyografi için 18x24 cm ebadında 
kaset seçiniz. 

 Ġncelenecek bölgenin kaset dıĢında 
kalmamasına dikkat ediniz.  

 Çekilecek tarafa göre kasetin sağ 
tarafına R veya sol tarafına L iĢaret 
koyunuz. 

 Radyografi alınırken kaseti istenen 
bölgeyi kapsayacak Ģekilde yerleĢtiriniz. 

 ĠĢaretin, inceleme bölgesinin dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz. 

 Kaseti, bucky tepsisine enine 
yerleĢtiririniz. 

 Bucky kullanılması gereken 

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

 Bucky tablasına yerleĢtirilen kaseti 
sabitleĢtiriniz. 

 Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına 
L iĢaret koyunuz. 

 ĠĢaretin inceleme bölgesinin dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Hastayı masaya pron pozisyonunda 
yatırınız. 

 Tüpü, hastayı masaya olmadan önce orta 
hat çizgisine ayarlayıp sabitleĢtiriniz. 

 Hastaya radyografi için uygun pozisyon 
veriniz. 

 Hastanın elleri baĢın her iki yanında 
destek olacak Ģekilde masa üzerine 
koydurunuz. 

 Hastayı, alın ve burun masaya temas 
ettirilerek hastaya pozisyon veriniz.  

 FFM’yi 100 cm olacak Ģekilde 
ayarlayınız. 

 Radyografik uygulamalarda kaliteli 

görüntü elde etmek için standart FFM 
değerleri kullanınız. 

 Merkezi ıĢını dudak hizasından geçecek 
Ģekilde kasetin ortasına dik olarak 
santralize ediniz.  

 Merkezi ıĢını doğru bölgeye santralize 
ettiğinizden emin olunuz. 

 Diyafram ayarı yapınız. 
 Diyafram ayarını sadece ıĢınlama 

bölgesiyle sınırlı tutunuz.  

 Doz ayarı yapınız. 
 Hastanın vücut yapısına göre uygun doz 

veriniz.  

 Radyografi alınırken hastaya, “Nefesini 

tut ve hareket etme” komutu veriniz. 

 Komutu veremeden önce hastayı, 
yapacağı eylem konusunda 
bilgilendiriniz.  

 Exposure düğmesine basınız. 

 Exposure yaparken kurĢunlu paravan 
arkasında durunuz. 

 Exposure yapmadan önce hastanın 
konumunu son bir kez daha gözleyiniz. 

 Exposure iĢleminin iki aĢamada 
geçekleĢtiğini unutmayınız. 

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

 

1. Mandibula P-A Radyografisinde FFM kaç cm olmalıdır? 
A) 100 cm 
B) 115 cm 
C) 120 cm 

D) 150 cm 
 
2. Mandibula P-A Radyografisinde merkezi ıĢın, hangi bölgeye santralize edilir? 

A) Orbitameatal çizginin ortasından geçecek Ģekilde vertex craniye santralize edilir. 
B) Ġncelenecek taraftaki göz çukurundan dik geçecek Ģekilde santralize edilir. 
C) Orbitameatal çizginin ortasından geçecek Ģekilde alın hizasına santralize edilir.  
D) Dudaklardan geçecek Ģekilde dik olarak kasetin ortasına santralize edilir. 

 

3. Mandibula P-A Radyografisinde, mandibulanın kondiler çıkıntılarını göstermek için 
tüpe kaç derece açı verilir? 
A) 15˚-20˚ kranio-kaudal açı verilir. 
B) 25˚-30˚ kaudo-kranial açı verilir. 
C) 20˚-25˚ kaudo-kranial açı verilir. 
D) 35˚-40˚ kranio-kaudal açı verilir. 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi, Mandibula P-A Radyografisinin pozisyon tekniklerinden 
değildir? 
A) Tüm vücut ve kafa masanın orta hattına ayarlanır.  
B) Mandibula P-A radyografisinde median sagittal plan masa ile 55° acı yapacak 

Ģekilde baĢa açı verilir. 
C) Eller baĢın her iki yanında destek olacak Ģekilde masa üzerindedir. 
D) Alın ve burun masaya temas ettirilerek hastaya pozisyon verilir. 

 
5. Mandibula P-A Radyografisinde hangi ebatta kaset kullanılır? 

A) 18x24 cm 
B) 24x30 cm 
C) 30x40 cm 
D) 35x35 cm 
 
 

 
DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

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

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 
 
 
 
 
Bu faaliyet sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle Mandibula Lateral 

Radyografisini tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.  
 
 
 
 
 Mandibula Lateral Radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırınız. Rapor haline 

getirerek sınıf ortamında tartıĢınız.  

 

6. MANDĠBULA LATERAL RADYOGRAFĠSĠ 
 

6.1. Mandibula Lateral Radyografisinin Amacı  
 

Travmaya bağlı mandibula çıkık ve kırıklarında, eklem kilitlenmesi, eklem kısıtlılığı 
ve gerekli görüldüğünde, adli tıpta 25 yaĢ üstü vakalarda yaĢ tayini tespitinde kullanılır. 

 

6.2. Mandibula Lateral Radyografisinin Çekim Tekniği 
 
Mandibula Lateral Radyografisinde aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanır. 
 

6.2.1. Hastanın Hazırlığı 
 

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

2.2.2. Kaset Seçimi 
 
Hasta hazırlanırken radyografi için kullanılacak 18x24 cm ebadındaki kaset, bucky 

tepsisine (tablasına) enine yerleĢtirilir. Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına L iĢareti 

konur. Dijital röntgen cihazları ile yapılan radyografi çekimlerinde görüntü, detektörler 
vasıtasıyla direkt ekranda oluĢtuğu için kaset kullanılmaz. 

 

6.2.3. Pozisyon Tekniği 
 
Hasta masaya pron yatırılır. Ġncelenecek taraf (sağ veya sol) masaya temas edecek 

Ģekilde baĢ, tam yan pozisyona getirilir. Kafa ve her iki mandibular ramusların süperpoze 
olmasını önlemek için masaya doğru hafif eğdirilir. Kafanın orta hattı filme paralel ve 
interorbital çizgi filme dik olacak Ģekilde hastaya pozisyon verilir. Kaset, alt kenarı çenenin 
3 cm altına gelecek Ģekilde ayarlanır (Bkz. Resim:6/1). 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 
 

AMAÇ 
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Resim 6.2: Mandibula lateral radyografisi pozisyonu 

 

6.2.4. Merkezi IĢın 
 
Merkezi ıĢın, dik olarak Angulus Mandibula (alt çene köĢesi) üzerine ve kasetin 

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

6.2.5. Teknik Faktör Ayarları  
 

Film Ebatları 

(cm) 
Bucky 

Kv Ortalama 

Değer 

mAs Ortalama 

Değer 
FFM (cm) 

18x24 Evet 60 60 100 

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

“Nefesini tut ve hareket etme” komutu verilerek exposure iĢlemi yapılır. ĠĢleminden hemen 
sonra hastaya, “Rahat nefes al” komutu verilerek radyografi iĢlemi sonlandırılır.  Film, 
banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyografi elde edilir (Bkz. Resim:6/2). 

 

Resim 6.2: Mandibula lateral radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda Mandibula Lateral Radyografisini 

tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz. 
 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 Mutlaka dozimetre takınız.  

 ÇalıĢma esnasında kurĢunlu önlük 
giyiniz. 

 Radyografi bölgesinde artefakt 

yaratacak nesnelerin çıkarılmasını 
sağlayınız.  

 Hastaların, radyografi öncesi 
hazırlıklarını yapabilmeleri için hasta 

hazırlık kabinlerini kullanmalarını 
söyleyiniz. 

 Hasta baĢında artefakt oluĢturabilecek 
nesnelerin hasta veya refakatçisi 

tarafından çıkarılmasını sağlayınız. 

 Radyografi iĢleminden önce hastanın 
baĢında görüntüyü etkileyecek herhangi 
bir nesne kalmadığından emin olunuz. 

