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                                         BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ 

 
 

             Bilgisayarlı tomografi x-ışını (röntgen) kullanılarak vücudun incelenen bölgesinin kesitsel 

görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik teşhis yöntemidir. İnceleme sırasında hasta bilgisayarlı 

tomografi cihazının masasında hareket etmeksizin yatar. Masa manuel ya da uzaktan kumanda ile 

cihazın ''gantry'' adı verilen açıklığına sokulur. Cihaz bir bilgisayara bağlıdır. X-ışını kaynağı 

incelenecek hasta etrafında 360 derecelik bir dönüş hareketi gerçekleştirirken ''gantry'' boyunca dizilmiş 

dedektörler tarafından x-ışını demetinin vücudu geçen kısmı saptanarak elde edilen veriler bir bilgisayar 

tarafından işlenir. Sonuçta dokuların birbiri ardısıra kesitsel görüntüleri oluşturulur. Oluşturulan 

görüntüler bilgisayar ekranından izlenebilir. Görüntüler filme aktarılabileceği gibi gerektiğinde tekrar 

bilgisayar ekranına getirmek üzere optik diskte depolanabilir. Ayrıca görüntüler bilgisayar tarafından 

işleme tabi tutularak birbirine dik eksenlerde yeniden yapılandırılmış görüntüler elde edilebilir. Bu 

görüntülerin de yardımıyla 3 boyutlu görüntüler oluşturulabilir. Yeni gelişmekte olan teknolojilerle sanal 

endoskopi yapma olasılığını vermektedir. Bu şekilde soluk borusunun, yemek borusunun, midenin, ince 

ve kalın barsakların, damarların ve idrar yollarının içeriden görüntülerini elde etmek mümkün 

olmaktadır. Bu yeni görüntüleme yöntemleri şimdilik endoskopik yöntemlerin eksikliklerini 

tamamlamak amacı ile kullanılmaktadır. Bilgisayarlı tomografi diğer x-ışın incelemelerine göre bazı 

avantajlara sahiptir. Özellikle organların, yumuşak doku ve kemiklerin şekil ve yerleşimini oldukça net 

gösterir.Ayrıca BT incelemeleri hastalıkların ayırıcı tanısını yaparak tedavi yöntemlerini 

değiştirmektedir.Diğer görüntüleme yöntemlerinden daha erken ve doğru şekilde birçok hastalığın 

teşhisini sağlamaktadır. Hastalıklar erken teşhis edildiğinde daha iyi tedavi edildiklerinden, BT bu üstün 

özellikleriyle doktorların birçok hayat kurtarmasına yardımcı olmuştur. 
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İncelemeye hazırlık için yapılması gerekenler nelerdir? 

 

İncelemenin Yapılacağı Gün: 

İnceleme gününde eğer aksi belirtilmezse randevu saatinden 4 saat önce başlamak üzere katı gıda 

yenmemelidir. Bununla birlikte kahve, çay, fazla katı olmayan çorbalar ve meyve suyu çok fazla 

olmamak kaydıyla içilebilir. Katı gıda alımının sınırlanması birçok tıbbi işlem öncesinde hastanın 

güvenliği için alınan bir önlemdir. Eğer inceleme abdomene yönelik yapılacaksa hastanın 12 saat aç 

kalması gerekmektedir. Bu inceleme için 3 gün önceden itibaren sıvı gıdalar alınmalıdır. Son gece 

müshil ve inceleme sabahı ise lavman yapılır. Ardından incelemenin 4 saat öncesinden itibaren kontrast 

madde içiren su içirilir.  

 

İncelemenin Yapılacağı Oda:  

 

BT teknisyeni hastaya kendini tanıtarak işlem hakkında bilgi verir ve hastanın muhtemel sorularını 

yanıtlayarak rahatlamasına yardımcı olur. İncelenecek beden bölgesine bağlı olarak vücuttaki metal 

objelerin çıkarılması istenebilir. Daha sonra hastaya önlük giydirilir.  

 

İnceleme sırasında neler olur? 
 

Teknisyen hastayı incelemenin yapılacağı odaya götürerek yapılacak incelemeye göre hastanın sırt üstü 

veya yüz üstü masaya yatmasını sağlar. Hastanın rahat etmesi önemlidir, çünkü inceleme süresince 

hastanın hareket etmemesi gerekir. BT incelemeleri hastaların tıbbi problemlerine ve incelenecek vücut 

kısmına göre farklılıklar gösterir. Hastalığın teşhisi için incelemenin nasıl yapılması gerektiğine 

radyolog karar verir. Örneğin eğer batın bölgesi incelenecekse göğüs alt kısmından pelvis üst kısmına 

kadar  olan kesim taranacaktır. Böyle bir inceleme süresince sizden görüntülerin bulanık çıkmaması için 

belli aralıklarla nefesinizi tutmanız istenecektir. Makina işlem süresince bazı sesler çıkarır. Hastanın 

üstünde yattığı masa her bir görüntü oluştuktan sonra bir miktar hareket edecektir. Ayrıca teknisyen ya 

da makina tarafından nefes tutup vermeyle ilgili hastaya sinyal verilecektir. Kimi incelemelerde işlem 

öncesinde veya sırasında doktor veya teknisyen tarafından kontrast madde enjeksiyonu yapılabilir. Bu 

radyoloğun görüntüleri daha iyi değerlendirmesini sağlayacaktır. Eğer işlem sırasında veya enjeksiyon 

sonrasında hasta bir rahatsızlık hissederse bunu teknisyene veya doktora bildirmelidir.  

 

 

 Bir bilgisayarlı tomografi incelemesi ne kadar sürer? 
İncelemeler hastalarının klinik bulguları göz önüne alınarak her bir hasta için ayrı ayrı planlanır. Bundan 

dolayı yapılan BT incelemesi daha önce yaptırmış olduğunuz bir BT incelemesinden farklıysa ya da 

inceleme sonunda ek görüntüler alma ihtiyacı duyulmuşsa endişelenmemek gerekir. Başlangıcından 

bitimine kadar çekim süresi ortalama 15 dakikadır.  

 

 İnceleme bitiminde yapılması gerekenler nelerdir? 
 

 Radyolog incelemesi yapılan kişinin hastalığıyla ilgili bir sonuca varmasını sağlayacak yeterli bilgiyi 

elde ettikten sonra inceleme sona erdirilir ve hasta evine gidebilir. İncelemeden sonra herhangi bir 

kısıtlama olmaksızın normal günlük aktivitelerine devam edebilir. 
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 BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ ÇEKİMLERİ 

                                                         

BEYİN BT AKSİYEL 

 

Kesitler supra orbito meatal hatta paralel olmalıdır. Tarama alanı foramen magnum başlangıcından 

başlayarak verteks bitimine kadar devam eder. Rutinde kontrastsız çekilmekle birlikte herhangi bir 

kitle yada lezyondan şüpheleniliyorsa intravenöz kontrast verilerekte çekilebilir.  

 

BEYİN KORONAL 

 

Kesitler supra orbito meatal hatta dik olmalıdır. Tarama alanı frontal sinüs başlangıcından başlayarak 

protuberentia oksibitalise kadar devam eder. Rutinde kontrastsız çekilmekle birlikte herhangi bir 

kitle yada lezyondan şüpheleniliyorsa intravenöz kontrast verilerekte çekilebilir.  
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HİPOFİZ BT AKSİYEL –KORONAL 

 

Kesitler anterior–posterior klinoidler arasında çizilecek çizgiye paralel olmalıdır.Tarama alanı sella 

tursikanın biraz altından ( foramen magnum seviyesinden ) başlayarak alın seviyesine kadar devam 

eder. Rutinde intravenöz kontrast verilerek çekim yapılmakla birlikte isteğe bağlı olarak kontratsızda 

çekilebilir. 

Kesitler anterior–posterior klinoidler arasında çizilecek çizgiye dik olmalıdır.Tarama alanı anterior 

klinoidin ön kısmından başlayarak posterior klinoidin arka kısmına kadar devam eder. Rutinde 

intravenöz kontrast verilerek çekim yapılmakla birlikte isteğe bağlı olarak kontratsızda çekilebilir.  

 

TEMPORAL BT AKSİYEL-KORONAL 

 

       Kesitler infra orbito meatal hatta paralel olmalıdır.Tarama alanı alt tarafta mastoid hücrelerin 

başlangıcından başlayarak üst tarafta mastoid hücrelerin bitimine kadar devam eder. Rutinde kontrastsız 

çekilmekle birlikte herhangi bir kitle yada lezyondan şüpheleniliyorsa intravenöz kontrast verilerekte 

çekilebilir. 

       Kesitler infra orbito meatal hatta dik olmalıdır.Tarama alanı ön tarafta mastoid hücrelerin 

başlangıcından başlayarak arka tarafta mastoid hücrelerin bitimine kadar devam eder. Rutinde 

kontrastsız çekilmekle birlikte herhangi bir kitle yada lezyondan şüpheleniliyorsa intravenöz kontrast 

verilerekte çekilebilir.  

 

 

MAKSİLLOFASİYAL BT AKSİYEL-KORONAL 

 

       Kesitler alın ile maksilla ön kenarı arasında geçen hatta dik olmalıdır.Tarama alanı üst dişlerin biraz 

altından başlayarak frontal sinüs bitimine kadar devam eder. Burun tarama alanı içerisinde kalmalıdır. 

Rutinde kontrastsız çekilmekle birlikte herhangi bir kitle yada lezyondan şüpheleniliyorsa intravenöz 

kontrast verilerekte çekilebilir. 

       Kesitler alın ile maksilla ön kenarı arasında geçen hatta paralel olmalıdır.Tarama alanı burun 

yapılarını da görebilmek için burun ucundan başlayarak dış kulak yoluna kadar devam eder.Burunda 

herhangibir travma yada patolojik bozukluk yok ise tarama alanı maksilla ön kenarının biraz ön 

tarafından da başlatılabilir. Rutinde kontrastsız çekilmekle birlikte herhangi bir kitle yada lezyondan 

şüpheleniliyorsa intravenöz kontrast verilerekte çekilebilir. 

 

 

ORBİTA BT AKSİYEL-KORONAL 

      

      . Kesitler orbito meatal hatta paralel olmalıdır.Tarama alanı üst dişlerin yukarı kısmından başlayarak 

frontal sinüse kadar yada birbaşka deyişle kaş seviyesine kadar devam eder. Rutinde kontrastsız 

çekilmekle birlikte herhangi bir kitle yada lezyondan şüpheleniliyorsa intravenöz kontrast verilerekte 

çekilebilir. 

          Kesitler orbito meatal hatta dik olmalıdır.Tarama alanı burun kökünden başlayarak sifenoid sinüs 

bitimine kadar devam eder.Orbitada patolojik bir bozukluk sonucu ön tarafa doğru büyüme var ise 

tarama alanı burun kökünden biraz daha önden başlatılabilir. Rutinde kontrastsız çekilmekle birlikte 

herhangi bir kitle yada lezyondan şüpheleniliyorsa intravenöz kontrast verilerekte çekilebilir. 

 

 

PARANAZAL SİNÜS BT AKSİYEL –KORONAL 
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       Kesitler alın ile maksilla ön kenarı arasında geçen hatta dik olmalıdır.Tarama alanı maxilla 

tabanından başlayarak frontal sinüs bitimine kadar devam eder. Rutinde kontrastsız çekilmekle birlikte 

herhangi bir kitle yada lezyondan şüpheleniliyorsa intravenöz kontrast verilerekte çekilebilir. 

        Kesitler alın ile maksilla ön kenarı arasında geçen hatta paralel olmalıdır.Tarama alanı frontal Sinüs 

başlangıcından başlayarak sfenoid Sinüs bitimine kadar devam eder. Rutinde kontrastsız çekilmekle 

birlikte herhangi bir kitle yada lezyondan şüpheleniliyorsa intravenöz kontrast verilerekte çekilebilir. 

 

NAZOFARENKS BT AKSİYEL 

Kesitler alın ile maksilla ön kenarı arasında geçen hatta dik olmalıdır.Tarama alanı maxilla tabanından 

başlayarak nazal kemik başlangıcına kadar devam eder. Rutinde intravenöz kontrast verilerek çekim 

yapılmakla birlikte isteğe bağlı olarak kontratsızda çekilebilir. 

       

TORAKS BT– YRBT 

 

      Kesitler aksiyal plana paralel olmalıdır.Bu nedenle açısız çekilir.Tarama alanı akciğer apekslerinin 

üst kesiminden başlayarak diyaframların bitimine kadar devam eder. Rutinde intravenöz kontrast 

verilerek çekim yapılmakla birlikte isteğe bağlı olarak kontratsızda çekilebilir. 

       Kesitler aksiyal plana paralel olmalıdır.Bu nedenle açısız çekilir.Tarama alanı akciğer apekslerinin 

üst kesiminden başlayarak diyaframların bitimine kadar devam eder. Çekim kontrastsız olarak Yapılır.  

 

ÜST BATIN BT 

 

      Kesitler aksiyal plana paralel olmalıdır.Bu nedenle açısız çekilir.Tarama alanı karaciğer 

başlangıcından ( diyafram kubbelerinin üst kısmından ) başlayarak böbreklerin bitimine kadar devam 

eder ( böbreklerin tamamen bitmesi için crista-iliaka seviyesinin biraz üstüne kadar tarama yapılır ). 

Rutinde kontrastlı çekim yapılmakla birlikte isteğe bağlı olarak kontratsızda çekilebilir. Kontrastlı 

çekimlerde rutinde intravenöz ve oral kontrast kullanılmakla birlikte bazı özel durumlarda sadece 

intravenöz yada sadece oral kontrastda kullanılabilir. Oral kontrast suyun içine kontrast madde katılarak 

hazırlanır. Hasta aç karnına ve bağırsak boşaltımı yapılmış olmalıdır.Hastadan hazırlanan sudan beş 

dakikada bir bardak içerek şişenin dibinde bir bardak kalıncaya kadar oral kontrastı içmesi 

söylenir.Kalan bir bardak oral kontrast çekimden hemen önce miğdeyi tamamen doldurmak için 

kullanılır. 

