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1. SINIF 

1. SIHHİ EL YIKAMA BECERİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Süleyman ERSOY 

AMAÇLAR: Uygun el yıkama becerisinin kazanılması. 

 
AÇIKLAMALAR: El yıkama işlemi sırasındaki her manevra en az 10 saniye 
sürmeli veya en az beşer kez tekrarlanmalıdır. Tırnak altları mikroorganizma 
çoğalması için çok uygun bir ortam olduğundan tırnakların doğal, deforme olmamış, 
düzgün kesilmiş ve temiz olması gerekir. 

 

ARAÇLAR: Lavabo, temiz su, sıvı ya da katı sabun, kâğıt havlu, çöp kutusu. 

 

DEĞERLENDİRME:  

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması 

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması 

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak sırasında eksiksiz ve duraksamadan yapılması 
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Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1. El ve bilekteki yüzük, saat ve bilezik gibi takılar çıkarılır    

2. Kıyafetin manşetleri el bileklerine kadar katlanır    

3. Musluk açılır    

4. Eller akan ılık suyun altına tutularak tamamıyle ıslatılılır    

5. Bir ele kalıp ya da tercihen sıvı sabun alınır.    

6. 
(Kalıp sabun kullanıyorsa sabun bırakılır) Elin her tarafı 

sabunlanacak şekilde sabun parmaklar ile yayılır. 
   

7. Bir miktar su ile sabunun köpürmesi sağlanır.    

8. El iyice köpüklüyken musluk kolu sabunlanır.    

9. 
Avuç içleri birbirine sürülür ve bu arada bir elin parmak uçları ile 

diğer elin parmak araları ovuşturulur. 
   

10. 
Sağ el içi ile sol elin sırtı, sağ el parmakları sol el parmak aralarına 

girecek şekilde ovuşturulur, aynı işlem diğer el için tekrarlanır. 
   

11. 
Herbir baş parmak, diğer elin avuç içine alınır ve el, başparmağı 

kavramış şekilde döndürülerek ovuşturulur. 
   

12. 
Sağ el ile sol el bileği kavranır ve bileğin etrafında sağ el 

döndürülerek sol el bileği sabunlanır. Aynı işlem, diğer el bileği için 

tekrarlanır. 

   

13. Eller, ılık suyun altında tamamen durulanana kadar yıkanır, suyu 

süzdürülür. 
   

14. Kâğıt havlu alınır ve eller kâğıt havlu ile kurulanır.    

15. Musluk koluna elle dokunulmadan, kâğıt havlu ile kapatılır.    

16. Kâğıt havlu çöp kutusuna atılır.    

Kaynak: 

2. Merritt's Neurology, Türkçe 2012 

3. Dejong nörolojik muayene el kitabı 
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1. SINIF 
2. STERİL ELDİVEN GİYME VE ÇIKARMA BECERİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Süleyman ERSOY 

AMAÇLAR: Steril eldiven giyme ve kullanılmış eldiven çıkarma becerisinin edinilmesi. 

 

ARAÇLAR: Steril eldiven paketi, lavabo, sıvı sabun, kâğıt havlu. 

 

 DEĞERLENDİRME:  

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması 

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması 

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak sırasında eksiksiz ve duraksamadan yapılması 

 
Steril Eldiven Giyme 

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1. 
Uygun numarada seçilmiş (6.5-8.5) steril eldiven ambalajının 

yırtık, delik veya hasarlı olup olmadığı ve son kullanma tarihi 

kontrol edilir 

   

2. 
Eller uygun yöntemle yıkanır ve kurulanır 

(Bkz. “El Yıkama Becerisi Öğrenim Rehberi”) 

   

3. 
Steril eldiven paketi içindeki kâğıt koruma yırtılmadan bir 

kenarından açılır 

   

4. 
Eldivenlerin içinde bulunduğu kâğıt koruma, bilek tarafı kişiye 

doğru olacak şekilde çevrilir 

   

5. Pasif el ile, aktif elin eldiveni kıvrılmış olan bilek kısmından, 

eldivenin dış kısmına dokunmadan tutulur. 

   

6. 
Aktif elin parmakları eldivenin içine sokulur    

7. 
Eldivenin kıvrılmış olan bilek kısmı yukarı doğru çekilerek el, 

eldivenin içerisine iyice yerleştirilir 

   

8. Steril eldiven giymiş elin (aktif el) 2,3,4 ve 5’nci parmakları ile 

diğer elin eldiveni, kıvrılmış bilek kısmının altından tutulur 

   

9. 
Diğer elin parmakları eldivenin içine sokulur    

10. 
Steril eldivenli aktif elin yardımı ile diğer el eldivenin içine 

iyice yerleştirilir 

   

11. 
Her iki elin parmaklarını kenetlenerek eldivenlerin tam olarak 

ellere oturması sağlanır 

   

12. 
Bir elin 2 ve 3’üncü parmakları diğer elde, bileğin iç yüzünde 

eldivene, hekimin tenine temas etmeyecek şekilde takılır 

   



  

7 
 

 

 

Kullanılmış Eldiveni Çıkarma 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 

Eldiven tutulan bölgeden çekilerek, dış yüzeyi içeride kalacak 

şekilde (ters yüz edilerek) çıkarılır 

   

 

14. 