 Radyografi için 18x24 cm ebadında 
kaset seçiniz. 

 Ġncelenecek bölgenin kaset dıĢında 

kalmamasına dikkat ediniz.  

 Çekilecek tarafa göre kasetin sağ 
tarafına R veya sol tarafına L iĢaret 

koyunuz. 

 Radyografi alınırken kaseti istenen 
bölgeyi kapsayacak Ģekilde yerleĢtiriniz. 

 ĠĢaretin, inceleme bölgesinin dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz. 

 Kaseti, bucky tepsisine dikine 
yerleĢtiririniz. 

 Bucky kullanılması gereken 
radyografilerde, kumanda masası 

üzerindeki bucky düğmesini kullanarak 
bucky sistemini devreye sokmayı 
unutmayınız. 

 Bucky tablasına yerleĢtirilen kaseti 
sabitleĢtiriniz. 

 Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına 
L iĢaret koyunuz. 

 ĠĢaretin inceleme bölgesinin dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Ġncelenecek taraf (sağ veya sol) masaya 
temas edecek Ģekilde baĢ tam yan 
pozisyona getiriniz. 

 Tüpü, hastayı masaya olmadan önce orta 

hat çizgisine ayarlayıp sabitleĢtiriniz. 

 Hastaya radyografi için uygun pozisyon 
veriniz. 

 Kafa ve her iki mandibular ramusların 

süperpoze olmasını önlemek için 
masaya doğru hafif eğdiriniz. 

 Kafanın orta hattı filme paralel ve 
interorbital çizgi filme dik olacak 
Ģekilde hastaya pozisyon veriniz. 

 FFM’yi 100 cm olacak Ģekilde 
ayarlayınız. 

 Radyografik uygulamalarda kaliteli 

görüntü elde etmek için standart FFM 
değerleri kullanınız. 

 Merkezi ıĢını, dik olarak angulus 

mandibula üzerine ve kasetin ortasına 
santralize ediniz. 

 Merkezi ıĢını doğru bölgeye santralize 
ettiğinizden emin olunuz. 

 Diyafram ayarı yapınız. 
 Diyafram ayarını sadece ıĢınlama 

bölgesiyle sınırlı tutunuz.  

 Doz ayarı yapınız. 
 Hastanın vücut yapısına göre uygun doz 

veriniz.  

 Radyografi alınırken hastaya, “Nefesini 

tut ve hareket etme” komutu veriniz. 

 Komutu veremeden önce hastayı, 

yapacağı eylem konusunda 
bilgilendiriniz.  

 Exposure düğmesine basınız. 

 Exposure yaparken kurĢunlu paravan 
arkasında durunuz. 

 Exposure yapmadan önce hastanın 
konumunu son bir kez daha gözleyiniz. 

 Exposure iĢleminin iki aĢamada 
geçekleĢtiğini unutmayınız. 

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

 
1. Mandibula Lateral Radyografisinde FFM kaç cm olmalıdır? 

A) 120 cm 
B) 135 cm 
C) 100 cm 

D) 150 cm 
 
2. Mandibula Lateral Radyografisinde merkezi ıĢın, hangi bölgeye santralize edilir? 

A) Dik olarak angulus mandibula üzerine ve kasetin ortasına santralize edilir. 
B) Ġncelenecek taraftaki göz çukurundan dik geçecek Ģekilde santralize edilir. 
C) Orbitameatal çizginin ortasından geçecek Ģekilde alın hizasına santralize edilir.  
D) Dudak hızasından geçecek Ģekilde kasetin ortasına dik olarak santralize edilir. 

 

3. Mandibula Lateral Radyografisinde, omuzun çeneye süper pozisyonu önlemek için 
tüpe kaç derece açı verilir? 
A) 15˚-20˚ kranio-kaudal açı verilir. 
B) Tüpe açı verilmez. 
C) 20˚-25˚ kaudo-kranial açı verilir. 
D) 35˚-40˚ kranio-kaudal açı verilir. 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi, Mandibula Lateral Radyografisinin pozisyon tekniklerinden 
değildir? 
A) Tüm vücut ve kafa masanın orta hattına ayarlanır.  
B) BaĢ ve her iki mandibular, ramusların süperpoze olmasını önlemek için masaya 

doğru hafif eğdirilir. 
C) Eller, baĢın her iki yanında destek olacak Ģekilde masa üzerindedir. 
D) Alın ve burun masaya temas ettirilerek hastaya pozisyon verilir. 

 
5. Mandibula Lateral Radyografisinde hangi ebatta kaset kullanılır? 

A) 18x24 cm 
B) 24x30 cm 
C) 30x40 cm 
D) 35x35 cm 
 
 

 
DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

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

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–7 
 
 
 
 
Bu faaliyet sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle Mandibula Oblik Radyografisini 

tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.  
 
 
 
 
 Mandibula Oblik Radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırınız. Rapor haline 

getirerek sınıf ortamında tartıĢınız.  

 

7. MANDĠBULA OBLĠK RADYOGRAFĠSĠ 
 

7.1. Mandibula Oblik Radyografisinin Amacı  
 

Kaput mandibula dâhil olmak üzere tüm ramus mandibula ve travmaya bağlı 
mandibula çıkık ve kırıkların tespitinde kullanılır. 

 

7.2. Mandibula Oblik Radyografisinin Çekim Tekniği 
 
Mandibula Oblik Radyografisinde aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanır. 
 

7.2.1. Hastanın Hazırlığı 
 

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

7.2.2. Kaset Seçimi 
 
Hasta hazırlanırken radyografi için kullanılacak 18x24 cm ebadındaki kaset bucky 

tepsisine (tablasına) enine yerleĢtirilir. Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına L iĢareti 

konur. Dijital röntgen cihazları ile yapılan radyografi çekimlerinde görüntü, detektörler 
vasıtasıyla direkt ekranda oluĢtuğu için kaset kullanılmaz. 

 

7.2.3. Pozisyon Tekniği 
 
Radyografi genellikle prone pozisyonda çekilir. Göğüs altına yastık koyularak 

desteklenir. Ġncelenecek taraftaki (sağ veya sol) Ģakak masaya temas edecek Ģekilde baĢ tam 
yan pozisyona getirilir. BaĢ, her iki mandibular ramusların süperpoze olmasını önlemek için 
masaya doğru hafif eğdirilir. Mandibula dıĢ yüzü filme paralel olacak Ģekilde döndürülür. 
Kaset, alt ucu çenenin 3 cm altına gelecek Ģekilde ayarlanır (Bkz. Resim:7/1). 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–7 
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Resim 7.1: Mandibula oblik radyografisi pozisyonu 

 

7.2.4. Merkezi IĢın 
 

Merkezi ıĢın, filme yakın olan mandibular ramuse santralize edilir. Tüpe, omuzun 
çeneye süper pozisyonu olmayacak Ģekilde yaklaĢık 15°-20° kadar kaudo-kranial açı verilir. 

Diyafram, incelenecek bölgeyi içine alacak Ģekilde sınırlandırılır.  
 

7.2.5. Teknik Faktör Ayarları  
 

Film Ebatları 
(cm) 

Bucky 
Kv Ortalama 

Değer 
mAs Ortalama 

Değer 
FFM (cm) 

18x24 Evet 60 60 100 

 

Exposure yapmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. Hastaya, 
“Nefesini tut ve hareket etme” komutu verilerek exposure iĢlemi yapılır. ĠĢleminden hemen 
sonra hastaya, “Rahat nefes al” komutu verilerek radyografi iĢlemi sonlandırılır.  Film, 
banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyografi elde edilir (Bkz. Resim:7/2). 

 

Resim 7.2: Mandibula oblik radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda Mandibula Oblik Radyografisini 

tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 Mutlaka dozimetre takınız.  

 ÇalıĢma esnasında kurĢunlu önlük 
giyiniz. 