 

ALT BATIN BT 

 

      Kesitler aksiyal plana paralel olmalıdır.Bu nedenle açısız çekilir.Tarama alanı böbrek bitiminden 

( crista-iliaka seviyesinin birkaç cm üstünden ) başlayarak simfisiz pubis bitene kadar devam eder. Eğer 

hastada rektumla ilgili bir rahatsızlıktan şüpheleniliyorsa ( örneğin rektum CA ) tarama alanı pelvis 

bitiminden birkaç cm aşağıya kadar devam ettirilmelidir. Rutinde kontrastlı çekim yapılmakla birlikte 

isteğe bağlı olarak kontratsızda çekilebilir. Kontrastlı çekimlerde rutinde intravenöz ve oral kontrast 

kullanılmakla birlikte bazı özel durumlarda sadece intravenöz yada sadece oral kontrastda kullanılabilir. 

Oral kontrast suyun içine kontrast madde katılarak hazırlanır.Hasta aç karnına ve bağırsak boşaltımı 

yapılmış olmalıdır.Hastadan hazırlanan sudan beş dakikada bir bardak içerek oral kontrastı tamamen 

bitirmesi söylenir.Hasta oral kontrasti içtikten sonra idrarına iyice sıkışana kadar çekime alınmaz. 

 

 

 

 

TÜM BATIN BT 
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      Kesitler aksiyal plana paralel olmalıdır.Bu nedenle açısız çekilir.Tarama alanı karaciğer 

başlangıcından ( diyafram kubbelerinin üst kısmından ) başlayarak simfisiz pubis bitene kadar devam 

eder. Eğer hastada rektumla ilgili bir rahatsızlıktan şüpheleniliyorsa ( örneğin rektum CA ) tarama alanı 

pelvis bitiminden birkaç cm aşağıya kadar devam ettirilmelidir. Rutinde kontrastlı çekim yapılmakla 

birlikte isteğe bağlı olarak kontratsızda çekilebilir. Kontrastlı çekimlerde rutinde intravenöz ve oral 

kontrast kullanılmakla birlikte bazı özel durumlarda sadece intravenöz yada sadece oral kontrastda 

kullanılabilir. Oral kontrast suyun içine kontrast madde katılarak hazırlanır.Hasta aç karnına ve bağırsak 

boşaltımı yapılmış olmalıdır.Hastadan hazırlanan sudan beş dakikada bir bardak içerek şişenin dibinde 

bir bardak kalıncaya kadar oral kontrastı içmesi söylenir.Kalan bir bardak oral kontrast çekimden hemen 

önce miğdeyi tamamen doldurmak için kullanılır.Hasta oral kontrasti içtikten sonra idrarına iyice 

sıkışana kadar çekime alınmaz 

EKSTREMİTE BT 

 

      Hastaya çekimi yapılacak ekstremiteye uygun pozisyonlandırma yapıldıktan sonra klinik belirtilen 

eksremite 2mm – 1mm aksiyel kesitler alınır. Daha sonra istenildiği takdirde koronal-sagital reformat 

uygulanır. 

 

Not. 1-11 arası protokollerde kesit kalınlığı 3mm olup 1.5 inceltilir. 

 KAROTİS BT ANJIOGRAFİ 

 

       Scan delay (sec): Gecikme zamanı  

1. 15 sn yaklaşık gecikme süresi (sec empirical delay)  

 

2. Bolus tracking: ROI aortik arka yerşeştirilmeli ve eşik değer (threshold set) 70 HU seçilmelidir.  

 

3. 3D teknikleri:  

 

-VRT/MIP: standarttır.  

-koronal ve sagital MIP: 0.7-1.0 mm RI (rekontrüksiyon intervali) %50 sectional overlapping ile elde 

olunmalıdır.  

Recon direction: Coronal 

Topogram: Lateral  

 

IV contrast miktarı (volume): -100 cc 350 ve 320 lik  

 

Injection rate (injeksiyon hızı)  

-4cc/sec:sn  

-Kübital venden otomatik enjektörle verilmelidir.  

 

İNTRAKRANİAL ARTERLERE YÖNELİK BT ANJİO 

 

Serebral arterlerin iyi bir incelemesi için kesitler ince (section thickness: 0.6-1.25 mm ) seçilmelidir. 

Kesitler örtüştürülerek (overlapping) ve RI ni 0.4 ile 0.8 arasında seçilerek rekon yapılmalıdır.  

Scan delay (sec): Gecikme zamanı -Standart gecikme zamanı 20 sn dir.  

-Bolus tracking kullanışlı değildir.  

-Test bolus bireysel incelemede kullanılabilir.  

3D teknikleri: -VRT/MIP: koronal ve transvers MIP.  

IV contrast miktarı (volume): -70 cc 350 ve 320 lik  
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Injection rate (injeksiyon hızı) -3.5-4 cc/sec:sn  

Topogram: lateral, FOV : sentrum semiovale-kafa tabanı   Pich: 0.5 

BEYİN VENOGRAFİ 

 

Topogram: Lateral. FOV un kapsama alanı: Kranialde vertekse kaudalde ise kafa  

tabanına kadar uzanmalıdır.  

Scan delay (sec): Gecikme zamanı  

    Standart gecikme olarak, kontrast enjeksiyonu başladıktan sonra 45-50 saniyeyi önermektedir (5).  

Kranial arter ve venöz sinüs incelemesinde kesitler kaudokranial yönde alınmalıdır.  

IV contrast miktarı (volume): -70 cc 350 ve 320 lik  

 

 

AORTA BT ANJIOGRAFİ 

 

     Anevrizma, istmus stenozu, muhtemel diseksiyon durumlarında endikedir.  

Scan delay (sec): Gecikme zamanı -Standart gecikme zamanı 20-30 sn dir.  

-Bolus tracking mutlaka kullanılmalıdır.  

ROI: Desenden aorta, treshold 100 HU.  

3D teknikleri: -VRT/MIP: koronal ve sagital. 

IV contrast miktarı (volume): -100-120 cc 350 ve 320 lik  

Injection rate (injeksiyon hızı) -4 cc/sec:sn: mümkünse sol antekübital venden verilmelidir.  

Topogram: anterioposterior , FOV :Supraklavikular-simfizis pubis kaudali  

İmajlar kraniokaudal elde olunmalıdır.  

 

ABDOMİNAL DAMARLAR BT (MEZENTER DAMARLAR)-İSKEMİK BARSAK 

 

Vasküler patolojiler daha çok damarların orjin düzeyinde yer almaktadır.  

Renal arterler ise ince kesit ve RI 0.6 ile elde incelenmelidir.  

3D teknikleri: MIP, VRT ve MPR. Aksiyel imajlar özellikle incelenmelidir.  

-Bolus tracking  

-ROI: sol atrium düzeyinde desendan aortaya konmalıdır.  

-yaklaşık gecikme zamanı: arterial faz için 25 saniye , venous faz için 50 saniye  

IV contrast miktarı (volume): -120 cc 350 lik (2)  

Oral kontrast madde: 1000 cc su içirilmelidir.  

Injection rate (injeksiyon hızı) -4 cc/sec:sn  

Topogram: Anterioposterior.  

FOV: kranialde kalbin atrioventriküler duzeyden başlayıp kaudalde simfizis pubisin alt kenarı 

düzeyine kadar. transvers planda ise satralde karnın 2/3 ünü kapsamalıdır.  

 

İLİOFEMORAL DAMARLAR BT ANJIO 

 

3D teknikleri: MIP, VRT. Asiyel imajlar özellikle incelenmelidir 

-Bolus tracking  

ROI: abdominal aorta desendan aortaya konmalıdır.Eşik değer 100 HU  

IV contrast miktarı (volume): -120 cc 350 lik  

Injection rate (injeksiyon hızı) -4 cc/sec:sn  

Topogram: Anterioposterior.  

FOV: kranialde renal arterler duzeyden başlayıp kaudalde ayaklara kadar.  
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ÜST EKSTREMİTE BT ANJİOGRAFİ 

 

Kontrast madde miktarı : 60-80 cc ardından 30 cc serum fizyolojik  

İnjeksiyon hızı: 4 ml/sn  

Standart gecikme:  

 Üst ektremite : 25 sn arteriyel faz. 

 Toraks arteriyel 30. sn 

Abdomen ve pelvis arteriel 70.sn : kontrast madde miktarı 100-120 cc 

 

 

PULMONER ARTERE YÖNELİK BT ANJİOGRAFİ 

 

    Hasta supin pozisyonda yatırılır. Hastalara nefes tutma konusunda bilgi verilir. Öncelikle 

skenogram alınır. 

     Skenogram üzerinde ana pulmoner arter seviyesinden geçen kesit seçilerek tekrar görüntü alınır. 

Alınan kontrastsız kesitte pulmoner trunkus işaretlenir İşaretlenen pulmoner trunkusunopasifikasyon 

seviyesieşik (100 HU) değeri geçince (yan alttaki resim) otomatik enjektörle yaklaşık 90-120 

cc noniyonik kontrast madde 3.5-4 mL/saniye hızla verilir. İşaretlenen pulmoner arterdeki 

opasifikasyon seviyesi eşik değerine ulaştığında daha önceden skenogram üzerinde işaretlenen arkus 

aorta ile diyafragma arasında kalan alan otomatik olarak taranır.Enjeksiyon antekübital 

vene yerleştirilen 18-20 G intraket yoluyla yapılır 
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MAMMOGRAFİ 

 

 

 

Mammografi meme dokusunun röntgen ışınlarıyla görüntülenmesidir. Genel amaçlı radyoloji tüplerinde 

değişiklikler yapılarak, hastanın daha az radyasyon alması sağlanmıştır. Kullanılan cihaza bağlı olarak 

otururken veya yatarken memenin değişik yönlerden görüntüleri alınır. Çekim esnasında memenin  

komprese edilmesine bağlı rahatsızlık hissi oluşabilir. 

Mammografi belli yaştan sonra tarama testi olarak, memede bir kitle ele geldiğinde, meme başında 

akıntı görüldüğünde, meme başının çekintiye uğramasında, meme derisindeki değişikliklerde, meme 

biopsisinde lokalizasyon amacıyla kullanılabilir. 

Kadınların 70 yaşına kadar %13'nde meme kanseri çıkma riski bulunmaktadır. Meme kanseri erken 

teşhis edilirse büyük oranda (%80-90 arası) tedavi edilebilir. Bu nedenle mammografinin meme 

kanserinin erken teşhisinde bir tarama testi olarak önemi büyüktür. Amerikan Kanser Derneği 40 yaşın 

üzerinde her yıl mammografi çekilmesini önermektedir. 
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Mamografi çekimi öncesi nasıl bir hazırlık gerekir? 

Herhangi bir ön hazırlık gerekmez. Mamografi çekimi için ideal zaman adet dönemi bittikten sonraki ilk 

hafta olmakla birlikte diğer günlerde de çekilebilir. İncelemenin yapılacağı gün deodorant veya pudra 

kullanılmamalıdır. Hasta gelirken, varsa eski mamografilerini mutlaka yanında getirmelidir. Eski ve yeni 

filmler arasında meme dokusundaki küçük bir değişiklik kanser belirtisi olabilir. Eski filmlerde de aynı 

şekilde var olduğu düşünülen bir lezyonun iyi huylu olduğu söylenebilir. Böylelikle hasta gereksiz bir 

biyopsiden kurtulmuş olur. 

Mamografi çekimi nasıl yapılır? 

Mamografi çekiminde meme 2 plastik tabaka arasında sıkıştırılarak genellikle 2 farklı pozisyonda 

görüntü elde edilir. Sıkıştırmanın nedeni hastanın hareketini azaltmak, daha keskin görüntü 

oluşturabilmek ve düşük doz radyasyon kullanabilmektir. İnceleme sırasında uygulanan baskı nedeni ile 

memelerde ağrı hissedilebilir. Kısa sürede ağrı kendiliğinden geçecektir. Çekim mamografi teknisyenleri 

tarafından gerçekleştirilir. Çekim odasında teknisyen ve hastadan başka kimse bulunmaz. Hastanemizde 

işlem bayan teknisyenler tarafından yapılmaktadır 

Mamografi sırasında alınan radyasyonun riski var mıdır? 

Meme kanserinin sıklığı ve erken tanının önemi düşünüldüğünde radyasyonun riski önemsiz 

kalmaktadır. Alınan doz çok düşük olup kanıtlanmış herhangi bir zararı yoktur. Bu çekim sırasında 

alınan ortalama doz, 0.7mSv olup bu doz normal günlük hayatta 3 ay içerisinde çevreden de 

alınmaktadır. 

Mamografi ile bütün meme kanserleri saptanabilir mi? 

Dijital mamografi meme kanserinin teşhisinde en başarılı yöntemdir. Ancak kitlelerin bir kısmı 

mamografi ile görülememektedir. Özellikle meme dokusu yoğun olanlarda küçük kitleleri görmek 

zordur. Bu tip meme yapısı olan kadınlarda mamografi ile birlikte ultrasonografi, gerekirse MR da 

yapılması önerilmektedir. 