Çıkarılan eldivenin çıplak elle dış yüzeyine dokunulmadan, 

eldivenli elin avuç içine alınır 

   

15. Eldivensiz elin 2 ve 3’üncü parmağı ile bileğin iç yüzeyinden 

diğer eldeki eldivene takılır 

   

 

16. 

Tutulan bölgeden çekerek eldivenin dış yüzeyi ve diğer eldiven, 

içeride kalacak şekilde çıkarılır 

   

17. Eldivenler kırmızı (enfeksiyöz atık) çöp torbasına atılır    

18. Eldiven ambalajı çöp kutusuna atılır    

19. 
Eller uygun yöntemde yıkanır ve kurulanır 

(Bknz. “El Yıkama Becerisi Öğrenim Rehberi”) 

   

Kaynak: 

1. OMU Tip Fakültesi enfeksiyon kontrol komite talimatlari 

2. Dezenfeksiyon antisepsi sterilizasyon rehberi 
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1. SINIF 

3. BONE GİYME – MASKE TAKMA VE ÇIKARMA BECERİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Süleyman ERSOY 

 

AMAÇLAR: Bone giyme maske takma ve çıkarma becerisinin kazanılması  

ARAÇLAR: Bone, maske  

DEĞERLENDİRME:  

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması  

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması  

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak sırasında eksiksiz ve duraksamadan yapılması   

 

Bone Giyme – Maske Takma 

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1. 
Uzun saçlar toplanır    

2. 
Bone saçları tamamen kapatacak şekilde başa yerleştirilir    

3. 
Maske, telli kısmı burun üzerine gelecek şekilde yüze yerleştirilir    

4. 
Maske üst bağları, kulak üzerinden geçecek şekilde arkadan 

bağlanır 

   

5. 
Alt bağları, çene altını ve boyun çevresini kaplayacak şekilde 

bağlanır 

   

6. 
Burun çevresindeki metal bant buruna oturtulur    

 

Bone – Maske Çıkarma     

Uygulama  

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1. Maskenin bağları çözülür    

2. Yüzden uzaklaştırılır    

3. Maske iç yüzeye doğru ortadan katlanır    

4. Bone dış yüzeyden tutularak çıkarılır    

5. Maske ve bone tıbbi atık kutusuna atılır    
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1. SINIF 

4. AKSİLLER YOLLA VÜCUT SICAKLIĞI ÖLÇME BECERİSİ 
Yrd. Doç. Dr. Süleyman ERSOY 

 

AMAÇLAR / AÇIKLAMALAR: Vücut sıcaklığını aksiller yolla ölçme becerisinin 

kazandırılması. 

 

ARAÇLAR: Civalı termometre, pamuk, gazlı bez, dezenfektan solüsyonlu saklama 

kabı. 

 DEĞERLENDİRME:  

 1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması  

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması  

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak sırasında eksiksiz ve duraksamadan yapılması  
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Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1. İşlem açıklanarak hastanın onayı alınır    

2. Eller yıkanır    

3. 
Civalı termometre dezenfektan solüsyon içerisinden arka 

kısmından tutularak çıkarılır ve pamuk tamponla metal 

kısmından gövdesine kadar silinir 

   

 

4. 

Termometre göz düzleminde yatay pozisyonda silindir 

ucundan tutularak civalı sütun kısmının net olarak 

görülünceye kadar arka kısmından baş ve işaret parmağı ile 

tutularak parmaklar arasında hafifçe döndürülür 

   

5. Civa düzeyinin 35 0 C altında olup olmadığı kontrol edilir    

 

6. 
Civa düzeyi 35 0 C altında değilse, bu düzeyin altına 

indirilinceye kadar termometre baş ve işaret 

parmaklarıyla sıkıca tutularak, el bileğinden sıkıca 

aşağıya doğru sallanır 

   

 

7. 

Hastanın koltuk altı terliyse bir pamukla silinmesi sağlanır 

ve termometrenin metal kısmı giysilere temas ettirilmeden 

doğrudan deri ile temas edecek şekilde yerleştirilir ve 

sabitlenir 

   

8. 
Derecenin düşmemesi için hastanın ön koluna göğsü 

çaprazlayacak şekilde pozisyon verilir 
   

9. 
Üç dakika beklendikten sonra termometre alınır ve 

dezenfektanlı pamuk ile gövdeden metale doğru silinir 
   

 

10. 