 Radyografi bölgesinde artefakt 

yaratacak nesnelerin çıkarılmasını 
sağlayınız.  

 Hastaların, radyografi öncesi 

hazırlıklarını yapabilmeleri için hasta 
hazırlık kabinlerini kullanmalarını 
söyleyiniz. 

 Hasta baĢında artefakt oluĢturabilecek 
nesnelerin hasta veya refakatçisi 
tarafından çıkarılmasını sağlayınız. 

 Radyografi iĢleminden önce hastanın 
baĢında görüntüyü etkileyecek herhangi 
bir nesne kalmadığından emin olunuz. 

 Radyografi için 18x24 cm ebadında 
kaset seçiniz. 

 Ġncelenecek bölgenin kaset dıĢında 
kalmamasına dikkat ediniz.  

 Çekilecek tarafa göre kasetin sağ 
tarafına R veya sol tarafına L iĢaret 
koyunuz. 

 Radyografi alınırken kaseti istenen 
bölgeyi kapsayacak Ģekilde yerleĢtiriniz. 

 ĠĢaretin, inceleme bölgesinin dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz. 

 Kaseti, bucky tepsisine dikine 
yerleĢtiririniz. 

 Bucky kullanılması gereken 

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

 Bucky tablasına yerleĢtirilen kaseti 
sabitleĢtiriniz. 

 Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına 
L iĢaret koyunuz. 

 ĠĢaretin inceleme bölgesinin dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Ġncelenecek taraf (sağ veya sol) masaya 
temas edecek Ģekilde baĢ tam yan 
pozisyona getiriniz. 

 Tüpü, hastayı masaya olmadan önce orta 
hat çizgisine ayarlayıp sabitleĢtiriniz. 

 Hastaya radyografi için uygun pozisyon 
veriniz. 

 Tüpe, omuzun çeneye süper pozisyonu 

olmayacak Ģekilde yaklaĢık 15°-20° 
kadar kaudo-kranial açı veriniz. 

 BaĢ her iki mandibular ramusların 

süperpoze olmasını önlemek için 
masaya doğru hafif eğdiriniz. 

 FFM, 100 cm olacak Ģekilde ayarlayınız. 

 Radyografik uygulamalarda kaliteli 

görüntü elde etmek için standart FFM 
değerleri kullanınız. 

 Merkezi ıĢını, filme yakın olan 
mandibular ramuse santralize ediniz. 

 Merkezi ıĢını doğru bölgeye santralize 
ettiğinizden emin olunuz. 

 Diyafram ayarı yapınız. 
 Diyafram ayarını sadece ıĢınlama 

bölgesiyle sınırlı tutunuz.  

 Doz ayarı yapınız. 
 Hastanın vücut yapısına göre uygun doz 

veriniz.  

 Radyografi alınırken hastaya, “Nefesini 

tut ve hareket etme” komutu veriniz. 

 Komutu veremeden önce hastayı, 

yapacağı eylem konusunda 
bilgilendiriniz.  

 Exposure düğmesine basınız. 

 Exposure yaparken kurĢunlu paravan 
arkasında durunuz. 

 Exposure yapmadan önce hastanın 
konumunu son bir kez daha gözleyiniz. 

 Exposure iĢleminin iki aĢamada 
geçekleĢtiğini unutmayınız. 

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

 
1. Mandibula Oblik Radyografisinde FFM kaç cm olmalıdır? 

A) 170 cm 
B) 165 cm 

C) 120 cm 
D) 100 cm 

 
2. Mandibula Oblik Radyografisinde merkezi ıĢın, hangi bölgeye santralize edilir? 

A) Dik olarak angulus mandibula üzerine ve kasetin ortasına santralize edilir. 
B) Ġncelenecek taraftaki göz çukurundan dik geçecek Ģekilde santralize edilir. 
C) Filme yakın olan mandibular ramuse santralize edilir. 
D) Dudaklardan geçecek Ģekilde dik olarak kasetin ortasına santralize edilir. 

 
3. Mandibula Oblik Radyografisinde, omuzun çeneye süper pozisyonu önlemek için tüpe 

kaç derece açı verilir? 
A) 15˚-20˚ kranio-kaudal açı verilir. 
B) 15˚-20˚ kaudo-kranial açı verilir. 
C) 20˚-25˚ kaudo-kranial açı verilir. 
D) 35˚-40˚ kranio-kaudal açı verilir. 

 
4. AĢağıdakilerden hangisi, Mandibula Oblik Radyografisinin pozisyon tekniklerinden 

değildir? 
A) Alın ve burun masaya temas ettirilerek hastaya pozisyon verilir. 
B) Göğüs altına yastık koyularak desteklenir.  
C) BaĢ, her iki mandibular ramusların süperpoze olmasını önlemek için masaya doğru 

hafif eğdirilir.  

D) Mandibula dıĢ yüzü, filme paralel olacak Ģekilde döndürülür. 
 
5. Mandibula Oblik Radyografisinde hangi ebatta kaset kullanılır? 

A) 18x24 cm 
B) 24x30 cm 
C) 30x40 cm 
D) 35x35 cm 

 

 
DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

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

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–8 
 
 
 
 
Bu faaliyet sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle Tempora Mandibular Eklem 

Radyografisini tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.  
 
 
 
 
 Tempora Mandibular Eklem Radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırınız. 

Rapor haline getirerek sınıf ortamında tartıĢınız.  

 

8. TEMPORA-MANDĠBULAR EKLEM 

RADYOGRAFĠSĠ 
 

8.1. Tempora Mandibular Eklem Radyografisinin Amacı  
 
Yapısal bozukluklara ve kireçlenmelerine bağlı eklem kilitlenmesi, eklem kısıtlılığı, 

travmaya bağlı mandibula çıkık ve kırıklarının tespitinde kullanılır. 
 

8.2. Tempora Mandibular Eklem Radyografisinin Çekim Tekniği 
 
Tempora Mandibular Eklem Radyografisinde aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanır. 
 

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

 

8.2.2. Kaset Seçimi 
 

Hasta hazırlanırken radyografi için kullanılacak 18x24 cm ebadındaki kaset bucky 
tepsisine (tablasına) enine yerleĢtirilir. Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına L iĢareti 
konur. Dijital röntgen cihazları ile yapılan radyografi çekimlerinde görüntü, detektörler 
vasıtasıyla direkt ekranda oluĢtuğu için kaset kullanılmaz. 

 

8.2.3. Pozisyon Tekniği 
 

Hasta, masaya prone pozisyonda yatırılır. BaĢ, lateral pozisyona getirilir. Ġncelenecek 
taraf kasete yakın olmalıdır. Eklemi değiĢik pozisyonlarda görmek için ağız kapalı ve açık 
konumda iken radyografiler alınır. Mukayese için genellikle her iki tarafın radyografisi 
alınır. Kasetin alt kenarı, çene hizasının 2 cm dıĢına gelecek Ģekilde ayarlanır (Bkz. 
Resim:8/1). 
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Resim 8.2: Tempora-mandibular eklem radyografisi pozisyonu 

 

8.2.4. Merkezi IĢın 
 

Merkezi ıĢın, tüpe 10° kranio- kaudal açı verilerek kulak kepçesinin 2,5 cm önüne ve 
üstüne santralize edilir. Diyafram, incelenecek bölgeyi içine alacak Ģekilde sınırlandırılır.  

 

8.2.5. Teknik Faktör Ayarları  
 

Film Ebatları 
(cm) 

Bucky 
Kv Ortalama 

Değer 
mAs Ortalama 

Değer 
FFM (cm) 

18x24 Evet 70 60 100 

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

“Nefesini tut ve hareket etme” komutu verilerek exposure iĢlemi yapılır. ĠĢleminden hemen 
sonra hastaya, “Rahat nefes al” komutu verilerek radyografi iĢlemi sonlandırılır.  Film, 
banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyografi elde edilir (Bkz. Resim:8/2). 

 
Resim 8.2: Tempora mandibular eklem radyogramı  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda Tempora Mandibular Eklem 

Radyografisini tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 Mutlaka dozimetre takınız.  

