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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 725TTT068 

ALAN  Radyoloji 

DAL/MESLEK Radyoloji Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Üst Ekstremiteler 2 

MODÜLÜN TANIMI  

Röntgen yöntemiyle direk; ön kol radyografileri, el bileği 
radyografileri ve el radyografi çekimleri ile ilgili bilgilerin 
verildiği öğrenme materyalidir. 

SÜRE 46/16 

ÖNKOġUL  

YETERLĠK Üst ekstremite radyografileri çekmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç  

Radyasyon Güvenliği Mevzuatına uygun olarak radyoloji 

laboratuarında gerekli araç ve gereç sağlandığında, dirsek 
radyografileri, ön kol radyografileri, el bileği radyografileri 
ve el radyografilerini tekniğine uygun olarak 
çekebileceksiniz. 
 
Amaçlar  

1. Dirsek A.P radyografisi çekebileceksiniz. 

2. Dirsek lateral radyografisi çekebileceksiniz. 

3. Ön kol A.P radyografisi çekebileceksiniz. 

4. Ön kol lateral radyografisi çekebileceksiniz. 

5. El bileği P.A radyografisi çekebileceksiniz. 

6. El bileği lateral radyografisi çekebileceksiniz. 

7. Carpal Tünel radyografisi çekebileceksiniz. 

8. El PA radyografisi çekebileceksiniz. 

9. El lateral radyografisi çekebilecektir. 

10. El oblik radyografisi çekebileceksiniz. 

11. El baĢparmak A.-P radyografisi çekebileceksiniz. 

12. El baĢparmak lateral radyografisi çekebileceksiniz.  

13. Naviküler radyografisi çekebileceksiniz. 

AÇIKLAMALAR 
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EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

Donanım: Radyografi cihazı, kaset, film, kurĢun önlük, 
gözlük, boyunluk, dozimetre, gonadal koruyucu vb. araç-
gerecin bulunduğu radyasyon güvenlik önlemleri alınmıĢ 

radyoloji laboratuarı 
 
Ortam: Derslik ve radyoloji laboratuarı 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen 
ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi 
kendinizi değerlendireceksiniz. 
 
Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı (test, çoktan 
seçmeli, doğru-yanlıĢ, v.b) kullanarak modül uygulamaları 
ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
 
 
Sevgili Öğrenci, 

 
Bu modül sonunda, Üst Ekstremite 2 radyografilerinin çekimi ile ilgili bilgi ve 

becerileri öğreneceksiniz. Bu bilgi ve becerileri öğrenirken radyasyondan korunma 
önlemlerini alacak ve tekniğine uygun çekim iĢlemi gerçekleĢtireceksiniz. 

 
Bu modül çalıĢmasında kazanacağınız yeterlikler; ilerde çekeceğiniz radyografilerde 

daha güvenilir tanı konulması, tedavi uygulanması ve hasta memnuniyetinin sağlanması 

açısından size çok önemli katkılar sağlayacaktır. 
 
 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 
 
 

 
 
Bu öğrenme faaliyeti sonunda elde edeceğiniz yeterlikler ile dirsek A-P radyografisini 

tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.  
 
 
 

 
 
Dirsek A-P radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırarak sınıfta arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 
 

1. DĠRSEK A-P RADYOGRAFĠSĠ 
 

1.1. Dirsek A-P Radyografinin Amacı 
 
Dirsek ekleminin travmatik, iltihabik ve tümoral hastalıklarına tanı koymak için 

çekilir. 
 

1.2. Dirsek A-P Radyografi Çekim Tekniği 
 
Dirsek A-P radyografisinde, aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanmaktadır. 

 

1.2.1. Hastanın Hazırlığı 
 
Hasta; ismi okunarak radyografi çekimi için inceleme odasına çağırılır ve kendisine 

çekilecek radyografiyle ilgili bilgi verilir. Hamilelik durumu söz konusu olan hastalar 
uyarılır ve radyografi çekimi yapılmamalıdır. Üzerindeki artefakt (saat, bilezik, yüzük, vb) 

oluĢturabilecek nesnelerin çıkarılması sağlanır. Radyasyondan koruyucu önlemler alınır. 
Hastanın üzerinde görüntüyü etkileyecek herhangi bir nesne kalmadığından emin olunur. 

 

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

üzerine yerleĢtirilir. Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına L iĢareti konur. Dijital röntgen 
cihazları ile yapılan radyografi çekimlerinde görüntü dedektörler aracılığıyla oluĢtuğu için 
kaset kullanılmamaktadır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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1.2.3. Pozisyon Tekniği 
 
Hasta, masa kenarında oturur pozisyondadır. Kol ve ön kol ekstansiyondadır (eklemin 

açma hareketi) ve el ayası yukarı bakar. Hastanın kolu ve ön kolu, kaset üzerinde aynı 
seviyede olacak Ģekilde pozisyon verilerek radyografi çekimi yapılır. Radyografide radius 
baĢı ve lateral epikondil arasındaki eklem aralığı görülmelidir (Bkz. Resim:1/1). 

 

Resim 1.1: Dirsek A-P radyografi pozisyonu 

 

1.2.4. Merkezi IĢın 
 
Merkezi ıĢın, dik olarak dirsek ekleminin ortasına santralize edilir. Diyafram, 

radyografisi çekilecek bölgeyi içine alacak Ģekilde ayarlanır. 
 

1.2.5. Teknik Faktör Ayarları  
 

Film 

Ebatları 

(cm) 

Bucky 

Kv 

Ortalama 

Değer 

mAs 

Ortalama 

Değer 

FFM (cm) 

18x24 Hayır 50 12 100 

 
Exposure (ıĢınlama) yapmadan önce hastanın konumu son bir kez daha gözlenir. 

Hastaya, “hareket etme” komutu verilerek exposure iĢlemi yapılır. ĠĢlemin bitiminden 
hemen sonra hastaya “rahat hareket” et komutu verilerek radyografi iĢlemi sonlandırılır. 
Çekilen bu radyografi, film banyo ve baskı iĢleminin yapılması sonucunda görüntü oluĢumu 
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: Dirsek A-P radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda dirsek A.P. radyografisini tekniğine 

uygun olarak çekebileceksiniz.  
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 Mutlaka dozimetre takınız.  

 
 ÇalıĢma esnasında uygun özellikte 

kurĢunlu önlük kullanınız. 

 
 Hastanın; radyografisi çekilecek bölgesine 

uygun kurĢun önlük,gözlük, troid ve 
gonad koruyucu kullanınız. 

 Radyografi bölgesinde artefakt 
yaratacak nesnelerin (saat, bilezik, 
yüzük vb.) çıkarılmasını sağlayınız. 

 Hasta üzerinde artefakt oluĢturabilecek 

nesnelerin hasta veya refakatçileri 
tarafından çıkarılmasını sağlayınız. 

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

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Ġncelenecek radyografi bölgesi için 

18x24 cm ebadında kaset kullanınız. 

 

 Ġncelenecek bölgenin alanına uygun kaset 
seçimi yapınız. 

 Kaseti masanın üzerine yerleĢtiriniz.  

 

 Bucky kullanılmayan radyografilerde 

kaseti, masa üstünde ön yüzü tüpe 
bakacak Ģekilde yerleĢtirmeye dikkat 
ediniz. 

 Kasetin sağ tarafına R veya sol L 

tarafına iĢaret koyunuz. 

 

 ĠĢaretin, inceleme bölgesinin dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz. 

 Hastayı, masanın kenarına omzu ve 

dirseği kaset üzerinde aynı seviyeye 
gelecek Ģekilde oturttunuz. 

 Uygun pozisyon verildikten sonra 
masanın hareketini sabitleĢtiriniz. 

 

 Kol ve ön kol ekstansiyonda, el ayası 

yukarı bakar Ģekilde dirseği kasetin 
ortasına yerleĢtiriniz. 

 Ġncelenecek radyografik bölgeyi kasetin 

üzerine uygun pozisyonda yerleĢtirmeye 
dikkat ediniz. 

 Film fokus mesafesini (FFM), 100 cm 

olacak Ģekilde ayarlayınız. 

 Radyografik uygulamalar kaliteli görüntü 
elde etmek amacıyla standart FFM 
değerleri kullanınız. 



 

 8 

 Merkezi ıĢını, dirsek ekleminin 
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.  

 Grafi alınırken hastaya “hareket 

etme” komutu veriniz. 
 Komutu vermeden 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 hareket et” komutu 

veriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  
 

1. AĢağıdaki faktörlerden hangisi, dirsek A-P radyografi pozisyon tekniği ile ilgilidir? 
A) Ön kol fleksiyondadır. 
B) Kol ve ön kol abduksiyondadır. 
C) Kol ve ön kol lateral pozisyonundadır. 
D) Kol ve ön kol ektansiyondadır. 
E) Kol oblik pozisyonundadır. 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi, dirsek A-P radyografisinde kullanılan kaset ebadıdır? 
A) 24x18 cm 
B) 30x24 cm 
C) 18x24 cm 
D) 24x24 cm 

E) 24x30 
 

3. Dirsek A-P radyografisinde pozisyon verirken aĢağıdaki hangi eklem aralığının 
görülmesine dikkat edimelidir? 

A) Radyografide tuberkulum minus görülmelidir. 
B) Radyografide radius baĢı ve lateral epikondil arasındaki eklem aralığı görülmelidir. 
C) Radyografide navicular eklem iyi görülmelidir. 
D) Radyografide carpal eklem iyi görülmelidir. 
E) 7. Servikal vertebranın spinos çıkıntısı görülmelidir. 
 

4. Dirsek A-P radyografisinde Film Fokus Mesafesi (FFM) aĢağıdakilerden hangisidir? 
A) 180 cm 
B) 205 cm 
C) 100 cm 
D) 145 cm 
E) 125 cm 

 
5. Dirsek A-P radyografisinde merkezi ıĢın, aĢağıdaki hangi ekleme santralize edilir? 

A) Dirsek eklemi ile carpal kemiğin ortasına 
B) Dirsek eklemin ortasına 
C) Navicular kemiğin ortasına 
D) Falangial ekleme dik olarak verilir. 

E) Carpal kemiğe 55° açı ile verilir. 
 
 
 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

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

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 
 
 

 
 
Bu öğrenme faaliyeti sonunda elde edeceğiniz yeterlikler ile dirsek lateral 

radyografisini tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.  
 
 
 
 

 
Dirsek lateral radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırarak sınıfta arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 
 

2. DĠRSEK LATERAL RADYOGRAFĠSĠ 
 

2.1. Dirsek Lateral Radyografisi Amacı 
 
Dirsek ekleminin travmatik, iltihabik ve tümoral hastalıklarını teĢhis etmek için 

çekilir. 
 

2.2. Dirsek Lateral Radyografi Çekim Tekniği 
 
Dirsek lateral radyografisinde, aĢağıdaki çekim teknikleri uygulanmaktadır. 
 

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

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

üzerine yerleĢtirilir. Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına L iĢareti konur.  
 

2.2.3. Pozisyon Tekniği 
 
Hastan kol ve önkolu kaset üzerinde aynı seviyeye gelecek Ģekilde masa kenarında 

oturtulur. Radyografisi çekilen dirsek 90° fleksiyondadır (içe doğru bükülme hareketi). El 
ayası ve humerus epikondillerinden geçen eksen film planına dik olacak Ģekilde pozisyon 
verilip radyografi çekimi yapılır (Bkz. Resim:2/1). 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 2.1: Dirsek lateral radyografi pozisyonu 

 

2.2.4. Merkezi IĢın 
 
Merkezi ıĢın, humerusun external epicondiline santralize edilir. Diyafram, radyografisi 

çekilecek bölgeyi içine alacak Ģekilde ayarlanır. 
 

2.2.5. Teknik Faktör Ayarları  
 

Film Ebatları 
(cm) 

Bucky 

Kv 
Ortalama 

Değer 

mAs 
Ortalama 

Değer 
FFM (cm) 

18x24 Hayır  52 15 100 

 
Exposure (ıĢınlama) yapmadan önce hastanın konumunu son bir kez daha gözlenir. 

Hastaya “hareket etme” komutu verilir. ĠĢlemin bitiminden hemen sonra hastaya, “rahat 

hareket” etmesi komutu verilerek radyografi iĢlemi sonlandırılır. Film banyo ve baskı 
iĢleminden sonra aĢağıdaki radyogram elde edilir (Bkz. Resim:2/2). 

 

Resim 2.2:Dirsek lateral radyogramı 



 

 12 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda dirsek lateral radyografisini 

tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.  
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 Mutlaka dozimetre takınız.  

 ÇalıĢma esnasında kurĢun önlük 
kullanınız. 

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

 Radyografi bölgesinde artefakt 
yaratacak nesnelerin (saat, bilezik, 
yüzük vb.) çıkarılmasını sağlayınız. 