Termometre göz düzleminde yatay olarak silindir cam 

ucundan tutularak civalı sütun kısmının net olarak 

görülünceye kadar arka kısmından baş ve işaret parmağı ile 

tutularak parmaklar arasında hafifçe döndürülür ve civa 

seviyesi okunur 

   

11. 
Civayı toplama haznesine döndürmek için tekrar 

termometre baş ve işaret parmaklarıyla sıkıca 

tutularak, el bilekten sıkıca aşağıya doğru sallanır 

   

12. 
Civa düzeyinin 35 °C’nin altına indiği görüldükten sonra 

termometre 2/3’ü dezenfektan madde ile temas edecek 

tarzda saklama kabına yerleştirilir 
   

13. Sıcaklık değerinin ve hangi yolla alındığı kaydedilir    

14. Eller yıkanır    

 

Kaynak: Mesleksel Beceri Ders Notları Cilt I, Editör: Yalçın MB, Yrd. Editör: 

Artıran FA, Nobel Tıp Yayınları, İstanbul, 2012. 
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1. SINIF 

5. TİMPANİK TERMOMETRE İLE BEDEN ISISI ÖLÇME BECERİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Süleyman ERSOY 

AMAÇ: Timpanik termometre ile beden ısısını ölçme becerisi kazanılması  

GEREKLİ MALZEMELER: Timpanik termometre, tek kullanımlık uç  

DEĞERLENDİRME:  

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması  

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması  

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak sırasında eksiksiz ve duraksamadan yapılması   

 

Uygulama 

NO BASAMAKLAR 1 2 3 

1. 
Eller yıkanır (*bkz. el yıkama becerisi)    

2. 
İşlem hastaya açıklanır ve başı yana çevrilir    

3. 
Termometrenin ekranındaki dijital görüntü kontrol edilir 

(genellikle 34ºC olmalıdır)  
   

4. 
Tek kullanımlık prob dikkatlice sensör ucuna yerleştirilir    

5. 
Prob kulak kanalına yerleştirilir, kulağın içine fazla 

ilerletilmesinden kaçınılir 
   

6. 
Termometre çalıştırılir ve sıcaklığın okunması gözlenir    

7. 
Termometrenin ekranındaki sayı okunur ve kaydedilir    

8. 
Cihaz probu çıkarılıp atık kutusuna atılır    

9. 
Eller yıkanir    
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1. SINIF 

6. KAROTİS ve RADİYAL NABIZ MUAYENESİ BECERİSİ 

Yrd. Doç. DR. Süleyman ERSOY 

 

AMAÇLAR / AÇIKLAMALAR: Nabız muayene becerisinin kazandırılması. 

 

ARAÇLAR: Saniyeli saat 

 

DEĞERLENDİRME: 

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması 

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması 

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak, sırasında, eksiksiz ve duraksamadan yapılması  
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Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1. Hastaya işlem hakkında bilgi verilir ve eller yıkanır    

2. Hasta gerekiyorsa 10–15 dakika dinlendirilir    

3. 
Hastanın rahat edebileceği şekilde yatar ya da oturur pozisyon 

alması ve el bileğinin soyulması istenir 

   

4. Hastanın sağ tarafına geçilir    

5. 
Sırtüstü yatar pozisyonda 

1. Nabız değerlendirilmesi yapılacak kol gövdeye paralel olacak 

biçimde vücudun yanına uzatılması sağlanır 

2. Hasta elinin bilekten dorsifleksiyon ve hafif iç rotasyona 

getirilmesi sağlanır 

3. İşaret parmağı kalbe yakın olacak şekilde iki, üç, ve dördüncü 

parmaklarını radius üzerinde ön kol iç yüzünün el bileğine yakın 

bölgesindeki radiyal arter trasesi üzerine yerleştirilir 

4. Radiyal arter atımları hissedilir 

   

6. Oturur pozisyonda 

1. Nabız değerlendirilmesi yapılacak kol desteklenir, dirsek 90o açı 

yapacak şekilde bükülmesi sağlanır 

2. Ölçüm yapılacak el bilekten dorsifleksiyon ve hafif iç 

rotasyona getirilmesi sağlanır 

3. İşaret parmağı kalbe yakın olacak şekilde ikinci, üçüncü ve 

dördüncü parmakları ön kol iç yüzünün el bileğine yakın 

bölgesindeki radiyal arter trasesi üzerine yerleştirilir 

4. 4.Radiyal arter atımları hissedilir 

   

7. 
Karotis nabzı için 

1. Boyunun çıplak olması sağlanır 
2. Başın orta hatta ve hafif ekstansiyon pozisyonunda olması 

sağlanır 
3. Sağ elin ikinci ve üçüncü parmağının tiroid kıkırdak üzerine 

konur 
4. Bu parmaklar trakea ve sternokleidomastoid kasa doğru laterale 

kaydırılır 
5. Sternokleidomastoid kasın iç kısmında karotis nabzı hissedilir 

   

8. Nabız atımlarını en az 60 saniye süre ile sayılır    

9. Sayılan nabzın kaydedilir    

10. Ellerin yıkanir    
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1. SINIF 
7. MİKROSKOP KULLANMABECERİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Yusuf ERSAN 

 

AMAÇLAR / AÇIKLAMALAR: Mikroskobu tanıma ve kullanım şeklinin 

öğrenilmesi. 

 

ARAÇLAR: Mikroskop, Preparat, Gazlı bez (tercihen lens temizleme kâğıdı), 

İmmersiyon yağı ve objektif lensi temizleme sıvısı. 

 

DEĞERLENDİRME: 

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması 

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması    veya 

basamağın doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması 

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak, sırasında, eksiksiz ve duraksamadan 

yapılması  

 

MİKROSKOBU TANIMA 
 

1. Bakım ve kullanım 

 

A. Masanızdaki mikroskoptan siz sorumlusunuz. Mikroskoplar oldukça pahalı 

cihazlardır; lütfen dikkatli kullanınız. 