 ÇalıĢma esnasında kurĢunlu önlük 
giyiniz. 

 Radyografi bölgesinde artefakt 

yaratacak nesnelerin çıkarılmasını 
sağlayınız.  

 Hastaların, radyografi öncesi 

hazırlıklarını yapabilmeleri için hasta 
hazırlık kabinlerini kullanmalarını 
söyleyiniz. 

 Hasta baĢında artefakt oluĢturabilecek 
nesnelerin hasta veya refakatçisi 
tarafından çıkarılmasını sağlayınız. 

 Radyografi iĢleminden önce hastanın 
baĢında görüntüyü etkileyecek herhangi 
bir nesne kalmadığından emin olunuz. 

 Radyografi için 18x24 cm ebadında 
kaset seçiniz. 

 Ġncelenecek bölgenin kaset dıĢında 
kalmamasına dikkat ediniz.  

 Çekilecek tarafa göre kasetin sağ 
tarafına R veya sol tarafına L iĢaret 
koyunuz. 

 Radyografi alınırken kaseti istenen 
bölgeyi kapsayacak Ģekilde yerleĢtiriniz. 

 ĠĢaretin, inceleme bölgesinin dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz. 

 Kaseti, bucky tepsisine dikine 
yerleĢtiririniz. 

 Bucky kullanılması gereken 

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

 Bucky tablasına yerleĢtirilen kaseti 
sabitleĢtiriniz. 

 Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına 
L iĢaret koyunuz. 

 ĠĢaretin inceleme bölgesinin dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Hastanın prone pozisyonunda olmasını 
sağlayınız. 

 Tüpü, hastayı masaya olmadan önce orta 
hat çizgisine ayarlayıp sabitleĢtiriniz. 

 Hastaya radyografi için uygun pozisyon 
veriniz. 

 Ġncelenecek taraf (sağ veya sol) masaya 

temas edecek Ģekilde baĢa tam yan 
pozisyon veriniz. 

 Ağız açık ve kapalı konumda iken 
grafiler alınız. 

 FFM’yi 100 cm olacak Ģekilde 
ayarlayınız. 

 Radyografik uygulamalarda kaliteli 

görüntü elde etmek için standart FFM 
değerleri kullanınız. 

 Merkezi ıĢını; filme yakın olan 
mandibular ramuse santralize ediniz. 

 Merkezi ıĢını doğru bölgeye santralize 
ettiğinizden emin olunuz. 

 Diyafram ayarı yapınız. 
 Diyafram ayarını sadece ıĢınlama 

bölgesiyle sınırlı tutunuz.  

 Doz ayarı yapınız. 
 Hastanın vücut yapısına göre uygun doz 

veriniz.  

 Radyografi alınırken hastaya, “Nefesini 

tut ve hareket etme” komutu veriniz. 

 Komutu veremeden önce hastayı, 

yapacağı eylem konusunda 
bilgilendiriniz.  

 Exposure düğmesine basınız. 

 Exposure yaparken kurĢunlu paravan 
arkasında durunuz. 

 Exposure yapmadan önce hastanın 
konumunu son bir kez daha gözleyiniz. 

 Exposure iĢleminin iki aĢamada 
geçekleĢtiğini unutmayınız. 

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

 
1. Tempora Mandibular Eklem Radyografisinde, FFM kaç cm olmalıdır? 

A) 170 cm 
B) 165 cm 
C) 120 cm 

D) 100 cm 
 
2. Tempora Mandibular Radyografisinde merkezi ıĢın, hangi bölgeye santralize edilir? 

A) Dik olarak angulus mandibula üzerine ve kasetin ortasına santralize edilir. 
B) Ġncelenecek taraftaki göz çukurundan dik geçecek Ģekilde santralize edilir. 
C) IĢın, tüpe kranio- kaudal 10° açı verilerek kulak kepçesinin 2,5 cm önüne ve üstüne 

santralize edilir. 
D) Dudaklardan geçecek Ģekilde dik olarak kasetin ortasına santralize edilir. 

 
3. Tempora Mandibular Eklem Radyografisinde, tüpe kaç derece açı verilir? 

A) 10  ̊kranio-kaudal açı verilir. 
B) 10  ̊kaudo-kranial açı verilir. 
C) 20  ̊kaudo-kranial açı verilir. 
D) 25  ̊kranio-kaudal açı verilir. 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi Tempora Mandibular Eklem Radyografisinin pozisyon 
tekniklerinden değildir? 
A) Radyografi genellikle prone pozisyonda çekilir. 
B) Alın ve burun masaya temas ettirilerek hastaya pozisyon verilir. 
C) Ağız kapalı ve açık konumda iken grafiler alınır.  
D) Mukayese için genellikle her iki tarafın grafisi alınır.  

 

5. Tempora Mandibular Eklem Radyografisinde hangi ebatta kaset kullanılır? 
A) 18x24 cm 
B) 24x30 cm 
C) 30x40 cm 

D) 35x35 cm 

 

 
DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–9 
 
 
 
 
Bu faaliyet sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle Waters Radyografisini tekniğine 

uygun olarak çekebileceksiniz 
 
 
 
 
 Waters Radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırınız. Rapor haline getirerek 

sınıf ortamında tartıĢınız.  

 

9. WATERS RADYOGRAFĠSĠ 
 

9.1. Waters Radyografisinin Amacı  
 

Maksillar sinüsler, ethmoid sinüsler ve frontal sinüsleri görüntülemektir. 
 

9.2. Waters Radyografisinin Çekim Tekniği 
 
Waters Radyografisinde aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanır. 
 

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

 

2.2.2. Kaset Seçimi 
 

Hasta hazırlanırken radyografi için kullanılacak 18x24 cm ebadındaki kaset bucky 
tepsisine (tablasına) enine yerleĢtirilir. Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına L iĢareti 
konur. Dijital röntgen cihazları ile yapılan radyografi çekimlerinde görüntü, detektörler 

vasıtasıyla direkt ekranda oluĢtuğu için kaset kullanılmaz. 
 

9.2.3. Pozisyon Tekniği 
 
Hasta, ayakta veya prone pozisyondadır. Orbito-meatal çizgi filmle 45° açı yapacak 

Ģekilde baĢ geriye doğru bükülür. Çene orta hat üzerinde masaya temas eder. Burun masadan 

ortalama 2,5 cm kaldırılarak pozisyon verilir. Ağız açıktır. Radyorafinin ağız açıkken 
çekilmesinin amacı, petroz kemiklerin gölgesinin maksiller sinüsler üzerine düĢmesini 
önlemektir. Kaset, üst kenarı vertex’i içine alacak Ģekilde yerleĢtirilir (Bkz. Resim:9/1). 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–9 
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Resim 9.1: Waters radyografisi pozisyonu 

 

9.2.4. Merkezi IĢın 
 
Merkezi ıĢın, protuberintia oksipitalisin 2 cm üzerine dik olarak santralize edilir. 

Diyafram, incelenecek bölgeyi içine alacak Ģekilde sınırlandırılır. 
 

9.2.5. Teknik Faktör Ayarları  
 

Film 

Ebatları (cm) 
Bucky 

Kv 

Ortalama 

Değer 

mAs Ortalama 

Değer 
FFM (cm) 

18x24 Evet 70 32 100 

 

Exposure yapmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. Hastaya, 
“Nefesini tut ve hareket etme” komutu verilerek exposure iĢlemi yapılır. ĠĢleminden hemen 
sonra hastaya, “Rahat nefes al” komutu verilerek radyografi iĢlemi sonlandırılır.  Film, 
banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyografi elde edilir (Bkz. Resim:9/2). 

 

Resim 9.2: Waters radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda Waters Radyografisini tekniğine 

uygun olarak çekebileceksiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 Mutlaka dozimetre takınız.  

 ÇalıĢma esnasında kurĢunlu önlük 
giyiniz. 