Mamografi Tekniği  

Rutin mamografi incelemesi için meme sıkıştırılarak medilolateral oblik (MLO) ve kraniokaudal (KK) 

grafiler çekilir. MLO grafi diğer projeksiyonlardan daha fazla meme dokusunu görüntüler; özellikle üst 

dış kadranı, aksiller kuyruğu çok iyi gösterir. Bu grafi için meme pektoralis majör kasının düzlemine 

paralel komprese edilir. X-ışını yönü memenin süperomedialinden inferolateraline doğrudur. Gerektiği 

gibi çekilen bir MLO grafide pektoral kas meme başı seviyesine kadar üçgen dansite şeklinde görülmeli, 

meme aşağı doğru sarkmamalı ve dokularda üstüste binme olmamalıdır . KK grafide subareolar, santral 

ve medial meme dokusu iyi bir şekilde görüntülenir. 

 

 

 

 



 

 

RADYOLOJİ A.D. ÇEKİM 

PROTOKOLLERİ 
 

Doküman Kodu RG.YD.001 

Yayın Tarihi 14.04.2016 

Revizyon Numarası 0 

Revizyon Tarihi 0 

Sayfa No           12 / 49 

 

                                                          ULTRASON (USG) (US) 

 
 

 

 

 

Ultrason, insan kulağının işitemiyeceği kadar yüksek frekanslı ses dalgalarını kullanarak iç organları 

görüntüleyen bir tanı yöntemidir. Ultrasonda radyasyon kullanılmaz. Bu nedenle gebelerde ve 

bebeklerde rahatlıkla kullanılabilir. Cihazdan gönderilen ses dalgaları, hasta vücudundan yansıdıktan 

sonra gene aynı cihaz tarafından algılanır. Yansıma farklılıkları organdan organa değişir. Bu nedenle 

farklı yansımaların olduğu yapılar, farklı görüntüler verirler. Normal yapılar içindeki bir tümör ya da 

kist, ses demetlerini farklı yansıttığı için farklı yapıda gözlenir ve tanı konulur. Görüntü oluşturulması 

sırasında "prob" hasta vücudunda gezdirilirken, altında kalan bölümün kesit görüntüleri, hareketli 

organlar gibi ekranda kayar. Bu esnada radyolog tanı koyar. Elde edilen görüntülerin tanıda çok fazla bir 

katkısı yoktur. US işlemi, ihtisasları süresince US eğitimini alan radyologlarca yapılır. 
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Ultrason çekilmesi için hazırlık gerekir mi?  

Karın içindeki organların ultrasonu için erişkinlerde hastanın 8-12 saat süre ile aç karna olması gerekir.1 

aya kadar çocuklarda emzirme süresi kadar, 5 yaşına kadar çocuklarda 4 saatlik, 10 yaşına kadar 

olanlarda 6 saatlik açlık gereklidir. Ayrıca mesane, yumurtalıklar ve rahimin incelenmesi eğer karından 

yapılacaksa hastanın idrarına sıkışık olması gerekir. Bunun dışında başka bir hazırlık gerekmez.  

 

Ultrason nasıl çekilir?  

Hasta sırtüstü yatar. Cilt üzerine jel sürülür. "Prob" adı verilen cihaz ile karın içindeki organlar cilt 

üzerinden incelenir. Ultrason nasıl çekilir?  

Hasta sırtüstü yatar. Cilt üzerine jel sürülür. "Prob" adı verilen cihaz ile karın içindeki organlar cilt 

üzerinden incelenir.  
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                                                    DOPPLER ULTRASONOGRAFİ 

 

 
  

Doppler Ultrasonografi yöntemi ile bir organın veya damarının kan akımını inceleyebiliriz. Kan 

akımının miktarı, akımı engelleyen yapı varlığı, akımın normal yönde olup olmadığı değerlendirilebilir. 

Akan kan, kırmızı ya da mavi renk şeklinde gözle görülebilir. Akan kanın miktarı ile ilgili ölçümler 

yapılabilir. Bu esnada cihazdan kalp atışlarına benzer sesler duyulur. Cihazın çalışma prensibi, sesin 

hareket eden yapılardan yansırken frekans değişikliği göstermesidir. Doppler incelemeleri, normal 

ultrasonografi cihazları ile yapılır. Ancak bunlarda farklı bilgisayar donanımı mevcuttur.  

 

Doppler Ultrasonografi incelemesi, Doppler ultrason cihazına bağlı bir prob yardımıyla ve incelenecek 

organ ya da damar üzerine jel sürülerek gerçekleştirilir. Jeller, probun hava ile temasını önler ve 

gönderilen sesin daha derin dokulara ulaşmasını sağlar.  

 

Doppler Ultrasonografi incelemesi ile:  

Kol ve bacak damarları, 

Karaciğeri besleyen damarlar 

Böbreği besleyen damarlar 

Boyun damarları 

Gebelerde, anneye ve fetuse ait damarlar 

Erkeklerde testisleri besleyen damarlar 

Gözü besleyen damarlar; 
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Vücudun herhangi bir bölgesinde oluşan bir kitlenen damarlanması incelenebilir.  

 

İnceleme öncesinde önemli bir hazırlık gerekmemektedir. Ancak karın içindeki bir organ (karaciğer, 

böbrek v.b.) incelenecek ise hastanın aç olması, oluşabilecek gazı engelleyerek incelemenin daha kaliteli 

gerçekleşmesini sağlar. Bu nedenle karın bölgesindeki damarların incelenmesi için 1 aya kadar 

çocuklarda emzirme süresi kadar, 5 yaşına kadar çocuklarda 4 saatlik, 10 yaşına kadar olanlarda 6 

saatlik ve büyüklerde 12 saat açlık gereklidir. Bu süre içerisinde sigara dahil hiç bir şey yenilip içilmez. 

Karın bölgesi incelemeleri dışında önceden bir hazırlık gerekmemektedir. İnceleme sırasında gözlük, 

saat, metal eşya gibi cisimlerin çıkartılması gerekmez. Ancak incelenecek bölgenin, probla temas 

alanının sağlanması için açıkta olması gerekir. Bu nedenle hasta masaya yattığı sırada, o bölgedeki 

giysiler soyundurulur. 

İnceleme sırasında, karın bölgesinin iyi incelenmesi için hastadan nefesini tutması istenir. Bunun için 

derin nefes aldıktan sonra olabildiğince hareketsiz kalıp, nefesi vermemek gerekir. Bu süre kişiye göre 

değişmekle birlikte ortalama 15-50 saniyedir.  

 

Doppler Ultrasonografi incelemesi, tıpkı Ultrasonografi incelemesinde olduğu gibi radyasyon içermeyen 

bir tanı yöntemidir. Yanlızca ultrason enerjisi (yüksek frekanslı ses) kullanılır. Ultrason enerjisi, 

vücuttaki dokularla etkileşir. Bu etkileşim, dokuların ısısını artırmak şeklindedir. Isı artımı 1.5ºC 

olabilir. Özellikle anne karnındaki fetüslerde ısı artımının 41ºC'yi geçmesi zararlıdır. Ancak, tanı 

amacıyla kullanılan sınırlarda bu kadar yüksek ısı artımı oluşmaz. Oluşmasına neden olabilecek 

inceleme şekillerine karşı radyologlar zaten eğitim almaktadır. Gebelikte uygulanan Doppler 

incelemelerinin, çocuk doğduktan sonraki davranış ve okul başarısına olumsuz etkisi gösterilememiş, 

kansere neden olduğu konusunda bir bulgu bugüne kadar ortaya çıkmamıştır.  

 

İnceleme sırasında damar içine ilaç verilmemektedir. Ancak, son yıllarda özellikle karın içindeki gaza 

bağlı veya herhangi bir nedenle net izlenemeyen damarların incelenmesinde; damarları daha ayrıntılı 

ortaya çıkaran ve herhangi bir yan etkisi olmayan ilaçlar da kullanılmaya başlanmıştır. Bunlara "ultrason 

kontrast maddesi" adı verilmektedir.  

 

Kol ve bacak damarları 

Atar ve toplar damarlardaki kireçlenme (damar sertliği) plaklarına bağlı oluşan darlık, pıhtı oluşumları 

ve toplar damarlarda yetmezlik (varisler) olup olmadığının saptanmasını sağlar. "Üst/alt ekstremite 

arteriyel ve/veya venöz Doppler" incelemesi adını alır. 

 

Karaciğeri besleyen damarlar 

Siroz v.b. hastalıklarda karaciğeri besleyen damarlarda meydana gelen değişiklikleri incelemek için 

kullanılır. "Portal Doppler" adını alır. 

Böbreği besleyen damarlar 

Diabet, hipertansiyon vb hastalıklarda böbreği besleyen damarların ne düzeyde etkilendiğini saptamak 

için kullanılır. "Renal Doppler" adını alır. 

Boyun damarları 

Boyunda, beyine giden ana atar damar ile dallarında kireçlenme plaklarına bağlı oluşan darlıkları ya da 

beynin arka kesimini besleyen damarların akım miktarını saptamak için kullanılır. "Karotis ve vertebral 

sistem Doppler" adını alır. 

 

Gebelerde, anneye ve fetuse ait damarlar 



 

 

RADYOLOJİ A.D. ÇEKİM 

PROTOKOLLERİ 
 

Doküman Kodu RG.YD.001 

Yayın Tarihi 14.04.2016 

Revizyon Numarası 0 

Revizyon Tarihi 0 

Sayfa No           16 / 49 

 

Son adet tarihine göre gelişme geriliği şüphesi olan fetüslerde, hipertansiyonu olan gebelerde kan 

akımının hızı ve özelliği incelenerek olası anomaliler saptanır. "Obstetrik Doppler" adını alır. 

 

Erkeklerde testisleri besleyen damarlar 

Testisleri besleyen damarlarda meydana gelen düzensiz genişlemeler damarlardaki yetmezliğe bağlıdır 

ve erkeklerde kısırlığın önemli bir sebebidir. Bu damarlara yönelik yapılan incelemede toplar 

damarlardaki olası yetmezlik (varisler) saptanabilir. "Skrotal ya da testis Doppleri" adını alır. 

 

Gözü besleyen damarlar 

Diabet, hipertansiyon vb hastalıklarda göz damarlarında meydana gelen değişikleri saptar. "Göz 

Doppleri" adını alır. 

 

Vücudun herhangi bir bölgesinde oluşan bir kitlenen damarlanması 

Bir kitleyi (tümör) besleyen damarların olup olmaması o kitlenin iyi huylu ya da kötü huylu olduğunu 

saptamada önemli bir kriterdir. Kitlenin çok kanlanması bu kitlenin habis özellik taşıdığının bir 

göstergesidir. "Kitleye yönelik Doppler" şeklinde adlandırılır. 
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GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ 
 

 
 

Hazırlık: 
 

Genel olarak tüm radyolojik girşimsel işlemler için, işlemin bir gün öncesindeki gece yarısından sonra, 

alınması zorunlu ilaçlar dışında birşey yenilip içilmemelidir. Eğer bir hastalık sebebiyle devamlı ilaç 

kullanımı ( özellikle aspirin, warfarin gibi kan sulandırıcı ilaçlar) gerekiyorsa işlemden önce ilgili 

hekime danışılmalıdır. Ayrıca kalp hastalığı ve yüksek tansiyonu olanların radyoloğu uyarması gerekir. 

İşlemden önce bazı kan tahlilleri istenir. Bunlar, işlem sırasında oluşabilecek yan etkilere karşı tedbir 

almak amacıyla yapılır. İşlem için gerekli bazı iğne ve yardımcı cihazlar da önceden reçeteye yazılarak, 

hastadan getirmesi istenir. Bazı girişimsel işlemlerde iltihap gelişmesi ihtimaline karşı antibiyotik 

kullanılabilir. Bu ya işlemden bir süre önce ya da işlem sırasındad olur. Hangi yöntemin uygulanacağı 

önceden hastaya bildirilir ve reçeteye yazılır.  

İşlem: 

Radyolojik girişimsel işlemlerde; tansiyon ölçümü, damar yolu açılması, hastanın solunum ve dolaşım 

sistemlerinin takibi yapılır. Radyolog önceden elde edilmiş görüntüler üzerinde gerçekleştireceği işlemi 

planlar. Girişimsel işlem yapılacak bölge, temizliği takiben lokal anestetik maddeler ile uyuşturulur. Bu 

sırada hastanın bilinci açıktır ancak ağrı hissetmez.  

Riskler: İncelemede başlıca riskler kanama gelişmesi ve lokal anestezik maddeye karşı allerji 

oluşmasıdır. Kanama riski için önceden kan tahlili yapılır. Kanama açısından riskli olanlara işlem 

yapılmaz veya mutlaka yapılması gerekiyorsa önceden bazı tedbirler alınır. Kan tahlilleri normal olan 

kişilerde kanama çok nadiren gelişir. İşlem sonrasında hastanın kontrol altında tutulmasının en belli başlı 

nedeni budur. Bu gözlem sırasında kanama gelişecek olursa radyologlar tarafından tedbir alınır.  

Allerji ihtimaline karşı önceden hastanın bazı maddelere allerjisi olup olmadığı sorgulanır. Buna rağmen 

allerji gelişmesi durumunda, girişimsel radyoloji bölümünde hazır bulunan bazı ilaçlar ve oksijen ile 

hasta tedavi edilir.  
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GİRİŞİMSEL İŞLEMLER 

 

Biyopsiler: Prostat, karaciğer, pankreas, akciğer, böbrek gibi organlardan veya bunların dışındaki 

tümöral oluşumlardan ultrason veya tomografi gibi olanaklar yardımıyla kesin tanıya ulaşılabilmesi 

parça alınması işlemidir. Parçalar uzun bir iğnenin istenen dokuya yerleştirilmesiyle alınır. Parça alımı 

ya 1-2 cm uzunluğunda ince doku şeklinde, ya da hücreler şeklindedir. İlkine "tru-cut" biyopsi, 

ikincisine "ince iğne aspirasyon biyopsisi" adı verilir. Alınan parçalar patoloji doktoru tarafından 

değerlendirilir. Değerlendirme süresi alınan parçaya ve dokuya göre 1 saat ile 5 gün arasındadır.  