B. Taşıma: Mikroskobu yerinden oynatmak veya taşımak için iki elinizi birlikte 

kullanın. Mikroskoplarda birbirlerine geçmiş veya vida ile tutundurulmuş çok 

sayıda parça bulunmaktadır. Bu nedenle mikroskobu her zaman dikey 

konumunu koruyaraktaşıyın. Aksi takdirde, farkında olmadan gevşemiş veya 

birbirlerine geçmiş parçalar yere düşebilir. 

C. Temizleme: Mikroskobun en kıymetli kısmı objektifleridir; temizliklerine özen 

gösterilmelidir. İmmersiyon objektifi dışındaki objektiflerin (4x, 10x, 40x; her 

objektifin büyütmesi üzerinde yazılıdır) lensleri su ile nemlendirilmiş lens kağıdı 

ile temizlenmelidir. İmmersiyon yağı sadece immersiyonobjektifi (100x) ile 

kullanılmalıdır. İmmersiyon objektifi, lens temizleme sıvısı ile nemlendirilmiş 

lens kağıdı ile temizlenmelidir. 

2. Mekanik aksam 

 

Laboratuarınızda kullanacağınız mikroskoba benzer bir mikroskop aşağıda 

gösterilmiştir. Her mikroskopta şu temel aksam bulunur: 

1. Işık kaynağını da içeren bir taban 
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2. Preparatın yerleştirildiği bir tabla 

3. Tabla altında yerleşik bir kondansör, yardımcı kondansör lensi ve kondansör 

ayarlarını temin eden vidalar. Kondansör, oldukça küçük alanlar olan 

preparattaki inceleme bölgelerine daha fazla ışığın toplamasını ve odaklanmasını 

sağlar. 

4. Kondansör yüksekliğini ayarlayan bir vida. Bazı mikroskoplarda bulunmayan bu 

vida uygun aydınlanmanın oluşturulması ve büyük büyütmede görüntü 

kalitesinin arttırılmasında önemli ölçüde katkısağlar. 

5. Mikroskop tablasını aşağı-yukarı hareket ettirerek görüntünün odaklanmasını 

sağlayan vidalar. Kaba hareket sağlayan bir makrovida veince hareket sağlayanbir 

mikrovida. 

6. Bir seri objektif (4x; 10x, 40x; immersiyon objektifi, 100xgibi). 

7. İki oküler içeren binoküler başlık (bazı mikroskoplar, özellikle eski model olanlar 

tek okülerlidir). 
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3. Gerekli ayarların yapılması ve kesitin odaklanması 

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1. Mikroskobun fişi prize takılır ve güç düğmesi açık konumuna getirilir. Işık 
ayar düğmesi yaklaşık orta seviyeye getirilir. 

  
 

2. Eğer varsa, kondansör yüksekliğini ayarlayan vida kullanılarak kondansör 
en yüksek konumuna getirilir. Kondansör diyaframını tamamen açılır. 

  
 

3. 
Mikroskop tablası makrovidayı kullanarak aşağıya indirilir.    

4. Preparatı gazlı bezle temizlenir ve tablaya yerleştirilir. Preparattaki dokuy 

kondansör üzerine gelecek şekilde konumlandırılır ve aydınlanması 

sağlanır. Lamelin üst yüzde olduğundan emin olunur. (Preparatlar 

kullanırken dikkatli olunmalıdır. Oldukça zaman alıcı işlemler sonucunda 

hazırlanmışlardır. Kolay kırılabilen materayldir.) 

   

5. Preparatlar her zaman öncelikle çıplak gözle incelenir. Mikroskobik 

incelemeye en küçük objektifle başlanır. Bu objektif yerine kaydırıldıktan 

sonra, makrovidayı kullanılarak objektif lensi kesite yaklaştırılır. Bunu 

yaparken, mikroskoba yan tarafından bakılır ve objektifin lamele 

yaklaşması sağlanır. Bu işlem için oküleri kullanmaz. Objektif lensinin 

kesite temas etmemesine özen gösterilir. Bu aşamadan sonra, okülerden 

bakılarak makrovida aracılığı ile yavaşça kesit ile objektif lensi arasındaki 

mesafeyi arttırılır ve doku kabaca odaklanır. Eğer bir önceki aşamada 

kesit objektife yeteri kadar yaklaştırılmamışsa, kesitten yavaşça uzaklaşma 

işlemi sırasında doku kabaca odaklanır. Sonra ince ayar için mikrovida 

kullanılarak görüntü netleştirilir. Daha sonra 10x’luk objektife geçilir ve 

makrovidaya dokunmadan sadece mikrovida ile yeniden odaklanır. Elde 

edilen görüntü her iki göz için net olmayabilir. Bunun nedeni okülerlerin 

ayrı bir ayar gerektirmesidir. Oküler ayarı için; 

   