 Radyografi bölgesinde artefakt 

yaratacak nesnelerin çıkarılmasını 
sağlayınız.  

 Hastaların, radyografi öncesi 

hazırlıklarını yapabilmeleri için hasta 
hazırlık kabinlerini kullanmalarını 
söyleyiniz. 

 Hasta baĢında artefakt oluĢturabilecek 
nesnelerin hasta veya refakatçisi 
tarafından çıkarılmasını sağlayınız. 

 Radyografi iĢleminden önce hastanın 
baĢında görüntüyü etkileyecek herhangi 
bir nesne kalmadığından emin olunuz. 

 Radyografi için 18x24 cm ebadında 
kaset seçiniz. 

 Ġncelenecek bölgenin kaset dıĢında 
kalmamasına dikkat ediniz.  

 Çekilecek tarafa göre kasetin sağ 
tarafına R veya sol tarafına L iĢaret 
koyunuz. 

 Radyografi alınırken kaseti istenen 
bölgeyi kapsayacak Ģekilde yerleĢtiriniz. 

 ĠĢaretin, inceleme bölgesinin dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz. 

 Kaseti, bucky tepsisine dikine 
yerleĢtiririniz. 

 Bucky kullanılması gereken 

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

 Bucky tablasına yerleĢtirilen kaseti 
sabitleĢtiriniz. 

 Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına 
L iĢaret koyunuz. 

 ĠĢaretin inceleme bölgesinin dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Hastayı masaya prone pozisyonunda 
olmasını sağlayınız. 

 Tüpü, hastayı masaya olmadan önce orta 
hat çizgisine ayarlayıp sabitleĢtiriniz. 

 Hastaya, radyografi için uygun pozisyon 
veriniz. 

 Orbitomeatal çizgi filmle 45° açı 
yapacak Ģekilde baĢ geriye doğru 
bükerek pozisyon veriniz. 

 Burun masadan ortalama 2,5 cm 

kaldırılarak, ağız açık olacak Ģekilde 
pozisyon veriniz. 

 FFM’yi 100 cm olacak Ģekilde 
ayarlayınız. 

 Radyografik uygulamalarda kaliteli 

görüntü elde etmek için standart FFM 
değerleri kullanınız. 

 Merkezi ıĢın; protuberintia oksipitalisin 
2 cm üzerine dik olarak santralize 
ediniz. 

 Merkezi ıĢını doğru bölgeye santralize 
ettiğinizden emin olunuz. 

 Diyafram ayarı yapınız. 
 Diyafram ayarını sadece ıĢınlama 

bölgesiyle sınırlı tutunuz.  

 Doz ayarı yapınız. 
 Hastanın vücut yapısına göre uygun doz 

veriniz.  

 Radyografi alınırken hastaya, “Nefesini 

tut ve hareket etme” komutu veriniz. 

 Komutu veremeden önce hastayı, 

yapacağı eylem konusunda 
bilgilendiriniz.  

 Exposure düğmesine basınız. 

 Exposure yaparken kurĢunlu paravan 
arkasında durunuz. 

 Exposure yapmadan önce hastanın 
konumunu son bir kez daha gözleyiniz. 

 Exposure iĢleminin iki aĢamada 
geçekleĢtiğini unutmayınız. 

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

 
1. Waters Radyografisinde FFM kaç cm olmalıdır? 

A) 120 cm 
B) 135 cm 
C) 100 cm 

D) 150 cm 
 
2. Waters Radyografisinde merkezi ıĢın, hangi bölgeye santralize edilir? 

A) Dik olarak angulus mandibula üzerine ve kasetin ortasına santralize edilir. 
B) Protuberintia oksipitalisin 2 cm üzerine dik olarak santralize edilir. 
C) Orbitomeatal çizginin ortasından geçecek Ģekilde alın hizasına santralize edilir.  
D) Dudaklardan geçecek Ģekilde dik olarak kasetin ortasına santralize edilir. 

 

3. Waters Radyografisinde, radyografinin ağız açıkken çekilmesinin amacı hangisidir?  
A) Maksillar sinüsler görüntülemek için 
B) Ethmoid sinüsler görüntülemek için  
C) Frontal sinüsleri görüntülemek için  
D) Petroz kemiklerin gölgesinin maksiller sinüsler üzerine düĢmesini önlemek için 

 
4. Waters Radyografisinde, orbitomeatal çizgi filmle kaç derece açı yapar? 

A) 15º 
B) 20º 
C) 30º 
D) 45°  

 
5. Waters Radyografisinde hangi ebatta kaset kullanılır? 

A) 18x24 cm 

B) 24x30 cm 
C) 30x40 cm 
D) 35x35 cm 

 
 
 
DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–10 
 
 
 
 
Bu faaliyet sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle Caldwell Radyografisini 

tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz. 
 
 
 
 
 Caldwell Radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırınız. Rapor haline getirerek 

sınıf ortamında tartıĢınız.  

 

10. CALDWELL RADYOGRAFĠSĠ 
 

10.1. Caldwell Radyografisinin Amacı  
 

Nazal hava yollarının değerlendirilmesinde, maksillar sinüsler, ethmoid sinüsler ve 
frontal sinüsleri görüntülemektir. 

 

10.2. Caldwell Radyografisinin Çekim Tekniği 
 
Caldwell Radyografisinde aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanır. 
 

10.2.1. Hastanın Hazırlığı 
 

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

10.2.2. Kaset Seçimi 
 
Hasta hazırlanırken radyografi için kullanılacak 18x24 cm ebadındaki kaset bucky 

tablasına enine yerleĢtirilir. Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına L iĢareti konur. Dijital 

röntgen cihazları ile yapılan radyografi çekimlerinde görüntü, detektörler vasıtasıyla direkt 
ekranda oluĢtuğu için kaset kullanılmaz. 

 

10.2.3. Pozisyon Tekniği 
 
Hasta, prone pozisyonda yatırılır. BaĢ öne eğilerek alın ve burun masaya temas 

ettirilir. Eller baĢa destek olacak Ģekilde her iki yandadır. Orbitomeatal çizgi, filme dik 
olacak Ģekilde baĢa pozisyon verilir. Radyografide maksiller sinüsler kafa tabanın altında 
görülmelidir. Kaset, üst kenarı vertex’i içine alacak Ģekilde yerleĢtirilir (Bkz. Resim:10/1). 
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Resim 10.1: Caldwell Radyografisi Pozisyonu 

 

10.2.4. Merkezi IĢın 
 
Merkezi ıĢın, protuberintia oksipitalisin 4 cm altına ve tüpe burun kökünden geçecek 

Ģekilde 15° kranio-kaudal açı verilerek santralize edilir. Diyafram, incelenecek bölgeyi içine 
alacak Ģekilde sınırlandırılır.  

 

10.2.5. Teknik Faktör Ayarları  
 

Film Ebatları 

(cm) 
Bucky 

Kv Ortalama 

Değer 

mAs Ortalama 

Değer 
FFM (cm) 

18x24 Evet 70 100 100 

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

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

 
Film, banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyografi elde edilir (Bkz. 

Resim:10/2). 

 

Resim 10.2: Caldwell radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda Caldwell Radyografisini tekniğine 

uygun olarak çekebileceksiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 Mutlaka dozimetre takınız.  

 ÇalıĢma esnasında kurĢunlu önlük 
giyiniz. 

 Radyografi bölgesinde artefakt 

yaratacak nesnelerin çıkarılmasını 
sağlayınız.  

 Hastaların, radyografi öncesi 

hazırlıklarını yapabilmeleri için hasta 
hazırlık kabinlerini kullanmalarını 
söyleyiniz. 

 Hasta baĢında artefakt oluĢturabilecek 
nesnelerin hasta veya refakatçisi 
tarafından çıkarılmasını sağlayınız. 

 Radyografi iĢleminden önce hastanın 
baĢında görüntüyü etkileyecek herhangi 
bir nesne kalmadığından emin olunuz. 