 Hasta üzerinde artefakt oluĢturabilecek 
nesneleri hasta veya refakatçisine 
veriniz. 

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

 Ġncelenecek radyografi bölgesi için 
18x24 cm ebadında kaset seçiniz. 

 Ġncelenecek bölgenin alanına uygun 
kaset seçimi yapınız. 

 Radyografi çekimi için kaseti masanın 

üzerine yerleĢtiriniz. 

 Bucky kullanılmayan radyografilerde 

kaseti masa üstünde ön yüzü tüpe 
bakacak Ģekilde yerleĢtirmeye dikkat 
ediniz. 

 Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına 

L iĢaret koyunuz. 

 ĠĢaretin inceleme bölgesinin dıĢında 

kalmasına dikkat ediniz. 

 Hastayı kol ve önkolu kaset üzerinde 
aynı seviyeye gelecek Ģekilde, masa 
kenarında oturtunuz. 

 Uygun pozisyon verildikten sonra 

masanın hareketini sabitleĢtiriniz 

 Radyografisi çekilen dirseğe 90° 

fleksiyonda kasetin tam ortasına gelecek 
Ģekilde pozisyon veriniz. 

 Pozisyonlarda tekniğin gerektirdiği 

ayrıntıları dikkate alınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 El ayası ve humerus epikondillerinden 
geçen eksen, film planına dik olacak 
Ģekilde pozisyon verip radyografi çekimi 
yapınız. 

 Hastaya, radyografi için uygun pozisyon 
verdinizden emin olunuz. 

 FFM’yi 100 cm olacak Ģekilde 
ayarlayınız. 

 Radyografik uygulamalarda kaliteli 

görüntü elde etmek amacıyla standart 
FFM değerleri kullanınız. 

 Merkezi ıĢını, humerusun external 

epicondiline 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.  

 Grafi alınırken hastaya “hareket etme” 

komutu veriniz. 

 Komutu vermeden 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 hareket et” komutu 
veriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  
 

1. Dirsek lateral radyografisi için aĢağıdaki hangi pozisyon tekniği uygulanmaktadır? 

A) Dirsek 90° fleksiyondadır. 
B) Dirsek 90° ekstansiyondadır. 
C) Dirsek 80° fleksiyondadır. 
D) Dirsek 90°abduksiyondadır. 
E) Dirsek 65° abduksiyondadır. 
 

2. AĢağıdakilerden hangi teknik özellik, dirsek lateral radyografisi için uygulanır?  
A) Hasta, masa üzerine yüzü tüpe dönük oturtulur. 
B) Hastanın parmakları hafifçe yükseltilir. 
C) Hastaya, el ayası ve humerus epikondillerinden geçen eksen film planına dik 

olacak Ģekilde pozisyon verilir. 
D) Kol, A-P pozisyonunda 45° içe doğru döndürülür. 

E) Hastanın kolu, mümkün olduğunca büktürülür. 
 

3. Dirsek lateral radyografisinde Film Fokus Mesafesi aĢağıdakilerden hangisidir?  
A) 125 cm 

B) 100 cm 
C) 135 cm 
D) 130 cm 
E) 145 cm 
 

4. Dirsek lateral radyografisinde, merkezi ıĢın için doğru olanı iĢaretleyiniz? 
A) Koldan geçecek Ģekilde 5cm yukarısına santralize edilir. 
B) Humerusun external epikondiline santralize edilir. 
C) 5.metacarpal kemiğe santralize edilir. 
D) Ġnterfalangial eklem üzerine santralize edilir. 
E) Her iki kalkaneusun orta-alt kesimlerine santralize edilir. 
 

5. Dirsek lateral radyografi çekimi için kullanılan kaset ebadı, aĢağıdaki hangi seçenekte 
doğru verilmiĢtir? 
A) 7x11 cm 
B) 24x18 
C) 18x28 
D) 24x30 
E) 24x13 
 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

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

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 
 
 
 
 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda elde edeceğiniz yeterlikler ile ön kol A.P radyografisini 
tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.  

 
 
 
 
 

Ön kol A.P radyografisini, çeĢitli kaynaklardan araĢtırarak sınıfta arkadaĢlarınızla 
paylaĢınız. 
 

3. ÖN KOL A-P RADYOGRAFĠSĠ  
 

3.1. Ön Kol A-P Radyografisinin Amacı 
 
Ön kol ve el bileğinin travmatik (çıkık ve kırıklar), iltihabi ve tümoral hastalıkların 

teĢhis ve tedavisi için çekilir. 
 

3.2. Ön Kol A-P Radyografi Çekim Tekniği 
 
Ön kol A.P radyografisinde, aĢağıdaki teknik özellikler uygulanmaktadır. 
 

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

3.2.2. Kaset Seçimi 
 

Hasta hazırlanırken radyografi için kullanılacak 24x30 cm ebadındaki kaset masa 
üstüne yerleĢtirilir. Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına L iĢareti konur.  

 

3.2.3. Pozisyon Tekniği 
 
Hasta, kol ve önkolu kaset üzerinde aynı seviyeye gelecek Ģekilde masa kenarında 

oturttulur. Kaset ön kolun altına gelecek Ģekilde masa üstüne yerleĢtirilir. Dirsek tam 
ekstansiyondadır (eklemin açma hareketi) ve ön kol süpinasyondadır. Radygrafide dirsek ve 
el bilek eklemleri görülmelidir Bkz. Resim:3/1). 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 3.1: Ön Kol A-P radyografi pozisyonu 

 

3.2.4. Merkezi IĢın 
 
Merkezi ıĢın, dik olarak ön kolun tam ortasına santralize edilir. Diyafram, radyografisi 

çekilecek bölgeyi içine alacak Ģekilde ayarlanır. 
 

3.2.5. Teknik Faktör Ayarları  
 

Film 

Ebatları 

(cm) 

Bucky 

Kv 

Ortalama 

Değer 

mAs 

Ortalama 

Değer 

FFM (cm) 

24x30 Hayır 52 12 100 

 

Exposure yapmadan önce hastanın konumunu son bir kez daha gözlenir. Hastaya, 
“hareket etme” komutu verilip exposure iĢlemi yapılarak radyografi çekilir. ĠĢlemin 
bitiminden hemen sonra hastaya “rahat hareket” et komutu verilerek radyografi iĢlemi 
sonlandırılır. Film banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyografi elde edilir (Bkz. 
Resim:3/2). 

 

Resim 3.2: Ön kol A-P radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda ön kol A.P radyografisini tekniğine 

uygun olarak çekebileceksiniz.- 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 Mutlaka dozimetre takınız. 

 ÇalıĢma esnasında uygun özellikte 
kurĢunlu önlük kullanınız. 

 Hastanın; radyografisi çekilecek 

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

 Radyografi bölgesinde artefakt 

yaratacak nesnelerin (saat, bilezik, 
yüzük vb.) çıkarılmasını sağlayınız. 

 Hasta üzerinde artefakt oluĢturabilecek 
nesneleri hasta veya refakatçisine 
veriniz. 

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

 Ġncelenecek radyografi bölgesi için 
24x30 cm ebadında kaset kullanınız. 

 Ġncelenecek bölgenin alanına uygun 
kaset seçimi yapınız.  

 Radyografi çekimi için kaseti masanın 

üzerine yerleĢtiriniz. 

 Bucky kullanılmayan radyografilerde 

kaseti masa üstünde ön yüzü tüpe 
bakacak Ģekilde yerleĢtirmeye dikkat 
ediniz.   

 Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına 
L iĢaret koyunuz. 

 ĠĢaretin inceleme bölgesinin dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz. 

 Hastayı masanın kenarına ön kolu kaset 
üzerinde aynı seviyeye gelecek Ģekilde 
oturtunuz. 

 Uygun pozisyon veridikten sonra 

masanın hareketini sabitleĢtiriniz. 

 Dirsek tam ektansiyonda ve ön kol 
süspinasyonda olacak Ģekilde kasetin 
üzerine yerleĢtiriniz. 

 Ġncelenecek radyografik bölgeyi kaset 
üzerine uygun pozisyonda yerleĢtirmeye 
dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 FFM’yi 100 cm olacak Ģekilde 
ayarlayınız. 

 Radyografik uygulamalar kaliteli 
görüntü elde etmek amacıyla standart 

FFM değerleri kullanınız. 

 Merkezi ıĢını, ıĢın dik olarak ön kolun 

tam ortasına 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.  

 Grafi alınırken hastaya “hareket etme” 

komutu veriniz. 

 Komutu vermeden 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 hareket et” komutu 
veriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. Ön Kol A-P radyografisinde hastaya, aĢağıdaki hangi pozisyon tekniği 
uygulanmaktadır? 
A) Hasta, masanın kenarına ön kolu kaset üzerine aynı seviyeye gelecek Ģekilde 

oturtulur. 
B) Hastanın yüzü statife bakacak Ģekilde oturtulur. 
C) Hastaya masa üstünde supin pozisyonu verilir. 
D) Hastan’ın kolu statife temas edecek Ģekilde pozisyon verilir. 
E) Hastaya oturur veya supin pozisyonu verilir. 
 

2. Dirsek tam ektansiyonda ve ön kol süspansıyonda olacak Ģekilde kasetin üzerine 
pozisyon verilmesi, aĢağıdaki hangi radyografiyi kapsamaktadır? 
A) El bileği oblik radyografisi 
B) Ön kol A-P radyografisi 
C) Dirsek lateral radyografisi 
D) El lateral radyografisi 
E) Naviküler radyografisi 

 

3. Ön Kol A-P radyografisinde poziyon verilirken hangi eklemlerin görülmesine dikkat 
edilmelidir? 
A) Dirsek ve el bilek eklemleri görülmelidir. 
B) El parmak eklemleri görülmelidir. 

C) El baĢparmak eklemleri görülmeidir. 
D) Omuz eklemleri görülmelidir. 
E) Patella ve kondil arasındaki aralık görülmelidir. 

 

4. Ön Kol A-P radyografisinde merkezi ıĢının veriliĢi aĢağıdaki hangi seçenekte 
doğrudur? 

A) Kasete dik olarak 4. servikal vertebralar üzerine verilir. 
B) Larinx çıkıntısının tam ortasına verilir. 
C) Femurun ortasına dik olarak verilir. 
D) Ön kolun tam ortasına santralize edilir. 
E) Medial kondilin üst kesimine santralize edilir. 

 

5. Ön kol A-P radyografisinin çekim amacı aĢağıdakilerden hangisidir?  
A) Diyaframanın hareketlerinin görülmesi 
B) Ön kol ve diyaframın hareketini görmek 
C) Ön kol ve el bileğinin travmatik, iltihabi ve tümoral hastalıkların teĢhis ve tedavisi 

için çekilir.  
D) Omurgadaki eğriliklerin teĢhisi 
E) Optik foremendeki geniĢleme ve kemik yapılardaki değiĢikliklerin saptanması. 
 

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 



 

 20 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 
 
 

 
Bu öğrenme faaliyeti sonunda elde edeceğiniz beceriler ile ön kol lateral 

radyografisini tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz.  
 
 
 
 

 
Ön kol lateral radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırarak sınıfta arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 
 

4. ÖN KOL LATERAL RADYOGRAFĠSĠ 
 

4.1. Ön Kol Lateral Radyografinin Amacı 
 
Ön kol ve el bileğinin travmatik (kırık ve çıkıklar), iltihabi ve tümoral hastalıkları 

teĢhis etmektir.  
 

4.2. Ön Kol Lateral Radyografi Çekim Tekniği 
 
Ön kol A.P radyografisinde, aĢağıdaki teknik özellikler uygulanmaktadır. 
 

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

4.2.2. Kaset Seçimi 
 
Hasta hazırlanırken radyografi için kullanılacak 24x30 cm ebadındaki kaset, masa 

üstüne yerleĢtirilir. Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına L iĢareti konur.  
 

4.2.3. Pozisyon Tekniği 
 

Hastanın kol ve önkolu kaset üzerinde aynı seviyeye gelecek Ģekilde masa kenarında 
sandalyeye oturtulur. Ön kol tam lateral pozisyonda ve dirsek 90° fleksiyondadır.  Dirsek ve 
el bileğinin lateral kısımlarına kasete temas edecek Ģekilde pozisyon verilip grafi çekimi 
yapılır. Grafide radius ve ulna üst üste gelmemelidir (Bkz. Resim:4/1). 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 4.1: Ön kol lateral radyografi pozisyonu 

 

4.2.4. Merkezi IĢın 
 
Merkezi ıĢın, dik olarak ön kolun tam ortasına santralize edilir. Diyafram, radyografisi 

çekilecek bölgeyi içine alacak Ģekilde ayarlanır. 
 