6. Okülerler arası mesafe kendi gözünüze göre ayarlanır. Mikroskoba 

okülerlerden bakar durumda iken okülerler tutulur ve görüntü size göre net 

oluncaya kadar yavaşça uzaklaştırılır veya yakınlaştırılır. Oküler ayarından 

önce ayrı olan iki görüntünün ayar sonrasında birleştiğini görülür. 
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7. Okülerlerin odak noktası kendi gözüne göre ayarlanır. Binoküler 

mikroskoplarda genellikle okülerlerin her ikisi veya biri odaklanabilir 

özelliktedir. Eğer her ikisi odaklanabiliyorsa, yukarıdaki işlemlerden sonra 

okülerler birbirlerinden bağımsız olarak oküler odak ayar vidası ile görüntü 

her ikisinde netleşinceye kadar odaklanır. Eğer sadece tek oküler 

odaklanabiliyorsa, yukarıda tarif edilen ve mikrovida ile yapılan odaklama 

işlemler önce odaklanamayan okülere göre yapılır. Görüntü bu okülerde 

net hale geldikten sonra, odaklanabilen oküler kendi üzerindeki odak ayar 

vidası ile ayarlayarak her iki gözün de odaklanmış net bir görüntü 

görmesini sağlanır. 

   

8. Kondansörün uygun yükseklikte olduğu ve ışığın görüntünün merkezinden 

geçtiğini kontrol edilir. Bunun için kondansör ayarlarını temin eden 

vidalardan yararlanılır. Büyük büyütmelerde bazı mikroskoplarda bulunan 

yükseklik ayar vidası ile kondansör yüksekliğinin yeniden ayarlanması 

gerekebilir. 

   

9. Objektifler değiştirilmek istendiğinde objektifler yuvasına oturmadan önce 

gözlemlenir. Ters yerleştirilmiş preparat vb varsa düzeltilir. Büyük 

büyütmede inceleme yapmak için işleme her zaman önce küçük objektiften 

başlanır. Daha sonra sırasıyla büyük objektiflere geçilir.  

Aksi sözylenmedikçe immersion objektifini kullanılmaz. 

Objektifin yuvasına oturduğundan emin olunur. 

   

10. 
Mikroskopla iş bittiğinde güç düğmesi kapatılır. Makrovida ile tabla aşağıya 
indirilerek preparat alınır ve kılıfı örtülür. 

   

 

Kaynak: 

1. Gartner L.P., HiattJ.L., 1998. Color Textbook of Histology. 3th edition. WBSaunders, Philadelphia. 

2. JunqueiraL. C., CarneiroJ., 2003. Basic Histology, 10th edition. Çeviri: AytekinY., SolakoğluS. 

Temel Histoloji, Nobel Tıp Kitapevleri. 

3. Ross M.H., RomrellL.J., KayeG.I., 1995. Histology a text and atlas. 3th edition. Baltimore: 
Williams&Wilkins 

4. Young B., HeatJ.W., 2000. Wheather’s Functional Histology .4th edition. Churchill Livingstone, 
Edinburgh. 
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1. SINIF 

8. AĞIZ HİJYENİ, DİŞ FIRÇASI VE DİŞ İPİ KULLANMA BECERİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Taylan ÇEBİ 

 

AMAÇLAR / AÇIKLAMALAR: Diş Fırçası ve diş ipini MDP (Mikrobiyal Dental Plak) 

organizasyonunu bozacak şekilde kullanabilme becerisinin kazandırılması. 

 

ARAÇLAR: 1/1 oranında hazırlanmış ağız modeli, diş fırçası, diş ipi. 

 

DEĞERLENDİRME: 

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması 

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması 

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak, sırasında, eksiksiz ve duraksamadan yapılması  

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1. 
Kıl uçları düz ve aynı seviyede biten, küçük başlı ve sapı düz olan 

fırçanın seçilir 

   

2. Fırça diş-dişeti birleşimine yaklaşık 45 derecelik bir açıyla yerleştirilir    

3. 
Fırça küçük titreşim hareketleri ile sağa sola hareket ettirilirken aynı 

zamanda düşey hareketle ağız boşluğuna doğru diş yüzeyindeki 

birikintiler süpürülür 

   

4. 
Fırça aynı diş yüzeyi üzerinden en az 7-8 kez geçilecek şekilde 

yukarıdaki hareket tekrarlanır 

   

5. Ön, iç ve arka yüzeylerin fırça ile buluşması eksiksiz tamamlanır    

6. İnce lifçiklerin bir araya gelmesiyle burularak oluşturulmuş diş ipi seçilir    

7. 35-40 cm uzunluğunda diş ipinin koparılır    

8. 
Diş ipi orta parmaklara dolanır (bir parmağa az diğer parmağa daha fazla 

olacak şekilde) 

   

9. Baş ve işaret parmakları yönlendirici parmaklar olarak kullanılır    

10. 
Diş ipi dişlerin kontakt noktalarını rahat geçecek ve dişeti tepe 

noktalarını zedelemeyecek şekilde yavaşça, ileri geri hareketlerle diş 

arasına sokulur 

   

 

11. 

Diş ipi önce bir yüzeye sonra komşu yüzeye yaslayarak, diş eti 

tabanından diş eti kenarına doğru olacak şekilde, dikey hareketlerle ip 

hareket ettirerek temizlik yapılır 

   

Kaynaklar: 
1. J. Lindhe, N. P. Lang, T. Karring, Clinical Periodontology and Implant 

Dentistry, 5 th Edition 2008, BlackwellPublishing. 