 Radyografi için 18x24 cm ebadında 
kaset seçiniz. 

 Ġncelenecek bölgenin kaset dıĢında 
kalmamasına dikkat ediniz.  

 Çekilecek tarafa göre kasetin sağ 
tarafına R veya sol tarafına L iĢaret 
koyunuz. 

 Radyografi alınırken kaseti istenen 
bölgeyi kapsayacak Ģekilde yerleĢtiriniz. 

 ĠĢaretin, inceleme bölgesinin dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz. 

 Kaseti, bucky tepsisine dikine 
yerleĢtiririniz. 

 Bucky kullanılması gereken 

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

 Bucky tablasına yerleĢtirilen kaseti 
sabitleĢtiriniz. 

 Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına 
L iĢaret koyunuz. 

 ĠĢaretin inceleme bölgesinin dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz. 
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 Hastayı masaya prone pozisyonunda 
yatırınız. 

 Tüpü, hastayı masaya olmadan önce orta 
hat çizgisine ayarlayıp sabitleĢtiriniz. 

 Hastaya, radyografi için uygun pozisyon 
veriniz. 

 Orbitomeatal çizgi, filme dik olacak 
Ģekilde baĢa pozisyon veriniz.  

 BaĢ öne eğilerek alın ve burun masaya 
temas ettiriniz.  

 Eller baĢa destek olacak Ģekilde her iki 
yana koydurunuz. 

 FFM’yi 100 cm olacak Ģekilde 
ayarlayınız. 

 Radyografik uygulamalarda kaliteli 

görüntü elde etmek için standart FFM 
değerleri kullanınız. 

 Merkezi ıĢın, protuberintia oksipitalisin 

4 cm altına ve tüpe burun kökünden 
geçecek Ģekilde 15° kranio-kaudal açı 
verilerek santralize ediniz. 

 Merkezi ıĢını doğru bölgeye santralize 
ettiğinizden emin olunuz. 

 Diyafram ayarı yapınız. 
 Diyafram ayarını sadece ıĢınlama 

bölgesiyle sınırlı tutunuz.  

 Doz ayarı yapınız. 
 Hastanın vücut yapısına göre uygun doz 

veriniz.  

 Radyografi alınırken hastaya, “Nefesini 

tut ve hareket etme” komutu veriniz. 

 Komutu veremeden önce hastayı 
yapacağı eylem konusunda 
bilgilendiriniz.  

 Exposure düğmesine basınız. 

 Exposure yaparken kurĢunlu paravan 
arkasında durunuz. 

 Exposure yapmadan önce hastanın 
konumunu son bir kez daha gözleyiniz. 

 Exposure iĢleminin iki aĢamada 
geçekleĢtiğini unutmayınız. 

 Exposure iĢleminden hemen sonra 

hastaya, “Rahat nefes al” komutu 
veriniz. 
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ÖLÇME VEDEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. Caldwell Radyografisinde FFM kaç cm olmalıdır? 

A) 100 cm 
B) 135 cm 
C) 150 cm 

D) 180 cm 
 
2. Caldwell Radyografisinde merkezi ıĢın, hangi bölgeye santralize edilir? 

A) Dudaklardan geçecek Ģekilde dik olarak kasetin ortasına santralize edilir. 
B) Protuberintia oksipitalisin 2 cm üzerine dik olarak santralize edilir. 
C) Orbitameatal çizginin ortasından geçecek Ģekilde alın hizasına santralize edilir.  
D) Protuberintia oksipitalisin 4 cm altına santralize edilir.  

 

3. Caldwell Radyografisinde, tüpe kaç derece açı verilir? 
A) 45º kranio-kaudal 
B) 25º kranio-kaudal 
C) 20º kranio-kaudal 
D) 15° kranio-kaudal  

 
4. Caldwell Radyografisinde, hangi ebatta kaset kullanılır? 

A) 18x24 cm 
B) 24x30 cm 
C) 30x40 cm 
D) 35x35 cm 

 
5. AĢağıdakilerden hangisi caldwell radyografisinin çekim amaçlarından değildir. 

A) Nazal hava yollarının değerlendirmek 

B) Maksillar sinüsler görüntülemek 

C) Ethmoid sinüsler görüntülemek 

D) Kafa tabanını görüntülemek 
 
 
 
DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

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

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–11 
 
 
 
Bu faaliyet sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle diĢ radyografilerini tekniğine 

uygun olarak çekebileceksiniz. 
 
 
 
 
 DiĢ hekimliği radyolojisinde çekilen radyografileri ve amaçlarını araĢtırınız.  

 

11. DĠġ RADYOGRAFĠLERĠ  
 

11.1. DiĢ Radyografileri ve Çekim Amaçları 
 
DiĢ radyografileri, gözle görülemeyen kökler ve ara yüzeyler gibi diĢ bölümlerini, 

apseleri, kistileri,  çeneye ait tüm bozuklukları, kırıkları, gömülü kalan diĢleri tespit etmek 
amacı ile X ıĢınları yardımıyla elde edilen diĢ görüntüleridir. 
DiĢ hekimliğinde ağız içi ve ağız dıĢından olmak üzere iki çeĢit diĢ radyografi çekilir. 
 

 Ağız Ġçi Radyografiler 
 

DiĢi hekimliğinde tanı amacı ile  periapikal,oklüzal,bite-wing(ısırma) ve dijital gibi 
ağız içi radyografileri çekilir. Ağız içinden çekilen radyografilerde, film ağız içine 

yerleĢtirilir. Ağız içine yerleĢtirilen filmler ile birkaç diĢ ve çevre dokular görüntülenir. 
Ağız içi radyografilerinin çekim amaçları; 
 

 Periapikal radyografi; DiĢlerin birebir boyuta en yakın görüntüsünün 
alındığı küçük filmlerdir. DiĢ köklerinin, apekslerinin ve çevre yapıların 
görüntülenmesi amacı ile çekilir. 

 

 

Resim 11.1: Periapikal radyogram 
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 Oklüzal Radyografi; DiĢlerin yatay yöndeki pozisyonlarının tespiti, çene 
kemiği içindeki oluĢumların incelenmesi veya tükürük bezi 
hastalıklarının incelenmesi amacı ile çekilir. 

 

Resim 11.2: Oklüzal radyogram 

 

 Bite-wing(ısırma)radyografi; Arka diĢlerin birbirine değen (bakan) 
yüzeylerinin incelenmesinde amacı ile çekilen radyografilerdir. 

Genellikle baĢlangıç çürüklerinin belirlenmesinde tercih edilir. 

 

Resim 11.3: Bite-Wing (ısırma) radyogram 

 

 Dijital radyografiler; diĢ radyografilerinde kullanılan yeni bir yöntemdir. 
Bu yöntemde röntgen filmi kullanılmaz. Özel sensör ağız içine 
yerleĢtirilir, görüntü anında bilgisayara aktarılır. Bu yöntemde görüntü 
bilgisayar ekranında oluĢtuğu için film banyosu yapılmaz. Dijital 
görüntüleme cihazı ile periapikal, panoramik, sefalometrik ve el-bilek 

radyografileri görüntülenmektedir. 
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Resim 11.4: Bilgisayar ekranında dijital görüntü 

 
 Ağız DıĢı Radyografileri 
 
Çene kemiklerini de içine alan daha geniĢ bir alan görüntülemek için ağız dıĢı 

radyografiler çekilir. Bu radyografilerde film ağız dıĢındadır. Ağız dıĢından, panoramik 
(Ortopantomografi), Dental volumetrik tomografi, temporomandibular eklem ve özellikle 

ortodontik tedavilerde yararlanmak için sefolometrik, ve el-bilek radyografileri çekilir. 
 
Ağız dıĢı radyografilerinin çekim amaçları; 
 

 Panoramik (Ortopantomografi) radyografi; bu radyografide üst ve alt diĢ 
kavisleri, komĢu doku ve oluĢumları tek bir film üzerinde görüntülenir. 