4.2.5. Teknik Faktör Ayarları  
 

Film 

Ebatları 

(cm) 

Bucky 

Kv 

Ortalama 

Değer 

mAs 

Ortalama 

Değer 

FFM (cm) 

24x30 Hayır 52 12 100 

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

“hareket etme” komutu verilip exposure iĢlemi yapılarak radyografi çekilir. ĠĢlemin 
bitiminden hemen sonra hastaya “rahat hareket et” komutu verilerek radyografi iĢlemi 
sonlandırılır. Film banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyografi elde edilir (Bkz. 
Resim:4/2). 

 

Resim 4.2: Ön kol lateral radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda Ön kol lateral radyografisini 

tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 Mutlaka dozimetre takınız. 

 ÇalıĢma esnasında uygun özellikte kurĢunlu 
önlük kullanınız. 

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

 Radyografi bölgesinde artefakt 

yaratacak nesnelerin (saat, bilezik, 
yüzük vb.) çıkarılmasını sağlayınız. 

 Hasta üzerinde artefakt oluĢturabilecek 
nesneleri hasta veya refakatçisine veriniz. 

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

 Ġncelenecek radyografi bölgesi için 
24x30 cm ebadında kaset kullanınız. 

 Ġncelenecek bölgenin alanına uygun kaset 
seçimi yapınız. 

 Kaseti masanın üzerine yerleĢtiriniz. 
 Bucky kullanılmayan radyografilerde kaseti 

masa üstünde ön yüzü tüpe bakacak Ģekilde 
yerleĢtirmeye dikkat ediniz. 

 Kasetin sağ tarafına R veya sol 
tarafına L iĢareti koyunuz. 

 ĠĢaretin inceleme bölgesinin dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz. 

 Hasta masanın kenarına ön kolu kaset 

üzerinde aynı seviyeye gelecek 
Ģekilde oturtunuz. 

 Uygun pozisyon verdikten sonra masanın 
hareketini sabitleĢtiriniz. 

 Dirsek 90° fleksiyonda, dirsek ve el 

bileğinin lateral kısımları kaset ile 
temas edecek Ģekilde ön kolu kasetin 
ortasına yerleĢtiriniz. 

 Pozisyonlarda tekniğin gerektirdiği 
ayrıntıları dikkate alınız. 

 FFM’yi 100 cm olacak Ģekilde 
ayarlayınız. 

 Radyografik uygulamalar kaliteli görüntü 

elde etmek amacıyla standart FFM değerleri 
kullanınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Merkezi ıĢını, dik olarak ön kolun 
tam 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. 

 Grafi alınırken hastaya “hareket 
etme” komutu veriniz. 

 Komutu vermeden 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 hareket et” komutu veriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 

1. Ön kol lateral radyografisinde hasta koluna verilen pozisyon, aĢağıdaki hangi 

seçenekte doğru verilmiĢtir? 
A) Dirsek ve el bileğinin lateral kısımları kaset ile temas edecek Ģekilde ön kol kasetin 

ortasına yerleĢtirilir. 
B) Hastanın kolu A-P pozisyonunda 20° içe döndürülür. 
C) Ön kol masadan 5 cm uzaklaĢtırılır. 
D) Dirsek ve ön kol masadan 10 cm yükseltilir. 
E) Kola 20°-30° kadar fleksiyon yaptırılır. 

 

2. Ön kol lateral radyografisinde dirseğe kaç derecelik açı verilir? 
A) 40° lik  
B) 80° lik  
C) 90° lik  

D) 45° lik  
E) 15° lik  

 

3. Ön kol lateral radyografisinde exposure iĢlemi yapılırken hastaya verilmesi gereken 

komut hangi seçenekte doğru olarak verilmiĢtir? 
A) Derin nefes al ve tut 
B) Rahat hareket et  
C) Hareket etmemesi  
D) Hiçbir komut verilmez. 
E) Hafif kol hareketi yapması komutu verilir. 

 

4. Ön kol lateral radyografisinde Film Fokus Mesafesi aĢağıdakilerden hangisidir? 
A) 180 cm 
B) 100 cm 
C) 125 cm 
D) 145 cm 

E) 200 cm 
 

5. Ön kol lateral radyografisinde merkezi ıĢının santralize ediliĢi, aĢağıdaki hangi 
seçenekte doğru olarak verilmiĢtir? 
A) Caracoid çıkıntıya santralize edilir. 
B) Caput hümeriye (humerusun baĢına) santralize edilir. 
C) 10° cranial olarak ön kolun ortasına santralize edilir. 

D) Dik olarak ön kolun tam ortasına santralize edilir. 
E) Medial tibial kondilin üstüne santralize edilir. 
 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 
 
 
 
 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda kazanacağınız beceriler ile el bileği P-A radyografisini 
tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz 

 
 
 
 
El bileği P-A radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırarak sınıfta arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 
 

5. EL BĠLEK P-A RADYOGRAFĠSĠ  
 

5.1. El Bileği P-A Radyografisinin Amacı 
 
El bileğininP-A radyografisi travmatik (kırık ve çıkıklar), iltihabi ve tümoral 

hastalıkları tesbit etmek amacıyla çekilir. 
 

5.2. El Bilek P-A Radyografi Çekim Tekniği 
 
Ön kol A-P radyografisinde, aĢağıdaki teknik özellikler uygulanmaktadır. 
 

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

5.2.2. Kaset Seçimi 
 
Hasta hazırlanırken radyografi için kullanılacak 18x24 cm ebadındaki kaset masa 

üstüne yerleĢtirilir. Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına L iĢareti konur.  
 

5.2.3. Pozisyon Tekniği 
 
Hastanın eli ve ön kolu kaset üzerinde aynı seviyeye gelecek Ģekilde masa kenarına 

oturtulur. Ön kol masaya temas eder. Bileğin ön kısmının kasete tam temas etmesi için 

parmaklar bükülür. El bileğine kasetin tam ortasına gelecek Ģekilde pozisyon verilir (Bkz. 
Resim:5/1). 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 5.1: El bilek P-A Radyografi pozisyonu 
 

5.2.4. Merkezi IĢın 
 

Merkezi ıĢın, dik olarak radial ve ulna ve stiloid çıkıntıların tam ortasına santralize 
edilir. Diyafram, radyografisi çekilecek bölgeyi içine alacak Ģekilde ayarlanır. 

 

5.2.5. Teknik Faktör Ayarları  
 

Film 

Ebatları 
(cm) 

Bucky 
Kv Ortalama 

Değer 

mAs Ortalama 

Değer 

FFM 

(cm) 

18x24 Hayır  50 12 100 

 

Exposure yapmadan önce hastanın konumunu son bir kez daha gözlenir. Hastaya, 
“hareket etme” komutu verilip exposure iĢlemi yapılarak radyografi çekilir. ĠĢlemin 
bitiminden hemen sonra hastaya “rahat hareket et” komutu verilerek radyografi iĢlemi 
sonlandırılır. Film banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyografi elde edilir (Bkz. 
Resim:5/2). 

 

Resim 5.2: El bilek P.A radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda El bilek P.A radyografisini tekniğine 

uygun olarak çekebileceksiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 Mutlaka dozimetre takınız. 

 ÇalıĢma esnasında uygun özellikte 
kurĢunlu önlük kullanınız. 

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

 Radyografi bölgesinde artefakt 

yaratacak nesnelerin (saat, bilezik, 
yüzük vb.) çıkarılmasını sağlayınız. 

 Hasta üzerinde artefakt oluĢturabilecek 
nesneleri hasta veya refakatçisine 
veriniz. 

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

 Ġncelenecek radyografi bölgesi için 
18x24 cm ebadında kaset seçiniz. 

 Ġncelenecek bölgenin alanına uygun 
kaset seçimi yapınız. 

 Kaseti masanın üzerine yerleĢtiriniz. 

 Bucky kullanılmayan radyografilerde 

görüntü materyalini masa üstünde ön 
yüzü tüpe bakacak Ģekilde yerleĢtirmeye 
dikkat ediniz. 

 Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına 
L iĢaret koyunuz. 

 ĠĢaretin inceleme bölgesinin dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz. 

 Hastanın eli ve önkolu kaset üzerinde 

aynı seviyeye gelecek Ģekilde masa 
kenarına oturtunuz. 

 Uygun pozisyon verildikten sonra 
masanın hareketini sabitleĢtiriniz 

 Ön kol masaya temas edecek Ģekilde 
pozisyon veriniz. 

 Hastaya radyografi için ön kolunun 

masaya uygun Ģekilde yerleĢtirilmesini 
sağlayınız. 

 El bileği kasetin tam ortasına gelecek 
Ģekilde pozisyon veriniz. 

 Çekilen radyografiyi filmi ortalayacak 
Ģekilde ayarlayınız 

 Bileğin ön kısmının kasete tam temas 
etmesi için parmakları büktürünüz. 

 Pozisyonlarda tekniğin gerektirdiği 
ayrıntıları dikkate alınız 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

 28 

 FFM’yi 100 cm olacak Ģekilde 
ayarlayınız. 

 Radyografik uygulamalar kaliteli 
görüntü elde etmek amacıyla standart 
FFM değerleri kullanınız. 

 Merkezi ıĢın, dik olarak radial ve ulna 

ve stiloid çıkıntıların tam 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. 

 Grafi alınırken hastaya “hareket etme” 
komutu veriniz. 

 Komutu vermeden 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 hareket et” komutu 
veriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 
1. El bilek P-A radyografisinde hastanın koluna aĢağıdaki hangi pozisyon verilir? 

A) Ön kol statifle temas edecek Ģekilde pozisyon verilir. 
B) Ön kol masaya temas edecek Ģekilde pozisyon verilir. 
C) Ön kol bucky tablasına temas edecek Ģekilde pozisyon verilir. 

D) Ön kol 20 cm yükseltilir. 
E) Ön kolun dıĢ kısmı kasete gelecek Ģekilde yan yatırılarak pozisyon verilir. 

 

2. El bileği fleksiyonda, kasetin tam ortasına gelecek Ģekilde pozisyon verilmesi 
aĢağıdaki hangi radyografiyi kapsamaktadır? 

A) A-P ön kol radyografisi 
B) P-A el radyografisi 
C) El bilek P-A radyografisi 
D) Lateral ön kol radyografisi 
E) Navicüler radyografisi 

 

3. El bilek P-A radyografisinde bileğin ön kısmının kasete tam temas etmesi için 
parmaklara aĢağıdaki hangi pozisyon verilir? 
A) Parmaklar 5cm yükseltilir. 
B) Parmaklar 90° fleksiyon yaptırılır. 
C) Parmaklar bükülür. 

D) Parmaklar 2 cm öne getirilir. 
E) Parmaklar 7 cm öne getirilir. 

 

4. El bilek P-A radyografisinde Film Fokus Mesafesi aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) 105 cm 
B) 100 cm 
C) 145 cm 
D) 125 cm 
E) 200 cm 
 

5. El bilek P-A radyografisinde merkezi ıĢının veriliĢi aĢağıdaki hangi seçenekte 
doğrudur? 

A) Horizantal olarak kaset üzerine dik verilir. 
B) Lateral kondil arasına santralize edilir. 
C) Dirsek eklemine santralize edilir. 
D) Dik olarak radial ve ulna ve stiloid çıkıntıların tam ortasına santralize edilir. 
E) Dik olarak Medial Malleol’e santralize edilir. 

 

 
DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

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

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 
 
 
 
 
 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda kazanacağınız beceriler ile el bileği lateral 
radyografisini tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz 

 
 
 
 
 

El bileği lateral radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırak sınıfta arkadaĢlarınızla 
paylaĢınız. 

 

6. EL BĠLEĞĠ LATERAL RADYOGRAFĠSĠ 
 

6.1. El Bileği Lateral Radyografisinin Amacı 
 
El bileğinin travmatik (kırık ve çıkıklar), iltihabi ve tümoral hastalıkların teĢhis etmek 

amacı ile çekilmektedir. 
 

6.2. El Bilek Lateral Radyografi Çekim Tekniği 
 
El bilek lateral radyografisinde, aĢağıdaki teknik özellikler uygulanmaktadır. 
 

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

6.2.2. Kaset Seçimi 
 

Hasta hazırlanırken radyografi için kullanılacak 18x24 cm ebadındaki kaset, masa 
üstüne yerleĢtirilir. Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına L iĢareti konur.  

 

6.2.3. Pozisyon Tekniği 
 
Hasta masanın kenarında oturur. Ön kol masaya tam temas eder. Dirsek 

fleksiyondadır. El bileği tam lateral pozisyonda olacak Ģekilde kasetin tam ortasına 
yerleĢtirilir (Bkz. Resim:6/1). 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 6 1: El bileği lateral radyografi pozisyonu 

 

6.2.4. Merkezi IĢın 
 
Merkezi ıĢın, dik olarak radiusun stiloid eklemine santralize edilir. Diyafram, 

radyografisi çekilecek bölgeyi içine alacak Ģekilde ayarlanır. 
 