2. T. Ataoğlu, M. Yüksel. 975-9482-2, 164, 3. Baskı, Damla Ofset, KONYA 
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1. SINIF 
9. ARTERİYEL KAN BASINCI ÖLÇME BECERİSİ 

Doç. Dr. Didem ADAHAN SUNAY 

 
AMAÇLAR: Brakiyal arterden uygun kan basıncı ölçme becerisinin kazandırılması. 

 

ARAÇLAR: Sfigmomanometre (tansiyon aleti), steteskop. 

 

DEĞERLENDİRME: 

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması 

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması 

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak, sırasında, eksiksiz ve duraksamadan yapılması 
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Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1. 
Hastaya yapılacak işlem hakkında bilgi verilir, ölçümden 30 

dakika öncesine kadar sigara ve kafeinli içecekler içmemesi 

söylenir 

   

2. Eller yıkanır    

3. Hasta sessiz ve uygun sıcaklıktaki bir odada en az 5 dakika 

dinlendirilir 

   

4. Hastaya ölçüm yapılması istenen pozisyon verilir (oturur, yatarak 

ya da ayakta) 

   

5. Hastanın kolu çıplak bırakılır, kolu sıkan giysi varsa çıkarılır    

6. 
Tansiyon aletinin manşonunun içindeki havanın tamamen boşalmış 

olduğundan emin olunur 

   

 

7. 

Hastanın vücut yapısına uygun genişlikte (kol çevresinin en az 

%40’ı) ve uzunlukta (kol çevresinin en az %80’i) bir manşon 

kolun üst bölgesine antekübital boşluğun 2,5-3 cm proksimalinden 

sarılır 

   

8. Tansiyon aletinin manometre ibresi sıfır konumuna getirilir    

9. Basınç valfi kapatılır    

10. 
Brakiyal arter antekübital fossada biseps kası tendonunun 

medialinde palpe edilir 

   

 

11. 

Musculus flexor carpi radialisin lateralinde radiyal arter palpe 

edilir. Manşon, pompa sıkılarak şişirilmeye başlanır, radiyal arter 

nabzı kaybolduktan sonra 20-30 mmHg daha şişirilir 

   

12. 
Steteskopun kulaklığı kulağa takılır, çan kısmı ise brakial arter 

nabzının alındığı bölge üzerine yerleştirilir 

   

 

13. 

Brakiyal arter dinlenirken basınç vidası dominant elin baş ve işaret 

parmakları ile kontrollü bir şekilde manşon basıncı saniyede 2-3 

mmHg hızda boşalacak şekildegevşetilir. 

   

14. 
Nabız seslerinin (Korotkoff sesleri) ilk duyulduğu andaki basınç 

düzeyi (Sistolik Kan Basıncı) belirlenir 

   

15. 
Nabız seslerinin (Korotkoff sesleri) kaybolduğu andaki basınç 

seviyesi (Diyastolik Kan Basıncı) belirlenir 

   

16. 
Ölçüm tamamlanınca manşondaki hava boşaltılıp 

sfigmomanometre ve steteskop çıkarılır 

   

17. Aynı işlem diğer kolda tekrarlanır    

18. Ölçümler kaydedilir    

Kaynak: Cardiovascular System in Bates’ Guide to Physical Examination and History 

Taking Ed’s Bickley LS, Szilagyi PC. 10th edition, 2009 
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1. SINIF 
10. ERİŞKİNDE TEMEL YAŞAM DESTEĞİ UYGULAMA BECERİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Serap BİBEROĞLU 

 

AMAÇLAR: Erişkin Temel Yaşam Desteği (TYD) uygulamasının öğrenilmesi ve 

eğitim sonunda tek başına veya birden çok kurtarıcı ile TYD uygulama becerisinin 

kazanılması. 

ARAÇLAR: TYD mankeni. 

 

DEĞERLENDİRME: 

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması 

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması 

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak, sırasında, eksiksiz ve duraksamadan yapılması 
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Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1. Çevre, hasta ve kurtarıcının güvenliği sağlanır    

2. Hasta çok sarsılmadan sert bir zemine sırt üstü yatırılır ve hastanın 

omuz hizasında uygun olan tarafa diz çökülür 

   

3. Hasta hafifçe omuzlarından sarsılarak, yüksek sesle “Nasılsınız?” diye 

seslenilerek bilinç durumunu kontrol edilir 

   

4. Hasta yanıtsız, solunumu yok veya gasping (iç çekme şeklinde) 

solunum yapıyorsa Acil Tıp Sistemini (112 Acil) aranır, hastanın 

yanından ayrılınmaz, mobil telefon ile bağlanılarak hoparlör açılır 

böylece TYD başlanmasına geç kalınmaz 

   

5. Otomatik eksternal defibrilatör (OED) / defibrilatör alınır veya 

mümkünse ikinci bir kurtarıcı OED/defibrilatörü alması için gönderilir. 

   

6. Sağlık personeli olmayan kurtarıcılar doğrudan göğüs kompresyonuna 

başlar 

   

 

7. 