Panoramik radyografi ile ağızdaki tüm diĢler, kemik içindeki oluĢumlar 
çeneye ait tüm bozukluklar, kırıklar ve gömülü kalan diĢler tespit edilir. 
Panoramik radyografi, tedavi planlamasının daha hızlı ve eksiksiz 
biçimde yapılmasına yardımcı olmaktadır.  Ayrıca tedavi yapılacak alanı 
geniĢ bir biçimde göstermesi nedeni ile çene ve diĢlerle ilgili cerrahi 
müdahalelerden önce çekilmesi gereken bir radyografidir. 

 Dental volumetrik tomografi; diĢ hekimliğinde üç boyutlu incelemelerin 
geretiği durumlarda kullanılan yöntemdir. BaĢ boyun bölgesi travmaları, 

çene yüz bölgesi tümörleri, geliĢim anomalileri ve implant planlaması 
gibi durumlarda dental volumetrik tomografi yönteminden yararlanılır.  

 Temporamandibular eklem radyografisi: Temporamandibular eklem 
(çene eklemi) hareketlerinin ve buna bağlı sorunların tespiti için çekilir. 

 Sefolometrik radyografi; özellikle ortodontik tedavi planlamasında, alt ve 
üst çenelerin ve diĢlerin kafa tabanı ve diğer oluĢumlarla iliĢkisini 
görmek için çekilir. Kafayı yandan gösteren bu radyografide çenelerin 
büyümesi ve kemiklerin kafatası ile olan iliĢkisi incelenir.  
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Resim 11.5: Sefolometrik radyogramı 

 

 El-bilek radyografisi; ortodontik tedavi planlamasında çocuk hastaların 

kemik yaĢını tespit etmek amacı ile çekilir. 

 

Resim 11.6: El-Bilek Radyogramı 

 

11.2. DiĢ Radyografilerinin Çekim Tekniği 
 

DiĢ radyografilerinden periapikal ve panoramik diĢ radyografilerinin çekim teknikleri 
anlatılacaktır. 
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11.2.1. DiĢ Radyografilerinde Hasta Hazırlığı 
 
Hasta, ismi okunarak radyografi çekimi için inceleme odasına alınır. Çekilecek 

radyografiyle ilgili bilgi verilir. Hamilelik durumunun söz konusu olup olmadığı araĢtırılır ve 
hamilelik varsa çekim yapılmaz. Radyografi çekimi öncesi, baĢ ve boyun bölgesindeki tüm 
metal takılar (Gözlük, iĢitme cihazı, toka, küpe, kolye, hızma, piercing vb) çıkartılır. Varsa 
ağızda takıp çıkartılabilen (hareketli) tüm protezler çıkarılmalıdır. Radyasyondan koruyucu 
önlemler alınır.  

 

11.2.2. Periapikal Radyografilerde Çekim Tekniği 
 
Periapikal radyografilerde, hasta koltuğa dik oturtulur. Hastanın yası, fiziki yapısı ve 

radyografisi alınacak diĢ bölgesine dikkate alınarak ekspojur faktörleri ayarlanır. Hastanın 
baĢına, Oklüzal planın her zaman yere paralel ve sagital plan ise yere dik olacak Ģekilde 
pozisyon verilir. Üst çenede dıĢ kulak yolu ile burun kemiği arası hayali çizgi yere paralel 

olmalı, alt çenede ise alt ve üst dudağın yanlarda birbirleri ile birleĢtikleri hayali çizgi yere 
paralel olmalıdır. Film hasta ağzına, ön yüzünde bulunan kabarık nokta dıĢa bakacak Ģekilde 
yerleĢtirilir. Film görüntüsü istenen diĢi ortalayacak Ģekilde bükülmeden yerleĢtirilmelidir. 
Santral ve lateral diĢlerin radyografisinde filmin kısa kenarı diĢlerin kesici kenarlarına 
paralel olarak yerleĢtirilir. Premolar ve molar diĢlerin radyografilerinde ise filmin uzun 
kenarı diĢlerin oklüzal yüzeyine paralel olacak Ģekilde yerleĢtirilir.  Her çekimde film 
yerleĢtirildikten sonra hasta tarafından filmin sabitlenmesi sağlanır. Ayrıca filmin üst kenarı 

diĢlerin kesici kenarlarından 2-3mm yukarıda olmalıdır. Böylece diĢlerin hem kronları hem 
de apeksleri radyogramda görülür. X ısını tüpü radyografisi alınacak bölgenin merkezinden 
geçecek Ģekilde ayarlanırken kon filmin tamamını içine almalıdır. Hastaya hareket etmemesi 
söylenerek ıĢınlama yapılır. 

 

Resim 11.7: Santral ve Lateral DiĢ Radyografilerinde Pozisyon 
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Resim 11.8: Premolar ve molar diĢ radyografilerinde pozisyonu 

 

Ayrıca Periapikal filmler ile çekim amacın uygun olarak oklüzal radyografi ve bite-
wing (ısırma)radyografileri de çekilmektedir. 

 
Dijital radyolojide film yerine diĢ filmi ebadında detektörler kullanılmaktadır. Her 

hasta için dedektör üzerine tek kullanımlık steril muhafaza takılır. Detektör ağza detektör 
tutucu aparatlarla yerleĢtirilir. 

 

Resim 11.9: Dijital diĢ radyografilerinde dedektör 

 

Resim 11.10: Dedektör ve steril muafaza 
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Resim 11.11: Detektör tutucu aparatlar 

 
 

11.2.3. Panoramik radyografide çekim tekniği 
 
Hasta ayakta veya oturur pozisyondadır. Servikal vertebralar mümkün olduğunca 

vertikal konumda bulunmalıdır. Bunu sağlamak için hastanın biraz geri eğilmesi gerekir. 
BaĢı sabitleĢtirmek için, iki yandan tespit edici aygıt kullanılır. Ayrıca, hastanın ağız 
açıklığını cihazın tespit edici düzeneğiyle iliĢkili bir ısırma çubuğu koyularak hastanın bunu 

ısırması söylenir. 

 

Resim 11.12: Çene Sabitleme ve Isırma Aparatları 

 
Bu sayede ağzın bir miktar açık olması sağlanırken, diĢlerin kapanma çizgisinin de 

tam horizontal olması sağlanmıĢ olur. Tetkik sırasında, hasta dudaklarını kapatmalı ve dilini 

damağıyla temas ettirilmelidir. Panoramik için 12x30 cm ebadında kaseti, kaset tutucuya 
yerleĢtirilir. Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına L iĢaret konur. Merkezi ıĢın, diĢ 
arkusunu merkezleyecek Ģekilde santralize edilir. Diyafram, istenen radyografi bölgesini 
içine alacak Ģekilde ayarlanır. 
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Resim 11.13: Panoramik Radyografi Pozisyonu 

 

Exposure yapmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. Hastaya, 
“Hareket etme” komutu verilerek exposure iĢlemi yapılır. ĠĢleminden hemen sonra hastaya, 
“Rahat hareket et” komutu verilerek radyografi iĢlemi sonlandırılır. Film, banyo ve baskı 
iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyogram elde edilir (Bkz. Resim:11/). 

 

Resim11.14: Panoramik Radyogram  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda diĢ radyografilerini tekniğine uygun 

olarak çekebileceksiniz. 
 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 DiĢ radyografilerinde radyasyondan 
korunma önlemlerini alınız. 

 Mutlaka dozimetre takınız.  

 ÇalıĢma esnasında kurĢunlu önlük 
giyiniz. 

 DiĢ radyografilerinde Radyografi 
bölgesinde artefakt yaratacak nesnelerin 
çıkarılmasını sağlayınız.  

 Hasta baĢında artefakt oluĢturabilecek 
nesnelerin hasta veya refakatçisi 
tarafından çıkarılmasını sağlayınız. 

Ağız içi radyografileri için 

 Hastayı koltuğa dik oturtunuz. 
 Gerektiğinde koltuğu 

ayarlayabilirsiniz. 