6.2.5. Teknik Faktör Ayarları  
 

Film Ebatları 
(cm) 

Bucky 
Kv Ortalama 

Değer 
mAs Ortalama 

Değer 
FFM 
(cm) 

18x24 Hayır 52 12 100 

 

Exposure yapmadan önce hastanın konumunu son bir kez daha gözlenir. Hastaya, 
“hareket etme” komutu verilip exposure iĢlemi yapılarak radyografi çekilir. ĠĢlemin 

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

 

Resim 6.2: El bileği lateral radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda El bileği lateral radyografisini 

tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 Mutlaka dozimetre takınız.  

 ÇalıĢma esnasında uygun özellikte 
kurĢunlu önlük kullanınız. 

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

 Radyografi bölgesinde artefakt 

yaratacak nesnelerin (saat, bilezik, 
yüzük vb.) çıkarılmasını sağlayınız. 

 Hasta üzerinde artefakt oluĢturabilecek 
nesneleri hasta veya refakatçisine 
veriniz. 

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

 Ġncelenecek radyografi bölgesi için 
18x24 cm ebadında kaset kullanınız.  

 Ġncelenecek bölgenin alanına uygun 
kaset seçimi yapınız. 

 Kaseti masanın üzerine yerleĢtiriniz. 

 Bucky kullanılmayan radyografilerde 

görüntü materyalini masa üstünde ön 
yüzü tüpe bakacak Ģekilde yerleĢtirmeye 
dikkat ediniz. 

 Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına 
L iĢaret koyunuz. 

 ĠĢaretin inceleme bölgesinin dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz. 

 Hastayı inceleme masanın kenarında 

oturttunuz. 

 Hastayı inceleme masasına almadan 
önce inceleme bölgesinin açık olmasını 
sağlayınız. 

 Ön kolu masaya tam temas ettiriniz. 

 Hastanın radyografi için ön kolunun 

masaya tam temas ettiğinden emin 
olunuz. 

 Uygun pozisyon verildikten sonra 
masanın hareketini sabitleĢtiriniz 

 Dirseğin fleksiyonda olmasını 
sağlayınız. 

 Pozisyonlarda tekniğin gerektirdiği 
ayrıntıları dikkate alınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 El bileği tam lateral pozisyonda olacak 
Ģekilde kasetin tam ortasına yerleĢtiriniz. 

 Ġncelenecek radyografik bölgeyi görüntü 
materyali üzerine uygun pozisyonda 
yerleĢtirmeye dikkat ediniz. 

 FFM’yi 100 cm olacak Ģekilde 
ayarlayınız. 

 Radyografik uygulamalar kaliteli 

görüntü elde etmek amacıyla standart 
FFM değerleri kullanınız. 

 Merkezi ıĢın, dik olarak radiusun stiloid 
eklemine 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.  

 Grafi alınırken hastaya “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 hareket et” komutu 
veriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 

1. El bilek lateral radyografisinde dirseğin hangi poziyonda olması sağlanır?  
A) Ekstansiyonda olması sağlanır. 
B) Abduksiyonda olması sağlanır. 
C) Fleksiyonda olması sağlanır. 

D) Adduksiyonda olması sağlanır. 
E) Rotasyonda olması sağlanır. 

 

2. El bilek lateral radyografisinde el bileği hangi pozisyonda olacak Ģekilde kasetin tam 
ortasına yerleĢtirilir? 

A) Tam rotasyon pozisyonunda 
B) Tam fleksiyon pozisyonunda 
C) Tam abduksiyon pozisyonunda 
D) Tam lateral pozisyonunda 
E) Tam ekstansiyon pozisyonunda  

 

3. El bilek lateral radyografisinde kaç cm ebadında kaset kullanılır? 
A) 35x35 cm 
B) 18x24 cm 
C) 24x18 cm 
D) 11x7 cm 

E) 30x40 cm 
 

4. El bilek lateral radyografisinde Film Fokus Mesafesi aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) 115 cm 

B) 100 cm 

C) 145 cm 

D) 130 cm 

E) 200 cm 
 

5. El bilek lateral radyografisinde merkezi ıĢın aĢağıdaki hangi ekleme santralize edilir? 
A) Horizantal olarak el ayasına santralize edilir. 
B) Omuz ile kol arasına santralize edilir. 
C) Dik olarak radiusun stiloid eklemine santralize edilir. 
D) Kol ve ön kola santralize edilir. 
E) Dik olarak krurisin ortasına santralize edilir. 
 

 
DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

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

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–7 
 
 
 

 
 
Bu öğrenme faaliyeti sonunda kazanacağınız beceriler ile carpal tünel radyografisini 

tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz 
 
 
 
 

 
Carpal tünel radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırarak sınıfta arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 
 

7. CARPAL TÜNEL RADYOGRAFĠSĠ 
 

7.1. Carpal Tünel Radyografisinin Amacı  
 
Herhangi bir kemiğin el sinirleri üzerine baskı yapıp yapmadığını görmek, travmatik, 

iltihabi ve tümoral hastalıkları teĢhis etmek amacı ile çekilir. 
 

7.2. Carpal Tünel Radyografi Çekim Tekniği 
 
Carpal tünel radyografisinde, aĢağıdaki teknik özellikler uygulanmaktadır. 

 

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

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

üstüne yerleĢtirilir. Kasetin sağ R tarafına veya sol tarafına L iĢareti konur.  
 

7.2.3. Pozisyon Tekniği 
 
Hasta masanın kenarında sandalyeye oturtulur. Önkolun anterior (ön) yüzü masa 

üzerine koyulur. Ġncelenen tarafın eli ve baĢparmağı diğer el ile geriye doğru çekilir. Önkol 
ile masa arasındaki açı 45° olana kadar bilek yükseltilerek pozisyon verilir (Bkz. Resim:7/1). 

 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–7 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 7.1: Carpal tünel radyografi pozisyonu 

 

7.2.4. Merkezi IĢın 
 
Merkezi ıĢın, el ayasının ortasına dik olarak verilir. Diyafram, radyografisi çekilecek 

bölgeyi içine alacak Ģekilde ayarlanır.  
 

7.2.5. Teknik Faktör Ayarları  
 

Film 
Ebatlar

ı (cm) 
Bucky 

Kv 
Ortalama 

Değer 

mAs 
Ortalama 

Değer 
FFM (cm) 

18x24 Hayır  50 10 100 

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

“hareket etme” komutu verilip exposure iĢlemi yapılarak radyografi çekilir. ĠĢlemin 
bitiminden hemen sonra hastaya “rahat hareket et” komutu verilerek radyografi iĢlemi 
sonlandırılır. Film banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyografi elde edilir (Bkz. 

Resim:7/2). 
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Resim 7.2: Carpal tünel radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda carpal tünel radyografisini tekniğine 

uygun olarak çekebileceksiniz. 
 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 Mutlaka dozimetre takınız.  

 ÇalıĢma esnasında uygun özellikte 
kurĢunlu önlük kullanınız. 

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

 Radyografi bölgesinde artefakt 

yaratacak nesnelerin (saat, bilezik, 
yüzük vb.) çıkarılmasını sağlayınız. 

 Hasta üzerinde artefakt oluĢturabilecek 
nesneleri hasta veya refakatçisine 

veriniz. 

 Radyografi iĢleminden önce hasta 

üzerinde görüntüyü etkileyecek herhangi 
bir nesne kalmadığından emin olunuz. 

 Ġncelenecek radyografi bölgesi için 
18x24 cm ebadında kaset seçiniz. 

 Ġncelenecek bölgenin alanına uygun 
kaset seçimi yapınız. 

 Kaseti masanın üzerine yerleĢtiriniz. 

 Bucky kullanılmayan radyografilerde 

kaseti masa üstünde ön yüzü tüpe 
bakacak Ģekilde yerleĢtirmeye dikkat 
ediniz. 

 Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına 
L iĢaret koyunuz. 

 ĠĢaretin inceleme bölgesinin dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz. 

 Hastayı ayakta durdurup masaya 
arkasını döndürünüz. 

 Hastayı inceleme masasına almadan 
önce inceleme bölgesinin açık olmasını 
sağlayınız. 

 Uygun pozisyon verildikten sonra 
masanın hareketini sabitleĢtiriniz. 

 El ayasını kasetin kenarına getiriniz. 
 Hastaya radyografi için uygun pozisyon 

verdiğinizden emin olunuz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Parmaklar, kasetin kenarına bastırılarak 
el bileğine maksimum dorsifleksiyon 
yaptırınız. 

 Pozisyonlarda tekniğin gerektirdiği 
ayrıntıları dikkate alınız. 

 El ayasını, kasete temas ettirmeyiniz. 
 Uygun pozisyonda yerleĢtirmeye dikkat 

ediniz. 

 FFM’yi 100 cm olacak Ģekilde 
ayarlayınız. 

 Radyografik uygulamalar kaliteli 

görüntü elde etmek amacıyla standart 
FFM değerleri kullanınız. 

 Merkezi ıĢını, carpal tünel seviyesine 
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.  

 Grafi alınırken hastaya “ hareket etme” 
komutu veriniz. 

 Hastaya komutu vermeden 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 hareket et” komutu 
veriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  
 

1. Carpal tünel radyografisinde incelenen tarafa, aĢağıdaki hangi pozisyon tekniği 
uygulanır?  
A) Ön kol lateral pozisyondadır. 
B) Ġncelenecek tarafın eli ve baĢparmağı diğer el ile geriye doğru çekilir. 
C) Ġncelenecek tarafın baĢparmağına lateral pozisyonu verilir. 
D) Ġncelenecek tarafın kolu ekstansiyondadır. 
E) Kol kaset üzerinde iken dıĢ kısmı 30° kaldırılır. 

 

2. Carpal tünel radyografisinde ön kol ile masa arasına kaç derce açı verilir? 
A) 55° açı verilir. 
B) 65° açı verilir. 
C) 45° açı verilir. 
D) 25° açı verilir. 

E) 15° açı verilir. 
 

3. Carpal tünel radyografisinde ön kolun hangi yüzü masa üzerine konur? 
A) Posterior (arka) yüzü koyulur. 

B) Lateral yüzü koyulur. 
C) Anterior (ön) yüzü koyulur. 
D) Lareral-posterior yüzü koyulur. 
E) Abdüksiyon tarafı koyulur. 

 

4. Carpal tünel radyografisinde ön kol ile masa arasında bileğe aĢağıdaki hangi teknik 
özellik uygulanır? 
A) Açı 45° olana kadar bilek yükseltilerek pozisyon verilir. 
B) Açı 65° olana kadar kol yükseltilerek pozisyon verilir. 
C) Açı 55° olana kadar kol yükseltilerek pozisyon verilir. 
D) Açı 65° olana kadar bilek yükseltilerek pozisyon verilir. 
E) Açı 80° olana kadar bilek yükseltilerek pozisyon verilir. 

 

5. Carpal tünel radyografisinde merkezi ıĢının veriliĢi aĢağıdaki hangi seçenekte 
doğrudur?  
A) Ön kolun tam ortasına santralize edilir. 
B) IĢın, dik olarak 1.metakarpofalangial ekleme santralize edilir. 
C) IĢın, dik olarak ön kolun tam ortasına santralize edilir. 

D) IĢın, el ayasının ortasına dik olarak santralize edilir. 
E) IĢın, dirsek eklemine tanjansiyal olarak santralize edilir. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–8 
 
 
 

 
 
Bu öğrenme faaliyeti sonunda kazanacağınız beceriler ile el P-A radyografisini 

tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz 
 
 
 
 

 
El P.A radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırarak sınıfta arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 
 

8. EL P-A RADYOGRAFĠSĠ 
 

8.1. EL P-A Radyografinin Amacı 
 
El P-A radyografisi yaĢ tayini, kemik tümörü, kemik iltihabi ve travmaları (kırık ve 

çıkıklar) teĢhis etmek amacı ile çekilir. 
 

8.2. EL P-A Radyografi Çekim Tekniği 
 
El P.A radyografisinde, aĢağıdaki teknik özellikler uygulanmaktadır. 
 

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

8.2.2. Kaset Seçimi 
 
Hasta hazırlanırken radyografi için kullanılacak 18x24 cm ebadındaki kaset masa 

üstüne yerleĢtirilir. Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına L iĢareti konur.  
 

8.2.3. Pozisyon Tekniği 
 
Hasta önkolu ve eli aynı seviyede olacak Ģekilde masa kenarında oturtulur. El ayası 

kaset ile temas eder. Kaset, üst kenarı orta parmağın 2 cm önüne gelecek Ģekilde pozisyon 
verilir (Bkz. Resim:8/1). 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–8 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 8.1: El P-A radyografi pozisyonu 

 

8.2.4. Merkezi IĢın 
 
Merkezi ıĢın, dik olarak 3. metakarpofalanigal ekleme satralize edilir Diyafram, 

radyografisi çekilecek bölgeyi içine alacak Ģekilde ayarlanır. 
 