112’yi aradıktan sonra sağlık personeli erişkinde karotis nabzına 

bakmalıdır. Bu işlem 10 saniyeden uzun sürmemelidir. Kurtarıcı işaret 

ve orta parmaklarını trakea ve sternokleidomastoid kası arasındaki 

bölgeye doğru kaydırır ve bu kasın medialinde karotis nabzı 

hissedilmeye çalışılır 

   

8. Nabız varsa 6 saniyede bir soluk verilir (2 kurtarıcı varlığında 2 

dakikada bir nabız kontrolü yapılmalıdır) 

   

9. Nabız yoksa hemen göğüs kompresyonlarına başlanır (30 göğüs 

kompresyonu-2 kurtarıcı soluk döngüsü) (tek kurtarıcı varlığında) 

   

10. Göğüs Kompresyonu Uygulama 

1. Hasta supin pozisyonda sert bir zemine yatırılır.  

2. Her iki meme başı arası bulunur ve bu iki noktanın arasında hayali 

düz bir hat belirlenir.  

3. Bu hattın orta noktasına (sternum alt yarısına) bir elin topuğu konur 

ve sonrasında diğer el bunun üzerine konarak kenetlenir. Sternumu 

en az 5 cm- en fazla 6 cm çöktürecek şekilde, dakikada en az 100 

en fazla 120 kompresyon olacak hızda uygulanır.  

4. Göğüs kompresyonu sonrası göğüs kafesinin eski haline dönmesi 

için zaman verilmelir.  

5. Kurtarıcının göğüs kompresyonlarını hastanın gövdesine dik ve 

kolları bükülmeden yapması önerilir.  

6. Eğer birden fazla kurtarıcı varsa 5 tur (2 dakika) KPR sonrası 

sırasıyla nabız kontrolü, nabız yoksa OED ile ritm analizi, 

gerekirse defibrilasyon ve ardından 2 dakika daha KPR’a devam 

edilir. 
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11. 7. Eğer birden fazla kurtarıcı varsa 5 tur (2 dakikada bir) göğüs 

kompresyonu için kurtarıcı el değişikliği yapılır. Kompresyonlara 

ara verilmez. 

Havayolu Açıklığının Sağlanması 

8. Hastanın ağzının içinde havayolu tıkanıklığına neden olan görünür 

yabancı cisim varsa işaret parmağı vasıtasıyla süpürme manevrası 

ile çıkarılır 

9. Servikal travması olmayan hastalarda baş geri-çene ileri (Bir el alın 

bölgesine, diğer el ise çeneye konularak boyun ekstansiyona 

getirilir) manevrası uygulanır. 

10. Servikal travması olan hastalarda ise çene itme (hastanın baş 

tarafına geçilerek her iki el alt çene köşelerine yerleştirilerek çene 

öne ve yukarı itilir) 

   

12.      Solunumun sağlanması 

Hastanın solunumu yoksa: ağız, burun veya trakeostomiden 1 saniye 

üzerinde göğüs kafesini kaldıracak şekilde 2 etkili soluk verilir 

(Hastanın alnı üzerine konan elin 1. ve 2. parmaklarını kullanarak 

hastanın burun delikleri kapatılır; hastanın çenesi öne-yukarı çekilerek 

hastanın ağzının açılması sağlanır, Mümkünse hava geçişine izin veren 

bir bez parçası hastanın ağzına kapatılır). Derin bir nefes alınır ve 

hastaya verilir. Kurtarıcı, soluk verirken göğüs kafesinin yeteri kadar 

yükselip yükselmediği kontrol eder. Hastanın akciğerlerinden hava 

çıkışına izin verilmelidir. Aşırı ve çok hızlı hava vermekten kaçınılır. 2 

kurtarıcı varlığında 6 saniyede 1soluk olacak şekilde dakikada 10 soluk 

verilir 

   

13. Müdahale devam ederken OED hastaya ulaşınca hastaya bağlanarak 

ritm analizi yapılır. OED yönlendirmesine göre eğer şoklanabilir bir 

ritm varsa bir şok verilir ve hemen sonrasında göğüs kompresyonu-

kurtarıcı soluk siklusuna devam edilir. OED ile şok verilirken hastaya 

temas edilmediğinden emin olunmalıdır. Her 5 siklustan sonra nabız 

kontrolü ve ritm analizi yapılır. 

   

14. Hastanın kalp ve solunum fonksiyonları düzelince profesyonel sağlık 

ekibi gelinceye kadar hastanın başında beklenir ve hasta düzenli 

aralıklarla değerlendirilir. 

   

15. TYD uygulamalarına profesyonel yardım gelinceye, hastanın kalp ve 

solunum fonksiyonları düzelinceye veya kurtarıcı yorgunluktan bitip 

tükeninceye kadar devam edilir. 