 Hastanın baĢına, oklüzal plan yere paralel 
ve sagital plan ise yere dik olacak Ģekilde 
pozisyon veriniz. 

 

 Film, ön yüzünde bulunan kabarık nokta 

dıĢa bakacak Ģekilde hastanın ağzına 
yerleĢtiriniz. 

 Eldiven kullanınız. 

 Santral ve lateral diĢlerin radyografisinde, 

filmin kısa kenarı diĢlerin kesici 
kenarlarına paralel olarak yerleĢtiriniz. 

 Filmi, radyografisi çekilecek diĢi 
ortaladığını kontrol ediniz. 

 Premolar ve molar diĢlerin radyografisinde 

filmi, uzun kenarı diĢlerin oklüzal 
yüzeyine paralel olacak Ģekilde 
yerleĢtiriniz. 

 Filmi yerleĢtirirken diĢlerin apeksini 

ve distalinin görüntü alanının içinde 
olduğundan emin olunuz. 

 Film yerleĢtirildikten sonra hasta 
tarafından filmin sabitlenmesini sağlayınız. 

 Filmi sabitlemek için kendiniz asla 
tutmayınız. 

 X ısını tüpünü, radyografisi alınacak 
bölgenin merkezinden geçecek Ģekilde 
ayarlayınız. 

 Tüp açısını dikkatli ayarlayınız.  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Panoramik radyografi için 

 Radyografi için 12x30 cm ebadında kaset 
seçiniz. 

 Radyografi alınırken kaseti istenen 

bölgeyi kapsayacak Ģekilde 
yerleĢtiriniz. 

 ĠĢaretin inceleme bölgesin dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz. 

 Kaseti, kaset tutucuya yerleĢtiririniz. 
 Kaset tutucuya yerleĢtirilen kaseti 

sabitleĢtiriniz. 

 Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına L 
iĢaret koyunuz. 

 ĠĢaretin inceleme bölgesinin dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz. 

 Hastayı radyografi koltuğuna oturtunuz.  

 BaĢı sabitleĢtirmek için, iki yandan tespit 
edici aygıt kullanınız.  

 

 Hastanın ağız açıklığını cihazın tespit edici 

düzeneğiyle iliĢkili bir ısırma çubuğu 
koyularak hastanın bunu ısırmasını 
söyleyiniz. 

 Isırma çubuğunun steril 

olduğundan emin olunuz. 

 Tetkik sırasında, hasta dudaklarını kapatıp 

ve dilini damağıyla temas ettirmesini 
söyleyiniz. 

 

 FFM’yi 10 cm olacak Ģekilde ayarlayınız. 
 Radyografik uygulamalarda kaliteli 

görüntü elde etmek için standart FFM 
değerleri kullanınız. 

 Merkezi ıĢın, diĢ arkusunu merkezleyecek 
Ģekilde santralize ediniz. 

 Merkezi ıĢını doğru bölgeye santralize 
ettiğinizden emin olunuz. 

Ağız içi radyografileri ve Panoramik radyografi için ortak iĢlem basamakları 

 Diyafram ayarı yapınız. 
 Diyafram ayarını sadece ıĢınlama 

bölgesiyle sınırlı tutunuz.  

 Doz ayarı yapınız. 
 Hastanın diĢ ve çene yapısına göre 

uygun doz veriniz.  

 Radyografi alınırken hastaya “Hareket 

etme” komutu veriniz. 

 Komutu veremeden önce hastayı, 

yapacağı eylem konusunda 
bilgilendiriniz.  



 

 65 

 Exposure düğmesine basınız. 

 Exposure yaparken kurĢunlu paravan 
arkasında durunuz. 

 Exposure yapmadan önce hastanın 
konumunu son bir kez daha 
gözleyiniz. 

 Exposure iĢleminden hemen sonra 

hastaya, “Rahat hareket et” komutu 
veriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞRLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 
1. Periapikal radyografilerde hastanın baĢına hangi pozisyon verilmelidir? 

A) Oklüzal plan yere dik 
B) Sagital plan ise yere paralel 

C) Oklüzal plan yere paralel ve sagital plan ise yere dik 
D) Koronal plan yere paralel 
 

2. Panoramik radyografide FFM kaç cm olmalıdır? 
A) 10 cm 
B) 20 cm 
C) 50 cm 
D) 80 cm 

 
3. Panoramik radyografide merkezi ıĢın, hangi bölgeye santralize edilir? 

A) Dudaklardan geçecek Ģekilde dik olarak kasetin ortasına santralize edilir. 
B) Protuberintia oksipitalisin 2 cm üzerine dik olarak santralize edilir. 
C) Orbitameatal çizginin ortasından geçecek Ģekilde alın hizasına santralize edilir.  
D) DiĢ arkusunu merkezleyecek Ģekilde santralize edilir. 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi, Panoramik radyografide pozisyon tekniklerinden değildir? 
A) Hasta oturur pozisyondadır.  
B) Hasta prone pozisyondadır. 
C) BaĢı sabitleĢtirmek için, iki yandan tespit edici aygıt kullanılır.  
D) Tetkik sırasında hasta dudaklarını kapatmalı ve dilini damağıyla temas 

ettirilmelidir. 
 

5. Panoramik radyografide ebatta kaset kullanılır? 
A) 18x24 cm 
B) 12x30 cm 
C) 24x30 cm 
D) 30x40 cm 

 
 
DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

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

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

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 
1. ( ) Orbita A-P radyografisinde tüpe 30° kaudal- kranial açı verilir. 

2. ( ) Orbita lateral radyografisinde, baĢı hafif yukarı çevirerek masanın orta hattına 

konmasının nedeni gözün kornea tabakalarının birbirini örtmemesi içindir. 

3. ( ) Foramen Optik Radyografisinde IĢın, incelenecek taraftaki göz çukurundan dik 

geçecek Ģekilde santralize edilir. 

4. ( ) Nazal Lateral radyografisinde dik olarak kulak hizasına ve kasetin tam ortasına 

gelecek Ģekilde santralize edilir. 

5. ( ) Mandibula lateral radyografisi tüpe, omuzun çeneye süper pozisyonu olmayacak 

Ģekilde yaklaĢık 15°-20° kadar kaudo-kranial açı verilir. 

6. ( )Mandibula Oblik Radyografisi radyografisinde ıĢın, kasete yakın olan mandibular 

ramusa santralize edilir. 

7. ( ) Tempora mandibular eklem radyografisi yatarak veya ayakta çekilir. BaĢ tam yan 

pozisyona getirilir. Ġncelenecek taraf kasete uzak olmalıdır. 

8. ( ) Waters radyografisinin ağız açıkken çekilmesinin amacı, petroz kemiklerin 

gölgesinin maksillar sinüsler üzerine düĢmesini önlemektir. 

9. ( ) Caldwell radyografisinde tüpe burun kökünden geçecek Ģekilde 25° kranio-kaudal 

açı verilerek alına santralize edilir.  

10. ( ) Panoramik radyografide 24x30 cm ebadında kaset kullanılır. 

 
 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 



 

 68 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 
1 D 

2 Y 

3 Y 

4 D 

5 D 

 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’ NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 A 

3 C 

4 A 

5 D 

 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 B 

3 C 

4 B 

5 A 

 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 B 

3 C 

4 D 

5 A 

 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 5’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 D 

3 C 

4 B 

5 A 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6’NIN CEVAP ANAHTARI  
 

1 C 

2 A 

3 B 

4 B 

5 A 

 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7’NĠN CEVAP ANAHTARI  
 

1 D 

2 C 

3 B 

4 A 

5 A 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 8’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 C 

3 A 

4 B 

5 A 

 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 9’UN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 C 

3 A 

4 B 

5 A 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 10’UN CEVAP ANAHTARI  
 

1 A 

2 D 

3 D 

4 A 

5 D 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ 11’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 A 

3 D 

4 B 

5 B 

 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 YanlıĢ 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 YanlıĢ 

10 YanlıĢ 
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