8.2.5. Teknik Faktör Ayarları  
 

Film 

Ebatları 

(cm) 

Bucky 
Kv Ortalama 

Değer 

mAs Ortalama 

Değer 

FFM 

(cm) 

18x24 Hayır 45 6-8 100 

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

“hareket etme” komutu verilip exposure iĢlemi yapılarak radyografi çekilir. ĠĢlemin 
bitiminden hemen sonra hastaya “rahat hareket et” komutu verilerek radyografi iĢlemi 
sonlandırılır. Film banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyografi elde edilir (Bkz. 

Resim:8/2). 
 

 

Resim 8.2: El P-A radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda el P.A. radyografisini tekniğine 

uygun olarak çekebileceksiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 Mutlaka dozimetre takınız.  

 ÇalıĢma esnasında uygun özellikte 
kurĢunlu önlük kullanınız. 

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

 Radyografi bölgesinde artefakt 
yaratacak nesnelerin (saat, bilezik, 
yüzük vb.) çıkarılmasını sağlayınız. 

 Hasta üzerinde artefakt oluĢturabilecek 
nesneleri hasta veya refakatçisine 
veriniz. 

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

 Ġncelenecek radyografi bölgesi için 
18x24 cm ebadında kaset seçiniz. 

 Ġncelenecek bölgenin alanına uygun 
kaset seçimi yapınız. 

 Kaseti masanın üzerine yerleĢtiriniz. 

 Bucky kullanılmayan radyografilerde 

kaseti masa üstünde ön yüzü tüpe 
bakacak Ģekilde yerleĢtirmeye dikkat 
ediniz. 

 Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına 
L iĢaret koyunuz. 

 ĠĢaretin inceleme bölgesinin dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz. 

 Hasta ön kolu ve eli aynı seviyede 

olacak Ģekilde masanın kenarına 
oturttunuz. 

 Hastayı inceleme masasına almadan 

önce inceleme bölgesinin açık olmasını 
sağlayınız. 

 Uygun pozisyon verildikten sonra 
masanın hareketini sabitleĢtiriniz. 

 El ayası kaset ile temas edecek Ģekilde 
olmasını sağlayınız. 

 Ġncelenecek radyografik bölgeyi görüntü 

materyali üzerine uygun pozisyonda 
yerleĢtirmeye dikkat ediniz. 

 Kaset, üst kenarı orta parmağın 2 cm 
önüne gelecek Ģekilde pozisyon 
verilmesini sağlayınız. 

 Pozisyonlarda tekniğin gerektirdiği 
ayrıntıları dikkate alınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 FFM’yi 100 cm olacak Ģekilde 
ayarlayınız. 

 Radyografik uygulamalar kaliteli 
görüntü elde etmek amacıyla standart 
FFM değerleri kullanınız. 

 Merkezi ıĢını, dik olarak 

3.metakarpofalanigal ekleme satralize 
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.  

 Grafi alınırken hastaya, “hareket etme” 
komutu veriniz. 

 Komutu vermeden 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 hareket et” komutu 
veriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  
 

1. El P-A radyografisinde kasetin üst kenarı orta parmağın kaç cm önüne gelecek Ģekilde 
pozisyon verilir? 

A) 5 cm  
B) 4 cm  
C) 2 cm  
D) 6 cm  
E) 10 cm  

 

2. El P-A radyografisinde hastaya aĢağıdaki hangi teknik özellik uygulanır? 
A) Hasta, ön kolu ve eli aynı seviyede olacak Ģekilde masanın kenarına oturtulur. 
B) Hasta, ön kolu ve eli aynı seviyede olacak Ģekilde statifin önüne oturtulur. 
C) Hasta, ön kolu ve el ayası aynı seviyede olacak Ģekilde yüzü statife bakacak Ģekilde 

oturtulur. 
D) Hasta, ön kolu ve el ayasına lateral pozisyonu verilerek masa kenarına oturtulur. 
E) Hasta, ön kolu ve el ayası kaset üzerine 5 cm önüne gelecek Ģekilde masa kenarına 

oturtulur.  
 

3. El P-A radyografisinde el ayasına aĢağıdaki hangi pozisyon tekniği uygulanır? 
A) Kaset ile temas edecek Ģekilde olması sağlanır. 
B) Kasetten 4 cm uzaklaĢtırılır. 
C) Kaset üzerine 45° lik açı verilir. 
D) Kaset üzerinde oblik pozisyonu verilir. 
E) Tam fleksiyonda ve el içi rotasyona getirilerek pozisyon verilir. 

 

4. El P-A radyografisinde kaç cm ebedında kaset kullanılır? 
A) 40x30 cm  
B) 11x18 cm  
C) 24x18 cm 

D) 18x24 cm 
E) 35x35 cm 

 

5. El P.A radyografisinde merkezi ıĢın, aĢağıdaki hangi seçenekte doğru verilmiĢtir? 

A) Tanjansiyel olarak santralize edilir. 
B) Karpal tünel seviyesine santralize edilir. 
C) Dirsek eklemine santralize edilir. 
D) Dik olarak 3.metakarpofalanigal ekleme satralize edilir. 
E) Kuneiformlar hızasına santralize edilir. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

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

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–9 
 
 
 

 
 
Bu öğrenme faaliyeti sonunda kazanacağınız beceriler ile el lateral radyografisini 

tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz 
 
 
 
 

 
El lateral radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırarak sınıfta arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 
 

9. EL LATERAL RADYOGRAFĠSĠ 
 

9.1. El Lateral Radyografisinin Amacı  
 
El lateral grafisi; yaĢ tayini, kemik tümörü, kemik iltihabi ve travmaları (kırık ve 

çıkıklar) teĢhis etmek amacı ile çekilir. 
 

9.2. El Lateral Radyografi Çekim Tekniği 
 
El lateral radyografisinde, aĢağıdaki teknik özellikler uygulanmaktadır.  
 

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

9.2.2. Kaset Seçimi 
 
Hasta hazırlanırken radyografi için kullanılacak 18x24 cm ebadındaki kaset, masa 

üstüne yerleĢtirilir. Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına L iĢareti konur.  
 

9.2.3. Pozisyon Tekniği 
 
Hasta, önkolu ve eli aynı seviyede olacak Ģekilde masa kenarında oturtulur. Ön kol 

anterior – pasterior pozisyonda 90° içe doğru döndürülür. Dirsek fleksiyondadır. El lateral 
pozisyondadır. Parmaklar birbirine değmiyecek Ģekilde ileriye doğru uzatılarak radyografi 
çekimi yapılır (Bkz. Resim:9/1). 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–9 
 

AMAÇ 
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Resim 9.1: El lateral radyografi pozisyonu 
 

9.2.4. Merkezi IĢın 
 

Merkezi ıĢın, 2’ci metacarpal kemik üzerine verilir. Diyafram, radyografisi çekilecek 
bölgeyi içine alacak Ģekilde ayarlanır. 

 

9.2.5. Teknik Faktör Ayarları 
 

Film 

Ebatları 

(cm) 

Bucky 
Kv Ortalama 

Değer 

mAs Ortalama 

Değer 

FFM 

(cm) 

24x30 Hayır 50 10 100 

 

Exposure yapmadan önce hastanın konumunu son bir kez daha gözlenir. Hastaya, 
“hareket etme” komutu verilip exposure iĢlemi yapılarak radyografi çekilir. ĠĢlemin 
bitiminden hemen sonra hastaya “rahat hareket et” komutu verilerek radyografi iĢlemi 

sonlandırılır. Film banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyografi elde edilir (Bkz. 
Resim:9/2). 

 

Resim 9.2: El lateral radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda el lateral radyografisini tekniğine 

uygun olarak çekebileceksiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 Mutlaka dozimetre takınız. 

 ÇalıĢma esnasında uygun özellikte 
kurĢunlu önlük kullanınız. 

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

 Radyografi bölgesinde artefakt 
yaratacak nesnelerin (saat, bilezik, 
yüzük vb.) çıkarılmasını sağlayınız. 

 Hasta üzerinde artefakt oluĢturabilecek 
nesneleri hasta veya refakatçisine 
veriniz. 

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

 Ġncelenecek radyografi bölgesi için 
18x24 cm ebadında kaset seçiniz. 

 Ġncelenecek bölgenin alanına uygun 
kaset seçimi yapınız. 

 Kaseti masanın üzerine yerleĢtiriniz. 

 Bucky kullanılmayan radyografilerde 

kaseti masa üstünde ön yüzü tüpe 
bakacak Ģekilde yerleĢtirmeye dikkat 
ediniz. 

 Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına 
L iĢaret koyunuz. 

 ĠĢaretin inceleme bölgesin dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz. 

 Hasta önkolu ve eli aynı seviyede olacak 
Ģekilde masa kenarında oturtunuz. 

 Hastayı inceleme masasına almadan 

önce inceleme bölgesinin açık olmasını 
sağlayınız. 

 Uygun pozisyon verildikten sonra 
masanın hareketini sabitleĢtiriniz. 

 Ön kol anterior pasterior pozisyonda 90° 
içe döndürünüz. 

 Pozisyonlarda tekniğin gerektirdiği 
ayrıntıları dikkate alınız. 

 Dirseğin fleksiyonda olmasını 
sağlayınız. 

 Ġncelenecek radyografik bölgenin uygun 
pozisyonda olduğundan emin olunuz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Elin tam lateral pozisyonda olmasını 
sağlayınız. 

 Çekilen radyografinin lateral pozisyonda 
filmi ortalayacak Ģekilde ayarlayınız. 

 FFM’yi 100 cm olacak Ģekilde 
ayarlayınız. 

 Radyografik uygulamalar kaliteli 

görüntü elde etmek amacıyla standart 
FFM değerleri kullanınız. 

 Merkezi ıĢın, 2.metacarpal kemik 
üzerine veriniz. 

 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.  

 Grafi alınırken hastaya “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 hareket et” komutu 
veriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. El lateral radyografisinde, dirseğe aĢağıdaki hangi pozisyon verilir? 

A) Oblik pozisyon verilir. 
B) Ekstansiyon pozisyonu verilir. 
C) Fleksiyon pozisyonu verilir. 
D) Abduksiyon pozisyonu verilir. 
E) Median planı 50°-55° açı yapacak Ģekilde pozisyon verilir. 

 

2. El lateral radyografisinde, ön kola aĢağıdaki hangi teknik pozisyon uygulanmaktadır? 
A) Ön kol anterior pasterior pozisyonda 90° içe doğru döndürülür. 
B) Ön kol pasterior pozisyonda 80° içe doğru döndürülür. 
C) Ön kol anterior pozisyonda 60° içe doğru döndürülür. 
D) Ön kol anterior pasterior pozisyonda 60° içe doğru döndürülür. 

E) Ön kol 50°-55°açı yapacak Ģekilde döndürülür. 
 
3. El lateral radyografisinde ele verilen pozisyon tekniği, aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) El ayası yanına konan destekle pozisyon verilir. 
B) Elin tam lateral pozisyonda olması sağlanır. 
C) El ile kaset arasında dıĢa rotasyon yaptırarak pozisyon verilir. 
D) El ayası yukarı bakar pozisyonundadır. 

E) El ayası pasterior pozisyonunda 80° içe döndürülür. 
 
4. El lateral radyografisinde parmaklar hangi pozisyonda olmalıdır? 

A) Parmaklar birbirine değmiyecek Ģekilde ileriye doğru uzatır pozisyonda 
B) Parmaklar kaset üzerine bakar pozisyonda 
C) Parmak ayaları film eksenine bakar pozisyonda 
D) Parmaklar bükük pozisyonda 
E) Parmaklar 60° abduksiyon pozisyonunda 

 

5. El lateral radyografisinde merkezi ıĢın, aĢağıdaki hangi kemik üzerine santralize 
edilir? 
A) 7.metacarpal kemik üzerine santralize edilir. 

B) 2.metacarpal kemik üzerine santralize edilir. 
C) 3.stiloid kemik üzerine santralize edilir. 
D) 10. ulna ve radial kemik üzerine santralize edilir. 
E) Dik olarak aksiler çukura santralize edilir. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

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

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–10 
 
 
 
 
 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda kazanacağınız beceriler ile el oblik radyografisini 
tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz 

 
 
 
 
 

El oblik radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırarak sınıfta arkadaĢlarınızla 
paylaĢınız. 
 

10. EL OBLĠK RADYOGRAFĠSĠ 
 

10.1. El Oblik Radyografisinin Amacı  
 
El oblik grafisi; yaĢ tayini, kemik tümörü, kemik iltihabı ve travmaları (kırık ve 

çıkıklar) teĢhis etmek amacı ile çekilir. 
 

10.2. El Oblik Radyografi Çekim Tekniği 
 
El oblik radyografisinde, aĢağıdaki teknik özellikler uygulanmaktadır. 
 