Sıvı drenajları:Görüntüleme eşliğinde özel iğneler ile cilt geçilerek, kist, apse gibi sıvı birikimlerinin 

boşaltılması ve buralara kateter yerleştirerek sürekli boşalmalarının sağlanması işlemidir. Bu yöntemle 

böbrek kistleri, kist hidatik gibi bir zamanlar ancak cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilen hastalıklar, 

kolaylıkla ortadan kaldırılabilir..  

Perkütan nefrostomiler: Böbrek ve idrar yollarının taş, kitle ve benzeri nedenlerle ani tıkanması 

durumlarında böbrek fonksiyonların  

korumak amacıyla ciltten böbreğe kateter yerleştirerek idrar akımının böbrekten dışarıdaki bir idrar 

torbasına devamlılığının sağlanmasıdır.  

Biliyer drenaj: Floroskopi eşliğinde ciltten ve karaciğerden geçilerek, iğne yardımıyla safra yollarına 

girilir. Amaç karaciğer, safra yolu, pankreas ve onikiparmak barsağı kökenli tümörler nedeni ile 

tıkanmış ve genişlemiş olan safra yollarının safra akımının devamını sağlamak amacı ile açılması veya 

bypass edilmesidir. Bu nedenle safra yollarının açılması amacı ile tıkanma bölgesindeki safra yoluna 

metal boru şeklindeki stent denilen araç konularak safra kanalının açılması ve safra akımının devamlılığı 

sağlanır. Eğer bu işlem başarılamazsa safra akımının devamlılığı vücut dışındaki bir torbaya safra 

kanalına kateter yerleştirilerek gerçekleştirilir. Böylece hastanın genişlemiş safra yollarından 

kaynaklanan ağrısı, sarılığı ve kaşıntısı azalmış olur ve tedavi için zaman kazanılır.  

Ablasyon işlemleri: İstenmeyen dokuları ortadan kaldırmak amacıyla uygulanan işlemlerdir. 

Görüntüleme eşliğinde kist veya tümör içine ilaç verilmesi veya radyofrekans dalgaları uygulanması 

sonucu zaman içinde bu bölgedeki hedeflenen hücreler ölecek ve normal vücut dokusu ile yer 

değiştireceklerdir. Karaciğer, prostat ve troid tümörlerinin tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır.  

                                                          

                                                                 İşlem Sonrası 

 

Ortalama işlem süresi yaklaşık 30-90 dakika arasındadır. İşlem sonrası hastalar yaklaşık 2-4 saat 

hastanede takip edilirler. Bu süre içinde hasta hareketsiz olarak yatar. Bununla birlikte hastalar işlem 

sonrası geceyi hastanede de geçirebilirler. Bu yapılan işlemin şekline, işlemden sonra komplikasyon 

çıkıp çıkmamasına bağlıdır. Hastalar eve gönderilmeden önce bilgilendirilir ve kontrollere çağırılırlar. 
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MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME (MRG) (MR) 

 

 

 
 

 

 

Manyetik rezonans görüntüleme son 20 yıldır kullanılan yeni bir görüntüleme yöntemidir. MRG ağrısız 

ve x-ışını gibi zararlı olabilecek araçlar kullanmayan bir tanı tekniğidir. Hasta güçlü bir elektromagnet 

(mıknatıs) içeren bir silindirin içinde yatarken, vücuttaki hidrojen atomlarının enerji salmasına yol açan 

radyo dalgaları gönderilerek işlem gerçekleştirilir. Mıknatıs etkisi ile hareket eden binlerce atoma ait 

bilgi bir bilgisayara gönderilir ve incelenen alanın değişik eksenlerde kesitsel görüntüsü elde edilir. 

Radyolog doktorlar bu görüntüleri değerlendirilerek hastalık hakkında bilgi edinirler.  

 

Ne kadar sürer? 

 

MRG incelemesi 20 ile 45 dakika arasında bir sürede tamamlanır. Sürenin değişkenliği incelenecek olan 

alanın yerine ve hastalık hakkında toplanması gereken bilgi miktarına bağlıdır.  

 

Nasıl Yapılır? Hangi amaçlarla yapılır? 

 

MRG ile vücuttaki her organı incelemek mümkündür. Kafatasının içine bakıp beyin tümörü aramak, 

sinir kılıflarını inceleyip multiple skleroz bulgularını araştırmak, beyin kanaması ve eklem 

rahatsızlıklarını değerlendirmek gibi karışık ve zor işlemler gerçekleştirilebilir. Ayrıca kaslar, bağlar, 

kan damarları, kalp, karaciğer ve böbrek gibi organlar hastalık yönünden taranabilir. Gerektiğinde 
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allerjik özellikleri çok az olan kontrast maddeler kullanılır. Ayrıca MRG beyin fonksiyonları da 

değerlendirebildiğinden dolayı, ruhsal bozuklukların incelenmesinde de kullanılabilir. Elde edilen 

görüntüleri değerlendiren bir radyolog doktor bilgisayar aracılığıyla ek bazı işlemler yaparak daha 

detaylı ve farklı bilgiler (3 boyutlu görüntüler, fonksiyonel görüntüler, biyokimyasal incelemeler-

spektroskopi, anjiografi görüntüleri) elde edebilir. 

 

Hangi durumlarda yapılmaz? 

Bu üstün görüntüleme teknolojisinin kullanılamayacağı hastalar da vardır ki bunların başında vücudunda 

metal protez bulunanlar gelir çünkü MRG'nin mıknatısı bu metalleri yerinden oynatabilir. Bu gibi 

hastalar arasında kalp pili olanlar, beyin ameliyatı ile beyin damarlarına klips takılmış kişiler, metal kalp 

kapakçıkları olanlar ve iç kulak protezi olanlar yer alır. Eğer doktorunuz sizden MRG tetkiki isterse onu 

bu tür metallerin varlığından haberdar etmeyi unutmayın. Ayrıca kapalı yerlerde kalamayan hastalarda 

uygulanamamaktadır. Bu nedenle açık MR geliştirilmiş olup, bu tür hastalar bu cihazlarda 

görüntülenebilir. 
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PROTOKOLLER 
 

 

BEYİN EPİLEPSİ 

 

Survey 

T2W_TSE_TRA 

T1W_SE_TRA 

FLAIR_TRA 

T2W_TSE_COR 

T2W_TSE_SAG 

3D_BrainVIEW_T1W_SAG 

T2W_TSE_COR 

T2W_FLAIR 3MM_COR 

FLAIR T2 perep_COR 

BEYİN RUTİN 

 

 

Survey 

T2W_TSE_TRA 

T1W_SE_TRA 

FLAIR_TRA 

T2W_TSE_COR 

T2W_TSE_SAG 

3D BrainVIEV_T1W_SAG 

 

BEYİN 3D NAV 

 

Survey 

T1W_3D_ISO_SAG 

T1W_3D_ISO+C_SAG 

3D_Brain_VIEV_T2_SAG 

NAVİGASYON_DÜZ 

 

BEYİN SVO SVH TANI 

 

Survey 

T2W_TSE_TRA 

DWI_og_TRA 

T1W_SE_TRA 

FLAIR_longTR_SPIR_TRA 

T2W_TSE_COR 

3D_Braıin_VIEV_FLAIR_SAG 
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BEYİN KİTLE 

 

Survey 

T2W_TSE_TRA 

T1W_SE_TRA 

FLAIR_TRA 

T2W_TSE_COR 

T2W_TSE-SAG 

3D_brainVIEV_T1W_SAG 

VEN_BOLD_TRA 

T1W_SE_SPIR_TRA 

T1W_3D_ISO+C_SAG 

 

BEYİN MS 

 

Survey 

T2W_TSE_TRA 

FLAIR_longTR_SPIR_TRA 

T2W-TSE_SAG 

FLAIR_longTR_SAG 

FLAIR_longTR_COR 

3D_Brain_VIEV_FLAIR_SAG 

 

 

 

BEYİN ART ANJIO 

 

 

Survey 

3DI_MC_TOF 

SURVEY_PCA_SAG 

 

 

 

 

BEYİN VENÖZ ANJİO 

 

Survey 

SURVEY_PCA15_SAG 

SURVEY_PCA20_SAG 

SURVEY_PCA25_SAG 

3D_PCA_SINUS_VENOZ 
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BEYİN RUTİN+DTI 

 

 

Survey 

T2W_TSE_TRA 

DW_og_TRA 

T1W_SE_TRA 

FLAIR_longTR_SPIR_TRA 

T2W_TSE_COR 

DTI_medium_iso_TRA 

T1W_3D_TFE_TRA 

 

 

 

BEYİN SPEKTRO 

 

Survey 

T2W_TSE_TRA 

T2W_TSE_SAG 

T2W_TSE_COR 

2D_PRSS_144_MV 

T2W_TSE_MV 

SV_PRSS_144_SV 

 

BOS 

 

 

Survey 

CSF_DRIVE_SAG 

CSF_PCA_SAG 

CSF_QF_QFL 

 

 

 

DTI FONKSİYONEL 

 

Survey 

T1W_3D_ISO_SAG 

FE_EPI_HR BOLD_LMRII 

DTI_medium_iso_DTI 

 

 

 

HİPOFİZ 

 

Survey 

T1W_SE_SAG 

T2W_TSE_COR 

T1W_SE_COR 
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T1W_TSE_DYN 

T1W_SE+C_SAG 

T1W_SE+C_COR 

 

YÜZ 

 

 

Survey 

T2W_TSE_TRA 

T1W_SE_TRA 

T2W_TSE_COR 

T1W_SE SPIR_COR 

T1W_SE SPIR+C_COR 

T1W_SE+C_TRA 

 

 

 

IAC 

 

 

Survey 

Survey T2_srv 

B_FFE_TRA 

T1W_3D_TFE_TRA 

T2W_TSE_COR 

T1W_TSE_SPIR+C_COR 

T1W_3D_TFE+C_TRA 

DWI_TSE_TRA 

 

ORBİTA 

 

 

Survey 

T1W_SE_COR 

T2W_SPIR_COR 

T1W_SE_TRA 

T2W_SPAIR_COR 

T1W_SE_SPIR_COR 

T1W_SE_SPIR_TRA 

 

PARKİNSON 

 

 

Survey 

T2W_TSE_TRA 

3D_BARAIN_VIEV_FLAIR_AX P 

T1W_3D_FFE_AX P 

STIR_longTE_AX P 

DUAL_STIR_AX P 
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TME 

 

 

Survey 

SURVEYT2_SRV 

T2W_TSE_KAPALI_SAG 

T1W_SE_KAPALI_SAG 

T1W_SE_AÇIK_SAG 

T2W_TSE_AÇIK_SAG 

 

TÜM BATIN TRIGGER HEAD FIRST 

 

 

Survey_SRV 

T2W_TSE_ÜST 

T2W_SPAIR_ÜST 

DWI__2b_RT_ÜST 

MDIXON-All_BH_ÜST 

M-FFE_T2_R2_STAR_DEMI 

MDIXON_QUANT_BH_ÜST 

T2W_SPAIR_COR 

BTFE_COR  

T2W_TSE_TRA 

T1W_TSE_COR 

T1W_SPIR_TRA 

MDIXON-W_TRA 

MDIXON-W_dyn_BH_DYN 

2D_BOLUSTRAK_BOLUS 

MDIXON-W_dyn_BH_DYN 

MDIXON-W_dyn_BH_DYN 

MDIXON-W_dyn_BH_DYN 

MDIXON-W_BH_ÜST 

T1W_TSE_cor+C_COR 

MDIXON-W_+C_TRA 

T1W_SPIR_ax+C_TRA 

T2W_SPAIR_Cor_COR1 [A] 

T2W_SPAIR_Cor_COR2 [A] 

 

 

 

ÜST BATIN 

 

 

Survey_SRV 

T2W_TSE_ÜST 

T2W_SPAIR_ÜST 

DWI__2b_RT_ÜST 
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DWI_BB_BH_ÜST 

MDIXON_All_BH_ÜST 

MDIXON_QUANT_BH_ÜST 

FFE_T2_R2_star_DEMI 

T2W_SPAIR_COR 

BTFE_COR 

T2W_SPAIR_Cor_COR1 [A] 

T2W_SPAIR_Cor_COR2 [A] 

MDIXON-W_dyn_BH_DYN 

2D_BOLUSTRAK_BOLUS 

MDIXON-W_dyn_BH_DYN 

MDIXON-W_dyn_BH_DYN 

MDIXON-W_dyn_BH_DYN 

MDIXON-W_BH_ÜST 

 

 

 

MRCP 

 

Survey 

T2W_TSE_ÜST 

MRCP_3D_HR_MRCP 

MRCP_3D_HR_NAV_MRCP 

 

ALT BATIN 

 

Survey 

T2W_SPAIR_COR 

T1W_TSE_COR 

T2W_TSE_TRA 

T1W_SPIR_TRA 

DWI_b600_TRA 

MDIXON-W_TRA 

T1W_SPIR_cor+C_COR 

MDIXON-W_+C_TRA 

T1W_SPIR_ax+C_TRA 

 

 

PROSTAT SPEKTRO 

 

Survey 

T2W_TSE_sag fh_SAG 

T2W_TSE_COR 

T2W_SPAIR_TRA 

3D_PRESS_120_mv 

T2W_TSE_ax_mv 

DWI_05001000_TRA 

Dyn e-THRIVE_DYN 

T2W_TSE_sag ap_SAG 
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İLAÇLI ÜROGRAFI+RENAL ANJ 

 

Survey_BTFE 

Survey_BTFE-BH_COR 

BTFE_RENAL_BH_TRA 

S4_3D_RENAL_Renals 

2D_BOLUSTRAK_BT 

S4_3D_RENAL_Renals 

S4_3D_URO_URO 

 