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

10.2.2. Kaset Seçimi 
 

Hasta, hazırlanırken radyografi için kullanılacak 18x24 cm ebadındaki kaset, masa 
üstüne yerleĢtirilir. Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına L iĢareti konur.  

 

10.2.3. Pozisyon Tekniği 
 
Hasta önkolu ve eli aynı seviyede olacak Ģekilde masa kenarında oturtulur. El kaset 

planıyla 45° açı yapacak Ģekilde oblik pozisyonuna getirilir. Radyorafide parmak araları 
açılarak ele pozisyon verilir (Bkz. Resim:10/1). 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–10 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 10.2: El oblik radyografi pozisyonu 

 

10.2.4. Merkezi IĢın 
 
Merkezi ıĢın, dik olarak 3.metakarpofalangial ekleme santralize edilir. Diyafram, 

radyografisi çekilecek bölgeyi içine alacak Ģekilde ayarlanır. 
 

10.2.5. Teknik Faktör Ayarları  
 

Film 
Ebatları 

(cm) 
Bucky 

Kv Ortalama 
Değer 

mAs Ortalama 
Değer 

FFM 
(cm) 

18x24 Hayır 47 10 105 

 

 Exposure yapmadan önce hastanın konumunu son bir kez daha gözlenir. Hastaya, 
“hareket etme” komutu verilip exposure iĢlemi yapılarak radyografi çekilir. ĠĢlemin 
bitiminden hemen sonra hastaya “rahat hareket et” komutu verilerek radyografi iĢlemi 
sonlandırılır. Film banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyografi elde edilir 
(Bkz.Resim:10/2). 
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Resim 10.2: El oblik radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda El oblik radyografisini tekniğine 

uygun olarak çekebileceksiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 Mutlaka dozimetre takınız.  

 ÇalıĢma esnasında uygun özellikte 
kurĢunlu önlük kullanınız. 

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

 Radyografi bölgesinde artefakt 
yaratacak nesnelerin (saat, bilezik, 
yüzük vb.) çıkarılmasını sağlayınız. 

 Hasta üzerinde artefakt oluĢturabilecek 
nesneleri hasta veya refakatçisine 
veriniz. 

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

 Ġncelenecek radyografi bölgesi için 
18x24 cm ebadında kaset seçiniz. 

 Ġncelenecek bölgenin alanına uygun 
kaset seçimi yapınız. 

 Kaseti masanın üzerine yerleĢtiriniz. 

 Bucky kullanılmayan radyografilerde 

kaseti masa üstünde ön yüzü tüpe 
bakacak Ģekilde yerleĢtirmeye dikkat 
ediniz. 

 Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına 
L iĢaret koyunuz. 

 ĠĢaretin inceleme bölgesinin dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz. 

 Hasta ön kolu ve eli aynı seviyede 

olacak Ģekilde masa kenarında 
oturtunuz. 

 Hastayı inceleme masasına almadan 

önce inceleme bölgesinin açık olmasını 
sağlayınız. 

 Uygun pozisyon verildikten sonra 
masanın hareketini sabitleĢtiriniz. 

 El kaset planıyla 45° açı yapacak Ģekilde 
oblik pozisyonu veriniz. 

 Pozisyonlarda tekniğin gerektirdiği 
ayrıntıları dikkate alınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Radyografide parmak araları açık 
konumda ele pozisyon veriniz. 

 Ġncelenecek radyografik bölgede 

falanksların ve yumuĢak dokularının üst 
üste gelmelerini önlemek için parmak 
araları açılarak eli kaset üzerine uygun 
pozisyonda yerleĢtirmeye dikkat ediniz. 

 FFM’yi 105 cm olacak Ģekilde 
ayarlayınız. 

 Radyografik uygulamalar kaliteli 

görüntü elde etmek amacıyla standart 
FFM değerleri kullanınız. 

 Merkezi ıĢın, dik olarak 3. 
metakarpofalangial ekleme 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. 

 Grafi alınırken hastaya “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 hareket et” komutu 
veriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  
 

1. El oblik radyografisinde, el kaset planıyla kaç derece açı yapacak Ģekilde pozisyon 
verilir? 
A) 45° lik açı vererek 

B) 85° lik açı vererek 
C) 65° lik açı vererek 
D) 95° lik açı vererek 
E) 15° lik açı vererek 

 

2. El oblik radyografisinde aĢağıdaki hangi pozisyon tekniği uygulanır?  

A) Ele 25° lik açı vererek ileri doğru uzatılır. 
B) El kaset planıyla 45° açı yapacak Ģekilde oblik pozisyonu verilir. 
C) Parmak araları kapalı konumda ele 25° açı yapacak Ģekilde oblik pozisyon verilir. 
D) Parmaklar ileri doğru yükselterek oblik pozisyon verilir. 
E) El kaset planıyla 5° lik açı yapacak Ģekilde lateral pozisyon verilir. 

 

3. El oblik radyografisinde falanksların ve yumuĢak dokularının üst üste gelmelerini 
önlemek için parmaklara aĢağıdaki hangi pozisyon verilir? 
A)  Parmak araları kapalı konumda ele pozisyon verilir. 
B) Parmak araları desteklenerek ele pozisyon verilir. 
C) Parmak araları açık konumda ele pozisyon verilir. 
D) Parmak uçları bükülerek ele pozisyon verilir. 
E) Parmak uçları lateral konumda ele pozisyon verilir. 

 

4. El oblik radyografisinde hastaya masa kenarında aĢağıdaki hangi pozisyon verilir? 
A) Hastanın ön kolu ve eli aynı seviyede olacak Ģekilde masa kenarında oturtulur. 
B) Hastanın ön kolu ve eli buckye yanaĢtırılır. 
C) Hastanın ön kolu statife yanaĢtırılır. 

D) Hastanın ön kolu ve eli statifle temas ettirilir. 
E) Hastanın ön kolu supin pozisyondadır. 

 

5. El oblik radyografisinde merkezi ıĢın, kaçıncı metakarpofalangial ekleme santralize 
edilir? 
A) Dik olarak 10. metakarpofalangial ekleme santralize edilir. 

B) Paralel olarak 8. metakarpofalangial ekleme santralize edilir. 
C) Yatay olarak 6. metakarpofalangial ekleme santralize edilir. 
D) Dik olarak 2. metakarpofalangial ekleme santralize edilir. 
E) IĢın, popliteal fosaysa ekleme santralize edilir. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

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

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–11 
 
 
 

 
 
Bu öğrenme faaliyeti sonunda kazanacağınız beceriler ile el baĢparmak A-P 

radyografisini tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz. 
 
 

 
 
 
El baĢparmak A-P radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırarak sınıfta 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 
 

11. EL BAġPARMAK A-P RADYOGRAFĠSĠ 
 

11.1. El BaĢparmak A-P Radyografisinin Amacı  
 
ElbaĢ parmak A-P grafisi; yaĢ tayini, kemik tümörü, kemik iltihabı ve travmaları (kırık 

ve çıkıklar) teĢhis etmek amacı ile çekilir. 
 

11.2. El BaĢparmak A-P Radyografi Çekim Tekniği 
 
El baĢparmak radyografisinde, aĢağıdaki teknik özellikler uygulanmaktadır. 
 

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

11.2.2. Kaset Seçimi 
 
Hasta hazırlanırken radyografi için kullanılacak 13x18 cm ebadındaki kaset masa 

üstüne yerleĢtirilir. Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına L iĢareti konur.  
 

11.2.3. Pozisyon Tekniği 
 
Hasta, masaya arkası dönük olacak Ģekilde oturtulur. Kol geriye doğru uzatılarak 

baĢparmağın dorsal kısmının kasete temas etmesi sağlanır. Diğer parmakların 

süperpozisyonunu önlemek için omuzdan dıĢa rotasyon yaptırılırak radyografi çekimi yapılır 
(Bkz. Resim:11/1). 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–11 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 11.1: El baĢparmak A-P radyografi pozisyonu 
 

11.2.4. Merkezi IĢın 
 

Merkezi ıĢın, dik olarak 1. metakarpofanalginal ekleme santralize edilir. Diyafram, 

istenen radyografi bölgesini içine alacak Ģekilde ayarlanır.  
 

11.2.5. Teknik Faktör Ayarları  
 

Film 
Ebatları 

(cm) 
Bucky 

Kv Ortalama 
Değer 

mAs Ortalama 
Değer 

FFM 
(cm) 

13x18 Hayır 40 4 105 

 

Exposure yapmadan önce hastanın konumunu son bir kez daha gözlenir. Hastaya, 
“hareket etme” komutu verilip exposure iĢlemi yapılarak radyografi çekilir. ĠĢlemin 
bitiminden hemen sonra hastaya “rahat hareket et” komutu verilerek radyografi iĢlemi 
sonlandırılır. Film banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyografi elde edilir (Bkz. 
Resim:11/2). 

 

Resim 11.2: El baĢparmak A-P radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda el baĢparmak A.P radyografisini 

tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 Mutlaka dozimetre takınız.  

 ÇalıĢma esnasında uygun özellikte 
kurĢunlu önlük kullanınız. 

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

 Radyografi bölgesinde artefakt 

yaratacak nesnelerin (saat, bilezik, 
yüzük vb.) çıkarılmasını sağlayınız. 

 Hasta üzerinde artefakt oluĢturabilecek 
nesneleri hasta veya refakatçisine 
veriniz. 

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

 Ġncelenecek radyografi bölgesi için 
18x24 cm ebadında kaset seçiniz. 

 Ġncelenecek bölgenin alanına uygun 
kaset seçimi yapınız. 

 Kaseti masanın üzerine yerleĢtiriniz. 

 Ġncelenecek bölgenin kaset dıĢında 
kalmamasına dikkat ediniz.  

 Bucky kullanılmayan radyografilerde 
kaseti masa üstünde ön yüzü tüpe 
bakacak Ģekilde yerleĢtirmeye dikkat 
ediniz. 

 Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına 
L iĢaret koyunuz. 

 ĠĢaretin inceleme bölgesinin dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz. 

 Hasta, masaya arkası dönük olacak 
Ģekilde oturtunuz. 

 Hastayı inceleme masasına almadan 

önce inceleme bölgesinin açık olmasını 
sağlayınız. 

 Uygun pozisyon verildikten sonra 
masanın hareketini sabitleĢtiriniz. 

 Kolunu geriye doğru uzatarak 
baĢparmağın dorsal kısmının kasete 
temas etmesini sağlayınız. 

 Ġncelenecek radyografik bölgeyi kaset 
üzerine uygun pozisyonda yerleĢtirmeye 
dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Diğer parmakları dıĢa rotasyon 
yaptırmayı unutmayınız. 

 Süperpozisyonunu önlemek için 
tekniğin gerektirdiği ayrıntıları dikkate 
alınız. 

 FFM’yi 105 cm olacak Ģekilde 
ayarlayınız. 

 Radyografik uygulamalar kaliteli 

görüntü elde etmek amacıyla standart 
FFM değerleri kullanınız. 

 Merkezi ıĢın, dik olarak 1. 
metakarpofanalginal ekleme 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.  

 Grafi alınırken hastaya “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 hareket et” komutu 
veriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  
 

1. El baĢparmak A-P radyografisinde hastaya, masa kenarında aĢağıdaki hangi pozisyon 
verilir? 
A) Hasta, statife arkası dönük olacak Ģekilde oturtulur. 

B) Hasta, buckye bakacak Ģekilde oturtulur. 
C) Hasta, masaya arkası dönük olacak Ģekilde oturtulur. 
D) Hasta, masaya yan olacak Ģekilde ayakta durur. 
E) Hasta, supin pozisyonundadır. 

 

2. El baĢparmak A-P radyografisinde süperpozisyonu önlemek için diğer parmaklara 
aĢağıdaki hangi pozisyon uygulanır? 
A) Diğer parmaklar dıĢa rotasyon yaptırılarak pozisyon verilir. 
B) Parmakların tümüne iç rotasyon yaptırılarak pozisyon verilir. 
C) Bütün parmaklara lateral pozisyonu verilir. 
D) Parmaklara fleksiyon pozisyonu verilir. 
E) Parmaklara 25° abduksiyon ve içe rotasyon yaptırılarak pozisyon verilir. 

 

3. El baĢparmak A-P radyografisinde hastanın kolunu geriye doğru uzatarak 
baĢparmağın hangi kısmı kasete temas etmesi sağlanır? 
A) Ventral (karına doğru) kısmı  
B) Distal (gövdeye uzak) kısmı  

C) Dorsal (sırta doğru) kısmı  
D) Koronal kısmı  
E) Proksimal kısmı  

 

4. El baĢparmak A-P radyografisinde Film Fokus Mesafesi aĢağıdakilerden hangisidir? 
A) 122 cm 
B) 90 cm 
C) 145 cm 
D) 105 cm 
E) 200 cm 

 

5. El baĢparmak radyografisinde merkezi ıĢın, dik olarak kaçıncı metakarpofanalginal 
ekleme santralize edilir? 
A) 1.metakarpofanalginal ekleme 
B) 7.metakarpofanalginal ekleme 
C) 9. metakarpofanalginal ekleme 

D) 5. metakarpofanalginal ekleme 
E) 12. metakarpofanalgınal ekleme 

 

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–12 
 
 
 

 
 
Bu öğrenme faaliyeti sonunda kazanacağınız beceriler ile el baĢparmak A.P 

radyografisini tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz. 
 