MEME 

 

Survey 

T1W_TSE-TRA 

T2W_SPAIR_TRA 

VISTA_TRA 

DWI_SSh_TRA 

SV_PRESS_270_SV 

Dyn_e-THRIVE_TRA 

DWIBS_Tra_TB_TRA 

STIR_TRA 

 

 

TORAKS 

 

 

Survey 

SSH_FB_COR 

SSH_FB_TRA 

BFFE_M2D_TRA 

THRIVE_TRA 

4dyn THRIVE_TRA 

T1W_BH_TRA 

 

 

 

 

BOYUN-NAZOFARINKS 

 

 

Survey 

T2W_MDIXON_TSE_SAG 

T1W_MDIXON_TSE_SAG 

T1W_MDIXON_TSE_Fast_TRA 

T2W_MDIXON_TSE_Fast-TRA 

STIR_longTE_COR1 

T1W_MDIXON_TSE+C_SAG 

T1W_MDIXON_TSE+C_TRA1 
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BOYUN-2B DWIBS 

 

Survey 

DWIBS_Tra_TB_top_[C] 

DWIBS_Tra_TB_upper[C] 

 

BRAKIAL PLEKSUS 

 

Survey 

T1W_MDIXON_TSE_SAG 

T2W_MDIXON_TSE_SAG 

T1W_MDIXON_TSE_COR 

T2W_MDIXON_TSE_COR 

T2W_MDIXON_TSE_TRA 

T1W_MDIXON_TSE_TRA 

 

 

KLAVIKULA+C 

 

 

Survey 

T2W_MDIXON_TSE_COR 

STIR_TSE_COR 

T1W_MDIXON_TSE_TRA2 

T2W_MDIXON_TSE_TRA2 

T1W_MDIXON_TSE_COR 

T1W_MDIXON_TSE_+C_COR 

 

İLAÇSIZ KAROTİS 

 

 

SURVEY 

SURVEY_PCA_SRV 

3D_PCA_COR 

3DI_MC_WATS_TRANS 

 

KAROTİS KONTRASTLI ANJİO 

 

 

SURVEY 

SURVEY_PCA_SAG 

3DI_MC_WATS_TRANS 

s3D_CAROTİDS_ANJİO 

2D_BOLUSTRAK_BOLUS 

s3D_CAROTİDS_ANJİO 

 

İLAÇSIZ RENAL ARTER ECG 
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SURVEY_BFFE 

BTFE_ 

B_TFE_RENAL_BH_COR 

B_TRANCE_RENAL_COR 

 

 

TRANCE 3 BÖLGE 

 

 

SURVEY_MOBİFLEX 

SURVEY_MOBİFLEX_SAĞ_PLAN 

2D_QF_TFE_TİBİA_QFL 

TRANCE_DİASTOLE_TİBİA [A] 

TRANCE_SYSTOLE_TİBİA [B] 

2D_QF_TFE_FEMUR_QFL 

TRANCE_DİASTOLE_FEM [A] 

TRANCE_SYSTOLE_FEM [B] 

2D_QF_TFE_FEMUR_Q ABD 

TRANCE_DİASTOLE_ABD [A] 

TRANCE_SYSTOLE_ABD [B] 

 

 

RENAL ANJİO ART VENÖZ 

 

SURVEY_BTFE_BH 

T2_AX_MV_RT_UST 

B_TFE_RENAL_BH_TRA 

S4_3D_RENAL_ANJİO 

2D_BOLUSTRAK_BOLUS 

S4_3D_RENAL_ANJİO 

S4_3D_RENAL_ANJİO 

 

 

 

 

RENAL KONTRASTSIZ ANJİO 

 

SURVEY_BFFE 

BTFE_BH_UST 

T2W_TSE_UST 

T2W_SPAIR_UST 

MDIXON-ALL_BH_UST 

SURVET_BTFE_BH_COR 

DWI_3B_RT_UST 

B_TFE_RENAL_BH_RENAL 

B_TRANCE_RENAL ECG_RENAL 
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PERİFERİK ART VENÖZ KONTRASTLI ANJİO 

 

SURVEY_MOBİFLEX 

3D_512_TİBİA [C] 

3D_512_FEM [C] 

3D_512 ABD [C] 

2D_BOLUSTRAK_BOLUS 

3D_512_ABD [C] 

3D_512_FEM [C] 

3D_512_TIBIA [C] 

3D_512_TIBIA [C] 

3D_512_FEM [C] 

3D_512_ABD [C] 

 

KAROTİS KONTRASTLI ANJİO 

 

SURVEY 

SURVEY_PCA_SAG 

3DI_MC_WATS_TRANS 

S3D_CAROTİDS_ANJİO 

2D_BOLUSTRAK_BOLUS 

S3D_CARTİDS_ANJİO 

 

 

KOKSİKS 

 

 

SURVEY 

T1W_TSE_SAG 

T2W_TSE_SAG 

ST1W_TSE_COR SI 

STIR_COR SI 

ST2W_TSE_TRA SI 

ST1W_TSE_TRA SI 

 

PİRİFORMİS SENDROM 

 

SURVEY 

ST2W_TSE_AX_TRA 

ST2W_TSE_SPAIR_TRA 

ST1W_TSE_TRA 

ST2W_TSE_COR 

ST2W_TSE_SPAIR_COR 

STIR_COR 

ST1W_TSE_COR 

ST2W_TSE_OBL 

ST2W_TSE_SPAIR_OBL 
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SAKROİLİAK +C 

SURVEY 

ST1W_TSE_COR SI 

STIR_COR SI 

ST2W_SPAIR_TRA SI 

ST1W_TSE_TRA SI 

ST1W_TSE_SPIR +C _TRA SI 

ST1W_TSE_SPIR +C _COR SI 

 

 

DİZ 

 

SURVEY_ 

T1W_aTSE_SAĞ 

PDW_SPAIR_COR 

PDW_SPAIR_TRA 

 3D_WATS_C3F_TRA 

 T1W_TSE SPIR +C _COR 

 T1W_TSE_SPIR +C _TRA 

 ST2CAL_TSE_TRA 

 3D_KNEE_VİEW_PD_SPAIR_HR_ACL 

 

FEMUR TUM(2) 

 

SURVEY 

T2W_TSE_COR1 [A] 

T1W_TSE_COR1 [B] 

T2W_TSE_COR2 [A] 

T1W_TSE_COR2 [B] 

T1W_TSE_TRA 

T1W_mDIXON_TSE_TRA_TRA 

T2W_mDIXON_TSE_TRA_TRA 

 STIR_longTE_SAG1 [C] 

 STIR_longTE_SAG2 [C] 

 T1W_mDIXON_TSE_+C_TRA 

T1W_TSE SPIR +C _COR 

 

 

KALÇA 

 

 

SURVEY 

T2W_SPAIR_COR1 

T1W_TSE_COR1 

PDW_SPAIR_TRA1 

T2W_SPAIR_TRA1 

 T1W_TSE SPIR +C _COR1 

T1W_aTSE SPIR +C _TRA1 

 DWI_3b_TRA1 
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TIBIA 

 

 

SURVEY 

T2W_TSE_COR1 [A] 

T1W_TSE_COR1 [B] 

T2W_TSE_COR2 [A] 

T1W_TSE_COR2 [B] 

T1W_TSE_TRA 

T1W_mDIXON_TSE_TRA_TRA 

T2W_mDIXON_TSE_TRA_TRA 

STIR_longTE_SAĞ1 [C] 

STIR_longTE_SAĞ2 [C] 

 T1W_MDIXON_TSE_+C_TRA 

T1W_TSE_SPIR +C _COR1 [D] 

 

 

AYAK KONTRAST 

 

SURVEY_FullFOV_Transversal 

SURVEY_RIGHT 

T2W_mDIXON_TSE_SAG 

PDW_mDIXON_TSE_TRA 

T1W_mDIXON_TSE_TRA 

T2W_mDIXON_TSE_COR 

T1W_mDIXON_TSE_COR 

 T1W_mDIXON_TSE_+ _TRA 

T1W_mDIXON_TSE_+C _COR 

 

 

AYAK BILEK 

 

SURVEY_FullFOV_Transversal 

SURVEY_RIGHT_PLAN 

T1W_mDIXON_TSE_SAG_SAG 

PDW_mDIXON_TSE_SAG_SAG 

STIR_longTE_SAG 

T1W_mDIXON_TSE_TRA_TRA 

PDW_mDIXON_TSE_TRA_TRA 

PDW_mDIXON_TSE_SAG_COR 

 T1W_mDIXON_TSE_+C _COR 

T1W_mDIXON_TSE_ +C _TRA 

 T2W_mDIXON_TSE_COR_COR 

T1W_aTSE 
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EL BILEK YENİ 

 

SURVEY_FullFOV_Transversal 

SURVEY_RIGHT_PLAN 

T1W_TSE_COR 

T2W_FFE_COR 

PDW_TSE_SPAIR_COR_COR 

T2W_TSE_TRA_TRA 

T1W_TSE_TRA_TRA 

T2W_FFE_SAĞ 

 T1W_TSE SPIR +C TRA 

T1W_TSE SPIR +C _COR 

 STIR_TSE_SAG_SAG 

 

EL 

 

 

SURVEY 

 SURVEY 

PDW_SPAIR_COR 

T1W_TSE_COR 

PDW_SPAIR_SAG 

PDW_SPAIR_TRA 

T1W_TSE_TRA 

 T1W_SPIR +C _TRA 

T1W_SPIR +C _COR 

 

DIRSEK 

 

SURVEY_R 

T1W_TSE_COR 

STIR_TSE_COR 

T2W_TSE_SAG 

T1W_TSE_TRA 

T2W_TSE_COR 

PD_TSE_SPAIR_TRA 

3D_WATSf_TRA 

 DWI_B400_TRA 

 STIR_TSE RL _COR 

 

ÖN KOL 

 

SURVEY_QBC 

SURVEY_QBC 

T1W_TSE_COR 

T2W_TSE_COR 

PDW_TSE SPAIR _COR 

STIR_TSE_SAG 

PDW_SPAIR_TRA 
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T1W_aTSE_TRA 

T2W_SPAIR_TRA 

 

OMUZ 

 

SURVEY_RIGHT 

PDW_SPAIR_TRA 

T1W_aTSE_TRA 

PDW_SPAIR_COR 

T1W_TSE_COR 

PDW_SPAIR_SAG 

3D_mFFE_WATS_COR 

 3D_WATSc_COR 

 T1W_MSPIR+C_TRA 

 

TOTAL SPINE ERİŞKİN DISK 

      

      SURVEY_SAG 

      SURVEY_COR_PLAN 

      T2W_TSE_UPPER [B] 

      T1W_TSE_UPPER [A] 

      T2W_TSE_LOWER [B] 

      T1W_TSE_LOVER [A] 

       mFFE_100mm_C DI 

       T2W_TSE_TRA 

       T2W_TSE_MST_ComforTone_L DISK 

LOMBER TRAVMA 

      

       SURVEY 

       T2W_TSE_L SAG 

       T1W_TSE_L SAG 

       T2W_TSE_DRIVE_HR_L DISK 

       STIR_TSE_SAG_L SAG 

 

LOMBER RUTİN+MYELO 

 

SURVEY 

T2W_TSE_L SAG 

T1W_TSE_L SAG 

T2W_TSE_DRIVE_HR_L DISK 

T2W_TSE_L DISK 

MYELO_3D_MYE 

 

 

LOMBER RUTİN+KONTRAST 

 

SURVEY 

T2W_TSE_L SAG 

T1W_TSE_L SAG 
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T2W_TSE_DRIVE_HR_L DISK 

STIR_TSE_SAG_L SAG 

 T2W_TSE_L DISK 

T1W_TSE SPIR +C _L SAG 

T1W_TSE SPIR +C _LCO 

 

 

 

LOMBER RUTİN ComforTONE 

            SURVEY 

T2W_TSE_ComforTONE_L SAG 

T1W_TSE_ComforTONE_L SAG 

T2W_TSE_MST_ComforTONE_L DISK 

 

 

TORAKAL KONTRASTLI 

 

SURVEY_SAĞ 

SURVEY_COR_PLAN 

T2W_TSE_D SAĞ 

T1W_TSE_D SAĞ 

STIR_TSE_SAG_D SAG 

T2W_TSE_D TRA 

T1W_TSE_D TRA 

 T1W_TSE SPIR +C _D TRA 

T1W_TSE SPIR +C _D SAG 

 

SERVİKAL_KONTRAST 

 

SURVEY 

T2W_TSE_SAG 

T1W_TSE_SAG 

 mFFE_100mm_C CO 

T1W_mDIXON_TSE_SAG 

STIR_TSE_ComforTone_SAG 

T1W_TSE_SPIR_TRA C 

T2W_DRIVE_3D_TRA C 

 T1W_ TSE SPIR+C _TRA C 

T1W_mDIXON_TSE+C 

 

 

SERVIKAL RUTİN COMFORTONE 

 

SURVEY 

T2W_TSE_ComfotTone_SAG 

T1W_TSE_ComforTone_SAG 

mFFE_100mm_C DI 

mFFE_100mm_ C COR 
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DİREKT RÖNTGEN 
 

 

 
RÖNTGEN 

Röntgen x-ışınlarının görüntüleme amacıyla kullanıldığı ve konvansiyonel olarak yapılan            

işlemleri içine alır. 

 

Radyografi; 

X-ışınlarıının incelenecek olan vücut bölgesinden geçirildikten sonra film üzerine  düşürülerek görüntü 

elde etme yöntemidir. Röntgen filmi; radyogram ya da röntgenogram olarak adlandırılmaktadır. 