 
 
 

 
 El baĢparmak lateral radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırarak sınıfta 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 
 

12. EL BAġPARMAK LATERAL 

RADYOGRAFĠSĠ 
 

12.1. El BaĢparmak Lateral Radyografisinin Amacı 
 

El baĢparmak lateral grafisi; yaĢ tayini, kemik tümörü, kemik iltihabı ve travmaları 
(kırık ve çıkıklar) teĢhis etmek amacı ile çekilir.  

 

12.2. EL BaĢparmak Lateral Radyografi Çekim Tekniği 
 
El baĢparmak radyografisinde, aĢağıdaki teknik özellikleri uygulanmaktadır. 
 

12.2.1. Hastanın Hazırlığı 
 

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

12.2.2. Kaset Seçimi 
 
Hasta hazırlanırken radyografi için kullanılacak 13x18 cm ebadındaki kaset, masa 

üstüne yerleĢtirilir. Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına L iĢareti konur.  

 

12.2.3. Pozisyon Tekniği 
 
Hasta inceleme masasının yanında oturur. Ön kol ve el masaya temas eder. 

BaĢparmağa abduksiyon yaptırılır ve lateral kısmının kaset yüzeyiyle temas etmesi sağlanır.  
Radyografi alınırken 1.metakarp ve metakarpolfalanginal eklem görülmelidir (Bkz. 

Resim:12/1). 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–12 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 12.1: El baĢparmak lateral radyografi pozisyonu 
 

12.2.4. Merkezi IĢın 
 

IĢın, mettatarsofalangial ekleme santralize edilir. Diyafram, istenen radyografi 
bölgesini içine alacak Ģekilde ayarlanır. 

 

12.2.5. Teknik Faktör Ayarları  
 

Film 
Ebatları 

(cm) 

Bucky 
Kv Ortalama 

Değer 
mAs Ortalama 

Değer 
FFM 
(cm) 

13x18 Hayır  40 4 100 

 

Exposure yapmadan önce hastanın konumunu son bir kez daha gözlenir. Hastaya, 
“hareket etme” komutu verilip exposure iĢlemi yapılarak radyografi çekilir. ĠĢlemin 
bitiminden hemen sonra hastaya “rahat hareket et” komutu verilerek radyografi iĢlemi 
sonlandırılır. Film banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyografi elde edilir (Bkz. 
Resim:12/2). 

 

Resim 12.2: El baĢparmak lateral radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda el baĢparmak lateral radyografisini 

tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz. 
 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 Mutlaka dozimetre takınız.  

 ÇalıĢma esnasında uygun özellikte 
kurĢunlu önlük kullanınız. 

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

 Radyografi bölgesinde artefakt 

yaratacak nesnelerin (saat, bilezik, 
yüzük vb.) çıkarılmasını sağlayınız. 

 Hasta üzerinde artefakt oluĢturabilecek 
nesneleri hasta veya refakatçisine 

veriniz. 

 Radyografi iĢleminden önce hasta 

üzerinde görüntüyü etkileyecek herhangi 
bir nesne kalmadığından emin olunuz. 

 Ġncelenecek radyografi bölgesi için 
13x18 cm ebadında kaset seçiniz. 

 Ġncelenecek bölgenin alanına uygun 
kaset seçimi yapınız. 

 Kaseti masanın üzerine yerleĢtiriniz. 

 Bucky kullanılmayan radyografilerde 

kaseti masa üstünde ön yüzü tüpe 
bakacak Ģekilde yerleĢtirmeye dikkat 
ediniz 

 Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına 
L iĢaret koyunuz. 

 ĠĢaretin inceleme bölgesinin dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz. 

 Hastayı inceleme masasının kenarında 
oturtunuz. 

 Hastayı inceleme masasına almadan 

önce inceleme bölgesinin açık olmasını 
sağlayınız. 

 Ön kolu ve eli masaya temas ettiriniz. 
 Uygun pozisyon verildikten sonra 

masanın hareketini sabitleĢtiriniz. 

 BaĢparmağa abduksiyon yaptırınız ve 

lateral kısmının kasete temas etmesini 
sağlayınız. 

 Ġncelenecek radyografik bölgeyi görüntü 

materyali üzerine tekniğe uygun 
pozisyonda yerleĢtirmeye dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 FFM’yi 100 cm olacak Ģekilde 
ayarlayınız. 

 Radyografik uygulamalar kaliteli 
görüntü elde etmek amacıyla standart 
FFM değerleri kullanınız. 

 Merkezi ıĢın, dik olarak 

mettatarsofalangial ekleme 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. 

 Grafi alınırken hastaya,“ 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 hareket et” komutu 
veriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. El baĢparmak lateral radyografisinde hastaya aĢağıdaki hangi pozisyon verilir? 

A) Ön kolu ve eli masaya temas ettirilir. 
B) Ön kolu statifle temas ettirilir. 
C) Ön kolu buckye yanaĢtırılır. 

D) Ön kolu ve eli statife doğru uzatılır. 
E) Ön kola pron pozisyonu verilir. 
 

2. El baĢparmak lateral radyografisinde baĢparmağa aĢağıdaki hangi pozisyon tekniği 
uygulanır? 

A) Fleksiyon pozisyonu verilir. 
B) Abduksiyon pozisyonu verilir. 
C) Adduksiyon pozisyonu verilir. 
D) Ekstansiyon pozisyonu verilir. 
E) Dorsoplantar pozisyonu verilir. 
 

3. El baĢparmak lateral radyografisinde kaç cm ebadında kaset kullanılır? 
A) 7x11cm 
B) 35x35 cm 
C) 13x24 cm 
D) 13x18 cm 

E) 30x40 
 

4. El baĢparmak lateral radyografisinde Film Fokus Mesafesi aĢağıdakilerden hangisidir? 
A) 130 cm 

B) 145 cm 
C) 110 cm 
D) 125 cm 
E) 180 cm 

 

5. El baĢparmak lateral radyografisinde merkezi ıĢın aĢağıdaki hagi ekleme santralize 
edilir? 
A) Dik olarak mettatarsofalangial ekleme santralize edilir. 
B) 1.ci metacarpefalanginal oynak üzerine santralize edilir. 
C) 7.metakarpofanalginal ekleme santralize edilir. 
D) BaĢparmağın sitoloid oynak eklem üzerine santralize edilir. 
E) IĢın dik olarak krurisin ortasına santralize edilir. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

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

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–13 
 
 
 
 
 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda elde edeceğiniz yeterlikler ile naviküler radyografisini 
tekniğine uygun olarak çekebileceksiniz. 

 
 
 
 

 
 Naviküler radyografisini çeĢitli kaynaklardan araĢtırarak araĢtırarak sınıfta 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 
 

13. NAVĠKÜLER RADYOGRAFĠSĠ 
 

13.1. Naviküler Radyografinin Amacı 
 
Naviküler radyografisi travmalar (kırık ve çıkıklar), kemik iltihabi ve kemik tümörü 

hastalıklarını teĢhis etmek amacı ile çekilir.  
 

13.2. Naviküler Radyografi Çekim Tekniği 
 
Naviküler radyografisinde, aĢağıdaki teknik özelliklerin uygulanmaktadır. 
 

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

 

13.2.2. Kaset Seçimi 
 
Hasta hazırlanırken radyografi için kullanılacak 18x24 cm ebadındaki kaset masa 

üstüne yerleĢtirilir. Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına L iĢareti konur.  
 

13.2.3. Pozisyon Tekniği 
 
Hasta inceleme masasının yanında oturtulur. El ayası kasete temas edecek Ģekilde el 

bileği kasetin tam ortasına yerleĢtirilir. El unlar tarafa mümkün olduğunca bükerek 
radyografi çekimi yapılır (Bkz. Resim:13/1). 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–13 
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Resim 13.1: Naviküler radyografi pozisyonu 
 

13.2.4. Merkezi IĢın 
 

Merkezi ıĢın, dik olarak radial ve unlar stiloid proseslerin ortasına santralize edilir. 
Diyafram, istenen radyografi bölgesini içine alacak Ģekilde ayarlanır. 

 

13.2.5. Teknik Faktör Ayarları  
 

Film 
Ebatları 

(cm) 

Bucky 
Kv Ortalama 

Değer 
mAs Ortalama 

Değer 
FFM 
(cm) 

18x24 Hayır  45 6-8 100 

 

Exposure yapmadan önce hastanın konumunu son bir kez daha gözlenir. Hastaya, 
“hareket etme” komutu verilip exposure iĢlemi yapılarak radyografi çekilir. ĠĢlemin 
bitiminden hemen sonra hastaya “rahat hareket et” komutu verilerek radyografi iĢlemi 
sonlandırılır. Film banyo ve baskı iĢlemlerinden sonra aĢağıdaki radyografi elde edilir (Bkz. 

Resim:13/2). 

 

Resim 13.2: Naviküler poziyonu radyogramı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını tamamladığınızda naviküler radyografisini tekniğine 

uygun olarak çekebileceksiniz. 
 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Radyasyondan korunma önlemlerini 
alınız. 

 Mutlaka dozimetre takınız.  

 ÇalıĢma esnasında uygun özellikte 
kurĢunlu önlük kullanınız. 

 Radyografi bölgesinde artefakt 

yaratacak nesnelerin (saat, bilezik, 
yüzük vb.) çıkarılmasını sağlayınız. 

 Hasta üzerinde artefakt oluĢturabilecek 
nesneleri hasta veya refakatçisine 
veriniz. 

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

 Ġncelenecek radyografi bölgesi için 
18x24 cm ebadında kaset kullanınız. 

 Ġncelenecek bölgenin alanına uygun 
kaset seçimi yapınız. 

 Kaseti masanın üzerine yerleĢtiriniz. 

 Bucky kullanılmayan radyografilerde 

kaseti masa üstünde ön yüzü tüpe 
bakacak Ģekilde yerleĢtirmeye dikkat 
ediniz 

 Kasetin sağ tarafına R veya sol tarafına 
L iĢaret koyunuz. 

 ĠĢaretin inceleme bölgesinin dıĢında 
kalmasına dikkat ediniz. 

 Hastayı inceleme masasının kenarında 
oturtunuz. 

 Hastayı inceleme masasına almadan 

önce inceleme bölgesinin açık olmasını 
sağlayınız. 

 Uygun pozisyon verildikten sonra 
masanın hareketini sabitleĢtiriniz. 

 El ayası kasete temas edecek Ģekilde el 
bileğini kasetin ortasına yerleĢtiriniz. 

 Ġncelenecek radyografik bölgeyi görüntü 

materyali üzerine uygun pozisyonda 
yerleĢtirmeye dikkat ediniz. 

 Eli unlar tarafa doğru mümkün 
olduğunca büktürünüz. 

 Radyografide kemik üzerinde 

süperpozisyon olmadan görülmesini 
sağlayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 FFM’yi 100 cm olacak Ģekilde 
ayarlayınız. 

 Radyografik uygulamalar kaliteli 
görüntü elde etmek amacıyla standart 
FFM değerleri kullanınız. 

 Merkezi ıĢın, dik olarak radial ve unlar 

stiloid proseslerin 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. 

 Grafi alınırken hastaya“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 hareket et” komutu 
veriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  
 

1. Naviculer radyografisinde hastaya, aĢağıdaki hangi pozisyon tekniği 
uygulanmaktadır? 
A) Hastanın el ayası kasete temas edecek Ģekilde el bileği kasetin ortasına yerleĢtirilir. 
B) Hastanın el bileğine lateral pozisyonu verilip kasete yerleĢtirilir. 
C) Hastanın dirseğine fleksiyon pozisyonu verilir. 
D) Hastanın el ayası ile dirseğine abduksiyon pozisyonu verilir. 
E) Hastanın el ayasına dorsoplantar pozisyonu verilir. 
 

2. Naviculer radyografisinde hastanın eli hangi tarafa doğru büktürülür? 
A) Hastanın eli medial tarafa doğru büktürülür. 
B) Hastanın eli ventral tarafa doğru büktürülür. 
C) Hastanın eli unlar tarafa doğru büktürülür. 

D) Hastanın eli distal tarafa doğru büktürülür. 
E) Hastanın parmaklarına 25° abduksiyon ve içe rotasyon yaptırılarak büktürülür. 
 