DİJİTAL RÖNTGEN 

Bilgisayar teknolojisindeki gelişmelerle birlikte yeni teknolojiler röntgene entegre olmuş ve  

dijital röntgen gündeme gelmiştir. Dijital röntgende hastayı geçerek zayıflayan x-ışınlarının enerjilerinin  

rakamsal dönüşüme olanak veren özel görüntü alıcılar ile tespiti ve elde edilen verilerin önce  

rakamsal verilere ve daha sonra da görüntüye dönüştürülmesi ile oluşturulmaktadır. Bu şekilde elde 

edilen görüntü, bilgisayar sistemine aktarılarak bilgisayar teknolojisinin olanaklarıyla, görüntü saklama, 

taşıma, arşivleme ve renk, parlaklık ve kontrast ayarları gibi görüntü üzerinde oynama   seçeneklerinin 

kullanılabilmesi mümkün olmaktadır. 
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KAFA GRAFİLERİ 
 

Kafa P-A 

 

Radyografi için hazırlığı yapılmış hasta, hasta masasına pron (yüzükoyun) pozisyonda 

yatırılır. Baş ve vücudun orta hattı masa orta hattına denk gelecek şekilde ayarlanır. Baş, öne 

eğdirilerek alın ve burun masaya temas ettirilir. Bu durumda orbitomeatal hat ve orta sagittal 

düzlem filme dik durumdadır. Başın pozisyonunun bozulmaması için hastanın elleri baş 

hizasında avuç içi masaya temas edecek şekilde yerleştirilir. Kaset radyografisi çekilecek 

bölgeyi ortalayacak şekilde ayarlanır 

 

Kafa A-P 

 

Radyografi için hazırlığı yapılmış hasta, hasta masasına supin pozisyonda yatırılır. Baş 

ve vücudun orta hattı masa orta hattına denk gelecek şekilde ayarlanır. Bu durumda 

orbitomeatal hat ve orta sagittal düzlem filme dik durumdadır. Kaset radyografisi çekilecek 

bölgeyi ortalayacak şekilde ayarlanır 

 

Kafa Lateral 

 

Radyografi için hazırlığı yapılmış hasta, hasta masasına pron yatırılır. Başı grafisi 

istenen taraf (belirtilmemiş ise sağ lateral çekilir) filme yakın olacak şekilde yan döndürülür. Aynı 

tarafın kolu vücuda paralel olarak aşağı doğru uzatılır. Diğer kola ise destek 

olacak şekilde dirsekten flersiyon yaptırılarak el masanın üzerine konur. Median sagital 

düzlem filme paralel, interorbital çizgi filme dik durumdadır. Kaset, radyografisi çekilecek 

bölgeyi ortalayacak şekilde ayarlanır. 

 

Submento -Verteks (kafa kaidesi, kafa aksiyal) 

 

Radyografi için hazırlığı yapılmış hasta, hasta masasına supin yatırılır. Gövdeyi omuz 

bölgesinden yükseltmek için omuz altına yastık veya sünger yerleştirilir. Başı aşağı 

düşürerek tepenin (verteks‟in) masaya değmesi sağlanır. Orbitomeatal çizgi kasete paralel 

gelecek şekilde ayarlanır. Kaset radyografisi çekilecek bölgeyi ortalayacak şekilde ayarlanır 

 

 

Town 

 

Radyografi için hazırlığı yapılmış hasta, hasta masasına supin pozisyonda yatırılır. Baş ve 

vücudun orta hattı, masa orta hattına denk gelecek şekilde ayarlanır. Orbitomeatal çizgi, 

filme dik olacak şekilde, baş öne eğdirilir. Bu durumda median sagittal düzlem filme dik 

olmalıdır. Kaset, radyografisi çekilecek bölgeyi ortalayacak şekilde ayarlanır 

 

 

 

Sella Tursika 

 

Genellikle her iki sellayı kıyaslamak için iki taraflı yani sağ ve sol lateral pozisyonda 

her iki sella Tursika olarak çekilir. Radyografi için hazırlığı yapılmış hasta, hasta masasına 
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pron pozisyonda yatırılır. Hastanın başı, filmi çekilecek taraf orta hatta temas edecek şekilde 

tam yan (lateral) yerleştirilir. Ayını taraftaki kol, vücuda paralel olarak aşağı doğru uzatılır. 

Diğer kol ise dirsekten bükülerek ön kol ve el masanın üstüne yerleştirilir 

 

Schüller 

 

Radyografi için hazırlığı yapılmış hasta; hasta masasına pron pozisyonda yatırılır. 

Hastanın başı çekilecek taraf orta hatta temas edecek şekilde tam lateral (yan) yerleştirilir. 

Çekilecek tarafın kulak kepçesi öne doğru bükülür. Ayını taraftaki kol, vücuda paralel olarak 

aşağı doğru uzatılır. Diğer kol ise dirsekten bükülerek ön kol ve el masanın üstüne koyulur. 

Bu durumda, median sagittal düzlem filme paralel olmalıdır. Kaset, radyografisi çekilecek 

bölgeyi ortalayacak şekilde ayarlanır. Bu radyografi genellikle karşılaştırma yapmak için iki 

yanlı (bilateral )çekilir  

 

Stenvers 

 

Radyografi için hazırlığı yapılmış hasta, hasta masasına pron pozisyonda yatırılır. 

Hastanın elleri her iki yanda, baş hizasında masanın üstüne koyulur. Baş, median sagittal 

düzlem masa ile 45˚yapacak şekilde incelenecek tarafa döndürülür. Nazal kemik, çene, 

zygomatik kemik ve orbitanın dış kenarı masanın orta hattına temas edecek şekilde ayarlanır. 

Karşılaştırmak için iki yönlü (bilateral) çekilir. Kaset, radyografisi çekilecek bölgeyi 

ortalayacak şekilde ayarlanır 

 

                               AKCİGER VE KALP GRAFİLERİ 

 

Akciğer P-A 

 

Radyografi, genellikle ayakta çekilir. Hasta, statifin önüne alınır. Çenesini statifin üst kenarına koyar. 

Kasetin üst seviyesi, boynun alt kesimine gelecek (7.servikal vertebra) şekilde yerleştirilir. Kollar 

dirseklerden bükülerek el sırtları kalçalar üzerine gelecek Şekilde yerleştirilir. Scapulaların akciğer 

alanlarına süperpozisyonu önlemek için kıvrılmış olan dirsekler mümkün oldukça öne ittirilir. Hastanın 

omuzları bukiye doğru bastırılır. Yeni doğan bebeklerde, tüpe 5°-10° kaudal açı vererek supin 

pozisyonda A-P radyografisi alınır 

 

Akciğer Lateral 

 

Radyografi ayakta çekilir. Hasta statifin önüne gelir. incelenecek taraf statif ile temas ettirilir. Hasta 

hafif öne eğilir ve kolları havaya kaldırılarak başın üzerine konur. Kasetin, üst seviyesi boynun alt 

kesimine gelecek şekilde yerleştirilir 

 

Akciğer Sağ Oblik 

 

Hasta statifin önünde ayakta durur. Sağ taraf kaset ile temas ettirilir. Eller başın üzerinde birleştirilerek 

sol taraf filmden uzaklaştırılıp filmle 45° bir açı yapılır 

 

Akciğer Sol Oblik 

 

Radyografi ayakta çekilir. Hasta, statifin önüne gelir. Sol taraf kaset ile temas ettirilir. Eller başın 

üzerinde birleştirilir. Sağ taraf filmden uzaklaştırarak filmle 45° bir açı yapılır 
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Apikolordotik 

 

Hasta statifin önüne gelir ve yüzü tüpe doğru ayakta durur. Buckye doğru dönük arkasını arkaya doğru 

eğdirilir. Omuzlar hizasında sırtı buckye yanaştırılır ve göğsünü ileri doğru çıkartarak vücut ile kaset 

arasında 30º’ lik açı verilir. Hastanın occipitalinin alt kenarı statifin üzerine temas ettirilir 

 

Lateral Decubitis 

 

Hasta, lateral pozisyonunda masaya yatırılır ve alttan desteklenerek kaset seviyesinden daha yüksekte 

olması sağlanır. Kaset, hastanın arkasına dik olarak konur. Kolları başın üzerine koydurulup pozisyon 

verilir 

 

GÖVDE GRAFİLERİ 

 

Torakal  A-P ve P-A 

 

 

Torakal A-P Radyografisi (Supin) Pozisyon Çekim Tekniği  
Hasta masaya sırt üstü yatırılır. Vertebral kolon masanın orta hattına paralel gelecek şekilde hastaya 

pozisyon verilir. Kollar vücudun yanına doğru serbestçe uzatılır. Kaset, üst kenarı 7. servikal vertebranın 

2 cm üstüne gelecek şekilde yerleştirilir 

 

 

Torakal P-A Radyografisi (Ayakta) Pozisyon Çekim Tekniği  

Hasta statifin önüne gelir. Median sagittal plan kasete dik olacak şekilde göğsünü kasete dayar. Çenesini 

kasetin üst kenarına koyar. Kollar dirseklerden bükülerek el sırtları kalçalar üzerine gelecek şekilde 

yerleştirilir. Omuzlar bucky doğru bastırılır. Böylece, scapulaların costaları süperpozisyonu önlenmiş 

olur. Kaset, üst kenarı 7. servikal vertebranın 2 cm üstüne gelecek şekilde yerleştirilir 

 

 

Torakal Lateral 

 

Hastanın radyografisi istenen (sağ veya sol) tarafı masaya gelecek şekilde yatırılır. Vertebral kolon 

masanın orta hattına paralel gelecek şekilde hastaya pozisyon verilir. Kollar baş üzerine kaldırılır. Hasta 

öne doğru hafif eğilmelidir Böylece kollar radyografi alını dışına çıkarılır ve scapulaların costaları 

süperpozisyonu önlenmiş olur. Kaset, üst kenarı 7. servikal vertebranın 2 cm üstüne gelecek Ģekilde 

yerleştirilir 

 

Torakal Oblik 

 

Hasta masaya supin pozisyonda yatırılır. Radyografisi istenen (sağ veya sol) taraf masaya temas ettirilir. 

incelenecek taraf, masanın orta hattına gelecek şekilde hastaya pozisyon verilir. Diğer taraf, masayla 45° 

açı yapacak şekilde masadan uzaklaştırılır. Kollar grafi alanından uzaklaştırılır. Kaset, üst kenarı 7. 

servikal vertebranın 2 cm üstüne gelecek şekilde yerleştirilir 

 

Sternum Lateral 
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Radyografi, genellikle ayakta çekilir. Hasta, statifin önüne tam yan pozisyonda gelir. Kollar geriye 

doğru uzattırılarak eller arkadan birleştirilir ve göğsünü ileriye doğru çıkarması sağlanır. Bayan 

hastalarda, sternumun alt ucunu net görebilmek için memeleri bir bandaj yardımıyla yana doğru 

bastırılması sağlanır. Kaset alt kenarı 10. thorakal vertebra hizasına gelecek şekilde ayarlanır 

 

Ayakta Batın Grafisi 

 

Radyografi ayakta çekilir. Hastanın karnı statife yapışacak şekilde temas eder. Vertebral kolon statifin 

orta hattında olmalıdır. Diyaframa kubbeleri grafi dahilinde olmalıdır. Kaset, ortası krista iliakanın 5 cm 

üzerine gelecek şekilde ayarlanır 

 

Yatarak Direkt Batın Grafisi (DUSG) 

 

Radyografi yatarak çekilir. Vertebral kolon masa planının orta hattında olmalıdır. Üstten 12. dorsal 

vertebra, alttan ise symphisis pubis’i içine alan sahayı kapsamalıdır. 12. torakal vertebra ve simfizis 

pubis grafi dâhilinde görülmelidir. Kaset, Üst kenarı 12. torakal vertebrayı alt kenarı simfizis pubisin 

içine alacak şekilde ayarlanır 

 

COLUMNA VERTABRA GRAFİLERİ 

 

Atlas-Axis A-P (Odontoid grafisi) 

 

Bu radyografi hasta masaya supin pozisyonda yatırılmış olarak ya da vertikal kaset tutucu önünde ayakta 

çekilebilir. Radyografi için hazırlığı yapılmış hasta; masa üzerine supin pozisyonda yatar ya da dikey 

kaset tutucu önünde yüzü tüpe bakacak Şekilde durur. Vücut orta hattı masa orta hattına denk gelecek 

Şekilde ayarlanır. Radyografik temel çizgi ile merkezi ışın arasında 200 açı olmalıdır. Hastanın ağzını 

mümkün olduğu kadar açması gerekir. Bunun için gerekiyorsa hastanın ağzına radyoopak olmayan 

tampon konabilir. Kaset ilk iki vertebrayı ortalayacak Şekilde yerleştirilir. 

 

Servikal A-P 

 

Servikal A-P radyografisi röntgen inceleme masasında veya ayakta vertikal kaset tutucuda (statif) 

çekilebilir. Her ikisinde de hastaya verilen pozisyon aynıdır. Masada çekilen radyografi için hasta 

masaya supin pozisyonda yatırılır. Vertebral colon masanın ortasına ayarlanır. Ayakta çekilecekse 

vertikal kaset tutucu önünde yüzü horizantal konumdaki tüpe dönük şekilde durur. Servikal vertebralar 

kaset tutucu orta hattına ayarlanır. Hastanın ağzı kapalıdır ve çeneye servikal vertebraları superpoze 

etmeyecek şekilde hafif extansiyon yaptırılır (hafif yukarı kaldırılır). Kaset yukarıda 1. servical 

vertebrayı kesmeyecek altta ise 1. torakal vertebrayı da içine alacak şekilde ayarlanmalıdır. 

 

Servikal Vertebralar Lateral 

 

Hasta lateral pozisyonda statif önünde durur veya masaya lateral pozisyonda yatırılır. Radyografi 

masada çekiliyorsa hastanın başının altına destek konulur. şncelenecek taraftaki omuz masaya temas 

ettirilir. Çene hafif yukarı kaldırılarak (hafif ekstansiyon) mandibulanın servikal vertebraların üzerini 

kapatması önlenir. Servikal vertebralar masa orta hattına ayarlanır. Bu pozisyonda film-obje mesafesi 

fazla olduğundan büyümeyi önlemek için film foküs mesafesi arttırılır Omuzların görüntü alanına 

girmemesi için hastanın ellerine ağırlık verilir. Kaset yukarıda 1. servical vertebrayı kesmeyecek altta ise 

1. torakal vertebrayı da içine alacak şekilde ayarlanmalıdır. 
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Servikal Vertebralar Oblik 

 

Radyografi için hazırlığı yapılmış hasta; dikey kaset tutucu önünde ayakta durur veya oturur. Posterior 

(arka) oblik radyografiler çekilecekse horizantal konumdaki tüpe yüzünü döner. Hasta sağa doğru 45 

derece döndürülerek sağ posterior oblik. Sola döndürülerek sol posterior oblik radyografi çekilir. Bu 

pozisyonlarda hastanın sırtı ile kaset arasında 45 derecelik açı olmalıdır. Hastanın çenesi hafif yukarı 

doğru kaldırılır. Baş dik hale getirilir. Kasetin üst kenarı kulak kepçesinin 4 cm üstüne ayarlanır. Kaset 

radyografisi çekilecek bölgeyi ortalayacak şekilde ayarlanır. 

 

 

Lumbal Vertebralar A-P 

 

Radyografi için hazırlığı yapılmış hasta; inceleme masasına supin pozisyonda yatırılır. Vücut orta hattı 

masa orta hattına ayarlanır. Hastanın kolları görüntü alanına girmemelidir. Hastanın kolları yukarı doğru 

kaldırılarak başın üzerine konur veya yana doğru uzattırılır. Kalça ve bacaklara fleksiyon yaptırılır. 

Kaset orta kesimi alt kostaların kesiştiği noktaya gelecek şekilde kaset ayarlanır. Kaset üst tarafta 12. 

Torakal vertebrayı altta ise 1. Sakral vertebrayı içine alacak şekilde ayarlanmalıdır. 

 

 

 

Lumbal Vertebralar Oblik 

 

Radyografi için hazırlığı yapılmış hasta; inceleme masasına supin pozisyonda yatırılır. Hastanın 

radyografisi istenen tarafı filme yakın olacak şekilde yan yatırılır. Vertebraları düz tutmak için belin 

altına yastık konulabilir. Hastanın kolları görüntü alanına girmemelidir. Hasta kollarıyla masa kenarına 

tutunarak pozisyon için kendine destek sağlayabilir. Bunun için hasta alttaki kolu ileri doğru uzatır, diğer 

kolu ile masa kenarını tutarak dengesini sağlayabilir. Vertebraların uzun hattı filme paralel olacak ve 

merkezi ışın vertebralar arası boşluklara dik gelecek şekilde ayarlanır. Dizler ve kalçaya hafif fleksiyon 

yaptırılır. Kaset üst tarafta 12. Torakal vertebrayı altta ise 1. Sakral vertebrayı içine alacak şekilde 

ayarlanmalıdır. 

 

 

Sakrum A-P 

 

Radyografi için hazırlığı yapılmış hasta; inceleme masasına supin pozisyonda yatırılır. Vertebral kolon 

masa orta hattına gelecek şekilde ayarlanır. Bacaklara hafif fleksiyon yaptırılır. Kollar yan tarafa doğru 

uzattırılır. Kaset üst tarafı 5. lumbal vertebrayı içine alacak şekilde crista iliacaların üst seviyesine 

ayarlanır. 

 

Sakrum Lateral 

 

Radyografi için hazırlığı yapılmış hasta; masaya lateral pozisyonda yatırılır. Sakrum masa orta hattına 

ayarlanır. Dizlere ve kalçaya hafif fleksiyon yaptırılır. Belin altına yastık konularak vertebraların masa 

ile paralelliği sağlanır. Kasetin üst kenarı krista iliacalar hizasına ayarlanır. Hasta kollarını görüntü 

alanına girmeyecek şekilde başının üzerine doğru alır. 
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ALT EKSTREMİTE 

 

Pelvis A-P 

 

Hasta, masa üzerine supin (sırt üstü) pozisyonda yatar. Hastanın ayak başparmakları birbirine bakar 

şekilde yaklaştırılıp iç rotasyona getirilir. Ayak tabanlarının da masaya dik olmasına dikkat edilir. Bucky 

tepsisine yerleştirilen kasetin üst kenarı, krista iliakanın (crista iliaca) 4 cm üzerine gelecek şekilde 

ayarlanır 

 

Pelvis Lateral 

 

Hasta, masa üzerine yön belirtilmemişse sağ tarafına yan pozisyonda yatar. Pozisyonun korunmasını 

sağlamak amacıyla kalça ve diz eklemleri hafifçe bükülür. Hastanın hareketsizliğini sağlamak amacıyla 

komprasyon bandı ile tespit edilir. Bu pozisyonda, asetebulum ve iskiyal çıkıntıların üst üste düşmesi 

gerekir. Kasetin üst kenarı krista iliakanın 4 cm üzerine gelecek şekilde ayarlanır 

 

Pelvis Oblik 

 

Hasta masa üzerine, supin pozisyonda yatar. Radyografisi çekilecek taraf, filme yakın olacak şekilde 

masaya temas ederken diğer taraf 30˚- 40˚ kaldırılır. Kaset, üst kenarı krista iliakanın 4 cm üzerine 

gelecek şekilde ayarlanır 

Kalça Eklemi A-P 

 

Hasta, masa üzerine supin pozisyonda yatar. Hastanın ayak başparmakları birbirine bakar şekilde 

yaklaştırılıp iç rotasyona getirilir. Ayak tabanları masaya dik konumdadır. Bucky tepsisine yerleştirilmiş 

olan radyografi kasetinin üst kenarı spina iliaka anterior superior seviyesine; dış kenarı ise cildi geçecek 

şekilde ayarlanır. Gonat bölgesine gonat koruyucu yerleştirilir 

 

 

Kalça Eklemi Lateral 

 

Hasta, masaya radyografisi çekilecek tarafı üzerine yan yatar. Radyografisi çekilecek taraftaki femur 

düz; diz hafif fleksiyondadır. Diğer taraf femur dışa rotasyonda; diz kısmen fleksiyonda ve ayak tabanı 

masa üzerine basar durumdadır. Kasetin üst kenarı, simfizis pubisin 6 cm üzerine gelecek şekilde 

ayarlanır 

Her İki Kalça Eklemi Lateral (Kurbağa Pozisyonu) 

 

Hasta, masa üzerine supin pozisyonda yatar. Ayak tabanları birbirine temas edecek şekilde, bacakları 

abduksiyon; dizleri fleksiyon durumuna getirilir. Dizleri masaya doğru bastırarak bacaklar dış rotasyona 

getirilir. Radyografi kaseti pelvisi ortalayacak şekilde ayarlanır. Gonat bölgesine, gonat koruyucu 

yerleştirilir 

 

Femur A-P 

 

Hasta, masaya supin pozisyonda yatar. Ayak tabanı masaya dik olacak şekilde; ayak başparmakları 

birbirine yaklaştırılarak iç rotasyon yaptırılır. Radyografi kaseti; üst kenarı simfizis pubisin 6 cm üstüne 

gelecek seviyede, dış kenarı ise cildi geçecek seviyede ayarlanır. Kalça eklemi ile femur arasında 

belirgin bir kalınlık farkı varsa kompansatuar filtre ya da graduated (kademeli) ranforsatör 

kullanılmalıdır. 
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Femur Lateral 

 

Hasta, masaya radyografisi çekilecek tarafı üzerine yan yatar. Radyografisi çekilecek taraftaki femur düz 

olup diz fleksiyondadır. Diğer taraftaki bacak geriye alınarak femura dış rotasyon yaptırılır, kruris 

(cruris) ise kısmen fleksiyondadır. Ayak tabanının masaya temas etmesi sağlanır. 

 

Sakroiliak Eklem A-P 

 

Hasta masaya supin pozisyonda yatar. Spina iliakalar, masa orta hattına eşit uzaklıkta ve pelvis simetrik 

konumdadır. Ayak başparmakları birbirine doğru yaklaştırılarak içe rotasyon yaptırılır. Kasetin üst 

kenarı, krista iliakaların 4 parmak kadar üzerine gelecek şekilde ayarlanır 

 

Diz A-P 

 

Hasta, masaya supin pozisyonda yatırılır. Radyografisi çekilecek diz, önceden hazırlanmış kasetin 

üzerine alınır. Diz ve patellanın alt kenarı, kasetin ortasına yerleştirilir. Patellayı, femur kondillerinin 

ortasına getirmek için bacağa içe rotasyon yaptırılır 

 

Diz Lateral 

 

Hasta, masaya supin pozisyonda yatırılır. Radyografisi çekilecek bacak tarafına, yan döndürülür. 

Radyografisi çekilecek diz, önceden hazırlanmış kasetin üstüne yerleştirilir. Dize, 20-

fleksiyon yaptırılır. Topuk, masadan kaldırılarak patellanın kasete dik olması sağlanır. Diğer diz, arkaya 

doğru uzatılarak çekim alanından uzaklaştırılır 

 

 

Diz Tünel 

 

Diz tünel (interkondiller fossa) radyografisi camp- covantry ve beclere pozisyonu olmak üzere iki 

pozisyonda çekilmektedir. Özel eğik kasetler kullanılarak çekilen beclere pozisyonunda radyografi 

çekimi artık tercih edilmemektedir. 

 

Patella Tanjansiyel 

 

Hasta masaya pron pozisyonunda yatırılır. Kaset masanın üzerine çekim bölgesini içine alacak şekilde 

yerleştirilir. Radyografisi çekilecek tarafın ayak bileğine bir bandaj bağlanır. Bandaj hastaya tutturularak 

tibia ile femur arasında 45o açı olacak şekilde tıbiaya fleksiyon yaptırılır 

 

Tibia- Fibula (Cruris) A-P 

 

Hasta masaya oturtulur. Bacakları birbirinden ayrılmış şekilde, ileriye doğru uzatılır. Radyografisi 

çekilecek bacak, diz eklemini ve ayak bileği eklemini içine alacak şekilde kasetin üzerine yerleştirilir. 

Bacağa, hafif içe rotasyon yaptırılarak ayak tabanı masaya dik duruma getirilir. 
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Tibia- Fibula (Cruris) Lateral 

 

Hasta masaya supin pozisyonda yatırılır. Radyografisi istenen bacak, önceden hazırlanmış kasetin 

üzerine alınır. Bacağın lateral yüzü, kasete temas edinceye kadar yan döndürülür. Malleoller üst üste 

gelirken patella kasete dik duruma getirilir. Diğer bacak, dizden bükülerek arkaya doğru uzattırılır. 

 

 

Ayak Bileği A-P 

Hasta masaya oturtulur. Radyografisi çekilecek olan ayak bileği, önceden hazırlanmış kasetin üstüne 

ortalayacak şekilde uzatılır. Ayak tabanı kasete dik gelecek şekilde yerleştirilir. Ayak tabanının, dik 

olması için gerekirse ayağın altına destek konabilir. Ayağa, yaklaşık 15o iç rotasyon yaptırılır 

 

 

Ayak Bileği Lateral 

 

Hasta, masaya supin pozisyonda yatırılır. Ayak bileğinin laterali, önceden hazırlanmış kasete temas 

ettirecek şekilde hasta yan döndürülür. Kaset alt kenarı ayak tabanı seviyesine getirilir. Ayak topuğu 

kasete temas ettirilir. Diğer ayak arkaya alınır. 

 

 

Ayak Bileği Medial Oblik 

 

Hasta, masaya supin pozisyonda yatırılır veya oturtulur. Hastanın ayağı, kaseti ortalayacak şekilde 

uzatılır. Bacak mümkün oldukça ön arka pozisyonunda tutturulurken ayak, içe doğru 45 derece 

döndürülür. 

 

Ayak A-P 

 

Hasta masaya oturtulur. incelenecek ayak, kasetin üzerine basar şekilde yerleştirilir. Aynı taraf bacağa, 

masa ile 45 derece açı yapacak şekilde pozisyon verilir 

 

 

Ayak Lateral 

 

Hasta masaya oturtulur. Radyografisi çekilecek diz bükülerek ayak dışa doğru döndürülür. Lateral 

malleol kasetin ortasına gelecek şekilde ayak kasetin üzerine konur. Ayak tabanı ile kaset arasında 90 

derecelik açı olacak şekilde ayağa pozisyon verilir. 

 

Ayak Oblik 

 

Hasta, masaya oturtulur. incelenecek ayak, kasetin ortasına basar şekilde yerleştirilir. Ayağın dış kenarı, 

kasetle 45° açı yapacak şekilde içe doğru döndürülür. Radyogramda metatarsal kemiklerin üst üste 

gelmemesine dikkat edilmelidir. 

 

Ayak Basarak LATERAL 

Hasta ayakta masaya alınır ve platform üzerine çıkartılır. Ayağın medial kenarı, kasete temas ettirilir. 
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Calcaneus Axial 

 

Bu radyografi genellikle bilateral çekilmektedir. Hasta masaya oturtulur. Ayak tabanları önceden 

hazırlanmış kasete dik olacak şekilde yerleştirilir. Ayaklar metatarsal seviyesinden bir bandaj yardımı ile 

hasta tarafından kendine doğru çektirilerek dorso fleksiyon yaptırılır. 