3. Naviculer radyografisinde kaç cm ebadında kaset kullanılır? 
A) 7x11 cm 
B) 18x24 cm 
C) 35x35 cm 

D) 30x40 cm 
E) 35x35 cm 
 

4. Naviculer radyografisinde Film Fokus Mesafesi aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) 130 cm 
B) 145 cm 
C) 105cm 
D) 125 cm 
E) 180 cm 

 

5. Naviculer radyografisinde merkezi ıĢın, aĢağıdaki hangi seçenekte doğru verilmiĢtir? 
A) Dik olarak radial ve unlar stiloid proseslerin ortasına santralize edilir. 
B) Dik olarak radial 1.ci metacarpefalanginal oynak üzerine santralize edilir. 
C) Dik olarak metacarpefalanginal proseslerin ortasına santralize edilir. 
D) Dik olarak metacarpefalanginal stiloid oynak üzerine santralize edilir. 
E) IĢın dik olarak krurisin ortasına santralize edilir. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

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

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. Kol ve ön kol ekstansiyonda ve el ayası yukarı bakacak Ģekilde pozisyon verip 

aĢağıdaki hangi radyografi çekimi yapılır? 
A) Lateral dirsek radyografisi 

B) Lateral dekubitis radyografisi 
C) Dirsek P-A radyografisi. 
D) A-P humerus radyografisi 
E) Aksiyal kalkaneus radyografisi 

 
2. Dirsek 90° fleksiyonda, el ayası ve humerus epikondillerinden geçen eksen film 

planına dik olacak Ģekilde pozisyon verilmesi aĢağıdaki hangi radyografi çekimini 

kapsamaktadır? 
A) Dirsek P-A radyografisi 
B) Dirsek lateral radyografisi 
C) Dirsek oblik radyografisi 
D) Dirsek iç ve dıĢ oblik radyografisi 
E) Diz tünel radyografisi 

 
3. Ön kol A-P radyografisinde hastaya verilen pozisyon tekniği aĢağıdakilerden hangisi 

değildir? 
A) Kaset, ön kolun altına gelecek Ģekilde masa üstüne yerleĢtirilr. 
B) Hastanın kol ve ön kolu kaset üzerinde aynı seviyeye gelecek Ģekilde oturtulur. 
C) Dirseğe kranio-kaudal pozisyon verilir. 
D) Dirsek tam ekstansiyonda ve ön kol suspansiyonda olacak Ģekilde pozisyon verilir. 
E) Hastanın el bileğine lateral pozisyonu verip kasete yerleĢtirilir. 

 

4. Ön kol lateral radyografisinde merkezi ıĢın, aĢağıdaki hangi seçenekte doğru olarak 
verilmiĢtir? 
A) Dik olarak ön kolun tam ortasına santralize edilir. 
B) Caracoid çıkıntıya santralize edilir. 
C) Caput hümeriye (humerusun baĢına) santralize edilir. 
D) 10° cranial olarak ön kolun ortasına santralize edilir. 
E) IĢın dik olarak krurisin ortasına santralize edilir. 

 
5. Ön kol A-P pozisyonunda 45° içe doğru döndürülerek aĢağıdaki hangi radyografi 

çekimi yapılır? 
A) Dirsek lateral radyografisi 
B) Ön kol oblik radyografisi 
C) El bilek radyografisi 
D) Ön kol radyografisi 
E) A-P kruris radyografisi 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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6. El bilek P-A radyografisinde merkezi ıĢın, aĢağıdaki hangi seçenekte doğru 
verilmiĢtir? 
A) Horizantal olarak kaset üzerine dik verilir. 
B) Lateral kondil arasına santralize edilir. 

C) Dirsek eklemine santralize edilir. 
D) Dik olarak radial ve ulna ve stiloid çıkıntıların tam ortasına santralize edilir. 
E) Dik olarak medial malleole santralize edilir. 
 

7. El bilek lateral radyografisinde el bileğine verilen pozisyon tekniği aĢağıdaki hangi 
seçnekte doğru verilmiĢtir?  
A) El bileği tam fleksiyonda kasetin tam ortasına gelecek Ģekilde pozisyon verilir. 
B) El bileği tam rotasyonda kasetin tam ortasına gelecek Ģekilde pozisyon verilir. 

C) El bileği tam abduksiyonda kasetin tam ortasına gelecek Ģekilde pozisyon verilir.  
D) El bileği tam lateral pozisyonunda kasetin tam ortasına gelecek Ģekilde yerleĢtirilir. 
E) El bileği tam krurisin pozisyonunda kasetin tam ortasına gelecek Ģekilde 

yerleĢtirilir. 
 

8. Ön kol ile masa arasında açının 45° olana kadar bilek yükseltilerek pozisyon verilmesi 
aĢağıdaki hangi radyografi çekiminde uygulanmaktadır? 

A) Ön kol A-P radyografisinde 

B) Ön kol P-A radyografisinde 

C) Naviculer radyografisinde 

D) Carpal tünel radyografisinde 
E) El bilek lateral radyografisinde 

 
9. El P.A radyografisinde merkezi ıĢın aĢağıdaki hangi ekleme santralize edilir? 

A) Tanjansiyel olarak 1.metakarpofalanigal ekleme olarak santralize edilir. 
B) Dik olarak 3.metakarpofalanigal ekleme satralize edilir.  
C) Dirsek eklemine santralize edilir. 
D) Karpal tünel seviyesine santralize edilir. 
E) Patellanın arka yüzüne paralel olacak Ģekilde santralize edilir. 

 
10. Ön kol anterior – posterior pozisyonda 90° içe doğru döndürülerek aĢağıdaki hangi 

radyografi çekimi yapılır? 

A) El lateral radyografisi 
B) El bilek P-A radyografisi 
C) Naviculer radyografisi 
D) Carpal tünel radyografisi 
E) Tanjansiyel patella radyografisi 

 
11. El oblik radyografisinde el kaset planıyla kaç derece açı yapacak Ģekilde oblik 

pozisyonu verilir?  
A) El kaset planıyla 45° açı yapacak Ģekilde oblik pozisyonu verilir. 
B) Parmak araları kapalı konumda, ele 25° açı yapacak Ģekilde oblik pozisyon verilir. 
C) Parmaklar ileri doğru yükselterek 15° açı yapacak Ģekilde oblik pozisyon verilir. 
D) Ele 25° lik açı vererek ileri doğru uzatılırak pozisyon verilir. 
E) El anterior superior pozisyonda 10°açı yapacak Ģekilde tam lateral olmalıdır. 
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12. El baĢparmak A-P radyografisinde Film Fokus Mesafesi aĢağıdakilerden hangisidir? 
A) 122 cm 
B) 90 cm 
C) 145 cm 

D) 105 cm 
E) 200 cm 

 
13. El baĢparmak lateral radyografisinde merkezi ıĢının veriliĢi, aĢağıdaki hangi ekleme 

santralize edilir? 
A) 1.ci metacarpefalanginal oynak üzerine santralize edilir. 
B) BaĢparmağın sitoloid oynak eklem üzerine santralize edilir. 
C) Dik olarak mettatarsofalangial ekleme santralize edilir. 

D) 7.metakarpofanalginal ekleme santralize edilir. 
E) IĢın tibial kondilin en üst kesimine santralize edilir. 
 

14. Naviculer radyografisinde merkezi ıĢın aĢağıdaki hangi seçenekte doğrudur? 
A) Dik olarak radial 1.ci metacarpefalanginal oynak üzerine santralize edilir. 
B) Dik olarak metacarpefalanginal stiloid oynak üzerine santralize edilir. 
C) Dik olarak radial ve unlar stiloid proseslerin ortasına santralize edilir. 

D) Dik olarak metacarpefalanginal proseslerin ortasına santralize edilir. 
E) IĢın medial kondilin en üst kesimine santralize edilir.  

 
15. Naviculer radyografisinde hastanın eline, aĢağıdaki hangi pozisyon tekniği uygulanır? 

A) Hastanın eli medial tarafa doğru büktürülür. 
B) Hastanın eli ventral tarafa doğru büktürülür. 
C) Hastanın eli distal tarafa doğru büktürülür. 

D) Hastanın eli unlar tarafa doğru büktürülür. 
E) Hastanın eli aksiyal tarafa doğru büktürülür. 

 
16. El oblik radyografisinde falanksların ve yumuĢak dokularının üst üste gelmelerini 

önlemek için parmaklara aĢağıdaki hangi pozisyon verilir? 
A) Radyografide parmak araları kapalı konumda ele pozisyon verilir. 
B) Radyografide parmak araları açık konumda ele pozisyon verilir. 
C) Radyografide parmak araları desteklenerek ele pozisyon verilir. 

D) Radyografide parmak uçları bükülerek ele pozisyon verilir. 
E) Radyografide parmak uçları 90° bükülerek ele pozisyon verilir. 
 

17. Eexsposure iĢleminin bitiminden hemen sonra hastaya aĢağıdaki hangi komut 
verilerek radyografi iĢlemi sonlandırılır? 
A) Rahat nefes alması komutu verilir. 
B) Hareket etmemesi komutu verilir. 

C) BeĢ dakika radyografi odasında beklemesi söylenir. 
D) Rahat hareket etmesi komutu verilir. 
E) Hafif hafif nefes alması komutu verilir. 
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18. Radyografi çekimi yapmadan önce hastaya aĢağıdaki hangi komut verilmelidir? 
A) Hareket etme komutu verilir. 
B) Rahat hareket etmesi komutu verilir. 
C) Derin nefes al tut komutu verilir. 

D) Kolunu hafif hafif hareket ettirmesi komutu verilir. 
E) Kolunu yukarı kaldırması komutu verilir. 
 
 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

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

AĢağıdaki kutuların içerisine sağdan-sola ve yukarıdan aĢağıya olacak Ģekilde üst 
ekstremite 2 radyografilerinin çekimi ile ilgili kelimeler gizlenmiĢtir. Bu kelimeleri arayıp 
bulunuz. (Bulmaca kutularındaki diğer harfler sizi yanıltmak için konulmuĢtur. Ġyi 
eğlenceler...) 

 
Aranacak kelimeler: 

 

Dirsek P-A        Naviculer        Carpal Tünel    El BaĢparmak 
El Oblik         El Bilek P-A      Ön Kol A-P     El P-A 

 

Y D Ġ R S E K P A K T P C Y 

N A J K G Ö Ġ ġ Ç L K C D T 

A O U ġ Ğ N ġ Ğ A ġ H D Y V 

V Ġ F I ġ K P U Ġ D A W ġ W 

Ġ E A Y D O U H L Y E E M E 

C A R P A L T Ü N E L R H R 

U T Ç Z E A S E L O B L Ġ K 

L G H M Z P P Ç T H Ġ Ü Z Ü 

E D R A Y W J O Ğ A L Ğ C Ç 

R S A S Ġ A E L P A E Ġ Ç J 

Ğ Ö C K Ü Y W J A W K L N Ü 

L M H E U D L Ü ġ G P Ġ O Ğ 

Ö E L B A ġ P A R M A K W O 

L N S S W D G Ğ O W Ġ S K E 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 
1 D 

2 C 

3 B 

4 C 

5 B 

 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 C 

3 B 

4 B 

5 D 

 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 B 

3 A 

4 D 

5 C 

 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 C 

3 C 

4 B 

5 D 

 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 5’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 Y 

5 D 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6’NIN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 C 

3 B 

4 B 

5 C 

 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 C 

3 C 

4 A 

5 D 

 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 8’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 A 

3 A 

4 D 

5 D 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 9’UN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 A 

3 B 

4 A 

5 B 

 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 10’UN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 B 

3 C 

4 A 

5 D 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ 11’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 A 

3 C 

4 D 

5 D 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 12’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Y 

2 D 

3 Y 

4 D 

5 D 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 13’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 C 

3 B 

4 C 

5 A 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 B 

3 C 

4 A 

5 B 

6 D 

7 A 

8 D 

9 B 

10 A 

11 A 

12 D 

13 C 

14 C 

15 D 

16 B 

17 D 

18 A 
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Kelime Avının Çözümü 

 
Y D Ġ R S E K P A K T P C Y 

N A J K G Ö Ġ ġ Ç L K C D T 

A O U ġ Ğ N ġ Ğ A ġ H D Y V 

V Ġ F I ġ K P U Ġ D A W ġ W 

Ġ E A Y D O U H L Y E E M E 

C A R P A L T U N E L R H R 

U Ç T Z E A S E L O B L I K 

L H T M Z P P Ç T H Ġ Ü Z Ü 

E D R A Y W J O Ğ A L Ğ C Ç 

R S A S Ġ A E L P A E Ġ Ç J 

Ğ Ö C K Ü Y W J A W K L N Ü 

L M H E U D L Ü ġ G P Ġ O Ğ 

Ö E L B A ġ P A R M A K W O 

L N S  S W D G Ğ O K I S K E 
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