 

Calcaneus Lateral 

 

Bu radyografi genellikle bilateral çekilmektedir. Radyografi için hazırlığı yapılmış hasta, hasta masasına 

oturtulur. Ayak tabanları, kaseti ortalayacak şekilde yerleştirilir. Her iki ayak tabanları birbirine 

bastırılarak kalkaneuslar lateral hâle getirilir. 

 

Ayak Başparmak Lateral 

 

Hasta masaya oturtulur. Ayağı, dizden bükerek başparmağın medial kenarı kaset üzerine yerleştirilir. 

Diğer parmakları non-opak bezle geriye doğru çekilir. II. , III. , IV. ,V. parmakların radyografileri 

çekilirken aralarına diş filmi yerleştirilir 

 

 

ÜST EKSTREMİTE GRAFİLERİ 

 

Skapula A-P 

 

Hasta, masa üzerine supin (sırt üstü) pozisyonda yatırılır. Radyografisi çekilecek skapula’nın kasete 

paralel olmasını sağlamak için diğer omuz 20-30˚ kaldırılır. Radyografisi çekilecek taraftaki dirseğe 

fleksiyon, kola ve ele iç rotasyon yaptırılıp el belin altına yerleştirilir. Kaset, skapula’yı içine alacak 

şekilde ayarlanır. 

 

Skapula Lateral 

 

Hasta, masa üzerine yüz üstü (pron) pozisyonda yatırılır. Radyografisi çekilecek taraftaki dirsek 

fleksiyon, abduksiyon ve iç rotasyona getirilir. Radyografisi çekilecek skapula filme dik oluncaya kadar 

hastanın vücudunun diğer tarafına destek konularak kaldırılır. Kaset skapulayı ortalayacak şekilde 

ayarlanır. 

 

Klavikula P-A 

 

Hasta, masa üzerine pron (yüz üstü) pozisyonda yatırılır. Radyografisi çekilecek taraftaki klavikula kaste 

paralel oluncaya kadar hastaya rotasyon yaptırılır. Baş, öbür tarafa çevrilir. Kaset, radyografisi çekilecek 

klavikula 4 cm lateraline gelecek şekilde ayarlanır. Doğru pozisyonda çekilmiş radyografide, 

klavikulanın tamamı görülmelidir 

 

Akromioklavikular Eklem 

 

Hastaya; ayakta yüzü tüpe, sırtı statife dönük olarak pozisyon verilir. Radyografisi çekilecek taraftaki 

omza, statife temas edecek şekilde 10˚ rotasyon yaptırılır. Radyografide Akromioklavikular eklem 

subluksasyonu (kısmi çıkık: Eklem başlarının tümüyle birbirinden ayrılmadığı çıkıklar) araştırılıyorsa 

hastanın her iki eline 1.5 kg ağırlık verilerek radyografi çekimi gerçekleştirilir. Kaset, klavikulanın 

lateral ve medial uçlarını içine alacak şekilde ayarlanır 
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Omuz A-P 

 

Hasta supin pozisyonunda masaya yatırılır. Radyografisi çekilecek taraftaki kol gövdenin yanına 

ekstansiyonda uzatılır. El ayası yukarı bakar durumdadır. Karşı taraf omuz, omuz yapılarındaki oblikliği 

ortadan kaldırmak amacıyla masadan 30-40˚ kaldırılır. Hastanın başı, radyogarafisi çekilmeyecek tarafa 

çevrilir. Kaset, omzu içine alacak şekilde ayarlanır. Radyografide, tuberculum majus humeri 

görülmelidir. Mukayese için karşı tarafıda çekilebilir 

 

Omuzun A-P Abduksiyon 

 

Hasta, masaya supin pozisyonda yatırılır. Radyografisi çekilecek taraftaki kol, başın yanında yukarı 

doğru uzatılır. Dirsek fleksiyona getirilir. Kaset aksiller çukuru ortalayacak şekilde ayarlanır 

 

Omuz Aksiyal  

Hasta masa üzerine supin pozisyonunda yatırılır. Radyografisi çekilecek taraftaki kol, 90˚ abdüksiyonda 

ve dışa rotasyondadır. Kaset, arkadan desteklenerek omzun üzerinde dik duracak şekilde yerleştirilir. 

Hastanın başı diğer tarafa çevrilir 

 

Humerus A-P 

 

Hasta, masaya supin pozisyonda yatırılır. Radyografisi çekilecek kol, anatomik pozisyonda el ayası 

yukarı bakar şekilde masa üzerinde gövdenin yanında uzatılır. Kaset, radyografisi çekilecek kolun altına 

yerleştirilir, diğer taraftaki omuz bir miktar kaldırılır. Kasetin üst kenarı, omzun 4cm üzerine gelecek 

şekilde ayarlanır 

 

 

Humerus Lateral 

 

Hasta masaya supin (sırt üstü) pozisyonda yatırılır. Radyografisi çekilecek kolun altına kaset 

boylamasına yerleştirilir. Kola 45˚ abduksiyonda, dirseğe 90˚ fleksiyonda ve ön kola dış rotasyonda 

olacak şekilde pozisyon verilir. Kasetin üst kenarı omzun 4 cm üzerine gelecek şekilde ayarlanır. 

 

 

Dirsek A-P 

 

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 şekilde pozisyon 

verilerek radyografi çekimi yapılır. Radyografide radius başı ve lateral epikondil arasındaki eklem 

aralığı görülmelidir 

 

 

Dirsek Lateral 

 

Hastan kol ve önkolu kaset üzerinde aynı seviyeye gelecek şekilde masa kenarında oturtulur. 

Radyografisi çekilen dirsek 90° fleksiyondadır (içe doğru bükülme hareketi). El ayası ve humerus 

epikondillerinden geçen eksen film planına dik olacak şekilde pozisyon verilip radyografi çekimi yapılır 
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Ön Kol A-P 

 

Hasta, kol ve önkolu kaset üzerinde aynı seviyeye gelecek şekilde masa kenarında oturttulur. Kaset ön 

kolun altına gelecek şekilde masa üstüne yerleştirilir. Dirsek tam ekstansiyondadır (eklemin açma 

hareketi) ve ön kol süpinasyondadır. Radygrafide dirsek ve el bilek eklemleri görülmelidir 

 

Ön Kol Lateral 

 

Hastanın kol ve önkolu kaset üzerinde aynı seviyeye gelecek şekilde masa kenarında sandalyeye 

oturtulur. Ön kol tam lateral pozisyonda ve dirsek 90° fleksiyondadır. Dirsek ve el bileğinin lateral 

kısımlarına kasete temas edecek şekilde pozisyon verilip grafi çekimi yapılır. Grafide radius ve ulna üst 

üste gelmemelidir 

 

El Bileği P-A 

 

Hastanın eli ve ön kolu kaset üzerinde aynı seviyeye gelecek şekilde masa kenarına oturtulur. Ön kol 

masaya temas eder. Bileğin ön kısmının kasete tam temas etmesi için parmaklar bükülür. El bileğine 

kasetin tam ortasına gelecek şekilde pozisyon verilir 

 

El Bileği Lateral 

 

Hasta masanın kenarında oturur. Ön kol masaya tam temas eder. Dirsek fleksiyondadır. El bileği tam 

lateral pozisyonda olacak şekilde kasetin tam ortasına yerleştirilir 

 

 

 

Karpal Tünel 

 

Hasta masanın kenarında sandalyeye oturtulur. Önkolun anterior (ön) yüzü masa üzerine koyulur. 

incelenen tarafın eli ve başparmağı diğer el ile geriye doğru çekilir. Önkol ile masa arasındaki açı 45° 

olana kadar bilek yükseltilerek pozisyon verilir 

 

 

El Lateral 

 

Hasta, önkolu ve eli aynı seviyede olacak şekilde masa kenarında oturtulur. Ön kol anterior – pasterior 

pozisyonda 90° içe doğru döndürülür. Dirsek fleksiyondadır. El lateral pozisyondadır. Parmaklar 

birbirine değmiyecek şekilde ileriye doğru uzatılarak radyografi çekimi yapılır 

 

 

 

El Oblik 

 

Hasta önkolu ve eli aynı seviyede olacak şekilde masa kenarında oturtulur. El kaset planıyla 45° açı 

yapacak şekilde oblik pozisyonuna getirilir. Radyorafide parmak araları açılarak ele pozisyon verilir 
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El Başparmak A-P 

 

Hasta, masaya arkası dönük olacak şekilde oturtulur. Kol geriye doğru uzatılarak başparmağın dorsal 

kısmının kasete temas etmesi sağlanır. Diğer parmakların süperpozisyonunu önlemek için omuzdan dışa 

rotasyon yaptırılırak radyografi çekimi yapılır 

 

El Başparmak Lateral 

 

Hasta inceleme masasının yanında oturur. Ön kol ve el masaya temas eder. Başparmağa abduksiyon 

yaptırılır ve lateral kısmının kaset yüzeyiyle temas etmesi sağlanır. Radyografi alınırken 1.metakarp ve 

metakarpolfalanginal eklem görülmelidir 

 

Naviküler 

 

Hasta inceleme masasının yanında oturtulur. El ayası kasete temas edecek şekilde el bileği kasetin tam 

ortasına yerleştirilir. El unlar tarafa mümkün olduğunca bükerek radyografi çekimi yapılır 

 

                                           

YÜZ GRAFİLERİ 

 

Orbita PA 

 

Hasta prone (yüz üstü) pozisyondadır. Baş öne eğilerek alın ve burun masanın orta hattına gelecek 

şekilde konur. Eller her iki yanda baş hizasında masanın üzerine konur. Orbitomeatal çizgi, filme dik 

olacak şekilde başa pozisyon verilir. Median sagittal plan filme dik olmalıdır. Kaset, üst kenarı vertex’i 

içine alacak şekilde yerleştirilir 

 

Foramen Optik 

 

Hasta pron pozisyondadır. Median sagittal plan masa ile 50°-55° açı yapacak şekilde başa açı verilir. 

Eller her iki yanda, baş hizasında masa üzerine konur. Radyografide sağ taraf isteniyorsa sağ, sol taraf 

isteniyorsa sol göz çukuru masaya tam bakacak şekilde zigomatik kemik, nazal kemik ve çene masaya 

temas ettirilir. Orbitomeatal çizgi, ışının merkez ekseniyle 35° açı yapacak şekilde hastaya pozisyon 

verilir. Kaset, göz çukurunu ortalamalıdır 

 

 

Nazal Lateral 

 

Radyografi, genellikle prone pozisyonda çekilir. incelenecek taraf (sağ veya sol) masaya temas edecek 

şekilde baş, tam yan pozisyona getirilir. Aynı tarafta kol, vücuda paralel olarak aşağıya uzatılır. Karşı 

taraf kol ise destek olacak şekilde bükülerek el masanın üzerine konur. Kaset, dış kenarı burun ucunu 5 

cm geçecek şekilde ayarlanır 

 

 

Mandibula P-A 

 

Radyografi prone pozisyonda çekilir. Tüm vücut ve kafa masanın orta hattına gelecek şekilde ayarlanır. 

Eller başın her iki yanında destek olacak şekilde masa üzerindedir. Alın ve burun masaya temas 

ettirilerek hastaya pozisyon verilir. Kasetin orta çizgisi, dudak hizasına gelecek şekilde ayarlanır 
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Mandibula Lateral 

 

Hasta masaya pron yatırılır. incelenecek taraf (sağ veya sol) masaya temas edecek şekilde baş, tam yan 

pozisyona getirilir. Kafa ve her iki mandibular ramusların süperpoze olmasını önlemek için masaya 

doğru hafif eğdirilir. Kafanın orta hattı filme paralel ve interorbital çizgi filme dik olacak şekilde hastaya 

pozisyon verilir. Kaset, alt kenarı çenenin 3 cm altına gelecek şekilde ayarlanır 

 

Mandibula Oblik 

 

Radyografi genellikle prone pozisyonda çekilir. Göğüs altına yastık koyularak desteklenir. incelenecek 

taraftaki (sağ veya sol) şakak masaya temas edecek şekilde baş tam yan pozisyona getirilir. Baş, her iki 

mandibular ramusların süperpoze olmasını önlemek için masaya doğru hafif eğdirilir. Mandibula dış 

yüzü filme paralel olacak şekilde döndürülür. Kaset, alt ucu çenenin 3 cm altına gelecek şekilde 

ayarlanır 

 

Tempora Mandibular Eklem 

 

Hasta, masaya prone pozisyonda yatırılır. Baş, lateral pozisyona getirilir. incelenecek taraf kasete yakın 

olmalıdır. Eklemi değişik pozisyonlarda görmek için ağız kapalı ve açık konumda iken radyografiler 

alınır. Mukayese için genellikle her iki tarafın radyografisi alınır. Kasetin alt kenarı, çene hizasının 2 cm 

dışına gelecek şekilde ayarlanır 

 

Waters 

 

Hasta, ayakta veya prone pozisyondadır. Orbito-meatal çizgi filmle 45° açı yapacak şekilde baş geriye 

doğru bükülür. Çene orta hat üzerinde masaya temas eder. Burun masadan ortalama 2,5 cm kaldırılarak 

pozisyon verilir. Ağız açıktır. Radyorafinin ağız açıkken çekilmesinin amacı, petroz kemiklerin 

gölgesinin maksiller sinüsler üzerine düşmesini önlemektir. Kaset, üst kenarı vertex’i içine alacak 

şekilde yerleştirilir 

 

Caldwell 

 

Hasta, prone pozisyonda yatırılır. Baş öne eğilerek alın ve burun masaya temas ettirilir. Eller başa destek 

olacak şekilde her iki yandadır. Orbitomeatal çizgi, filme dik olacak şekilde başa pozisyon verilir. 

Radyografide maksiller sinüsler kafa tabanın altında görülmelidir. Kaset, üst kenarı vertex’i içine alacak 

şekilde yerleştirilir 

 

 

 

 

 

 