   

Kaynak: 

 
1. AHA-ERC 2015 ResüsitasyonKlavuzu 

2. Ulusal Çekirdek EğitimProgramı 

3. Bates’ Guide Physical Examination and HistoryTaking 
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1. SINIF 

11. BİR YAŞIN ALTINDAKİ BEBEKLERDE TEMEL YAŞAM 
DESTEĞİ UYGULAMA BECERİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Serap BİBEROĞLU 

 
AMAÇ: Bir yaşın altındaki bebeklerde temel yaşam desteği uygulama becerisinin 

kazanılması 

GEREKLİ MALZEMELER: Bebek Maketi  

 

DEĞERLENDİRME:  

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması  

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması  

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak, sırasında, eksiksiz ve duraksamadan yapılması   
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Uygulama 

NO BASAMAKLAR 1 2 3 

1. Kendisinin ve hasta/yaralının güvenliğinden emin olunur       

2 Bebeğin yüzü yukarı yatar pozisyonuna getirilir    

3 Sağ veya sol tarafında durulur    

4 Bilinç durumunun kontrol edilir    

5 Tıbbi yardım istenir (Kendisi veya çevreden birisinin net ifadelerle 112’yi 

araması için görevlendirilir (“sarı gömlekli sen ara” gibi ) 

   

6 İşaret parmağı ile çocuğun ağız boşluğunun kontrol edilir ve varsa 

yabancı cisimlerin çıkarılır 

   

7 Kurtarıcı, bebeğin ayakucu tarafındaki elinin işaret ve orta parmakları ile 

çeneyi yukarı kaldırırken, diğer elin ayasının bebeğin alnına konularak 

baş hafifçe geriye itilir 

   

8 Kurtarıcı, bebeğin göğsünü görecek şekilde yanağını bebeğin ağzına 

yaklaştırır 

   

9 Bebeğin göğüs hareketleri gözlenirken, soluk alıp vermesi hissedilir ve 

solunum sesleri dinlenir 

   

10 Kurtarıcı, bebeğin çene altında bulunan elini bebeğin çenesine yerleştirir    

11 Bebeğin çenesi öne yukarı çekilerek ağzın açılması sağlanır    

12 Normal nefes alınır ve ağız bebeğin burnu ve dudakları çevresine hava 

kaçağı olmayacak şekilde yerleştirilir 

   

13 1 saniye süre ile hava bebeğin akciğerlerine gönderilir    

14 Hava çıkışı için 1.5-2 sn saniye beklenir ve göğüs kafesinin inip kalktığı 

gözlenir 

   

15 Kurtarıcı ağzını, bebekten uzaklaştırılıp 12, 13 ve 14. basamakları 

tekrarlar 

   

16 Bebeğin iki meme başını birleştiren hayali bir çizginin hemen altına 

gelecek şekilde orta hatta işaret, orta ve yüzük parmaklarının uçları 

sternum üzerine yerleştirilir 

   

17 İşaret parmağı kaldırılarak diğer iki parmakla toraks kompresyonları 

yapmaya hazır olunur 

   

18 Sternum üzerinde kalan iki parmakla sternum toraks kafesinin ön-arka 

çapının 1/3 'ü kadar çöktürecek şekilde bası uygulanır (dakikada 100-120 

ritimde olacak şekilde) 

   

19 Kalp masajı-iki yapay solunum siklusu 5 kez tekrarlanır    

20 Brakiyal arter nabzı ve dolaşım kontrol edilir    

21 En kısa sürede hastane koşullarına ulaştırılır    

Kaynak: 

AHA-ERC 2015 ResüsitasyonKlavuzu 
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1. SINIF 
12. 1-8 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 

UYGULAMA BECERİSİ 
Yrd. Doç. Dr. Serap BİBEROĞLU 

 
AMAÇ: 1-8 yaş arası çocuklarda temel yaşam desteği uygulama becerisini kazanılması 

GEREKLİ MALZEMELER: Çocuk Maketi  

 

DEĞERLENDİRME:  

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması  

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması  

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak, sırasında, eksiksiz ve duraksamadan yapılması   
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Kaynak: 

AHA-ERC 2015 ResüsitasyonKlavuzu 

  

Uygulama 

NO BASAMAKLAR 1 2 3 

1 Kendisinin ve hasta/yaralının güvenliğinden emin olunur    

2 Çocuğun yüzü yukarı yatar pozisyonuna getirilir    

3 Sağ veya sol tarafına diz çökülür    

4 Omuzlar hafifçe sarsarak ve sözlü uyarı ile bilinç durumu kontrol edilir    

5 Tıbbi yardım istenir. Kendisi veya çevreden birisi net ifadelerle 112’yi 

araması için görevlendirilir (sarı gömlekli sen ara” gibi) 

   

6 İşaret parmağı ile çocuğun ağız boşluğu kontrol edilir ve varsa yabancı 

cisimlerin çıkarılır 

   

7 Kurtarıcı çocuğun ayakucu tarafındaki elinin işaret ve orta parmakları ile 

çeneyi yukarı kaldırırken, diğer elin ayası çocuğun alnına konularak başın 

hafifçe geriye itilir 

   

8 Kurtarıcı yanağını, çocuğun göğsü görülecek şekilde çocuğun ağzına 

yaklaştırır 

   

9 Çocuğun göğüs hareketlerini gözlenirken, soluk alıp vermesinin hissedilir 

ve solunum sesleri dinlenir 

   

10 Kurtarıcı, çocuğun alnında bulunan elinin baş ve işaret parmakları ile 

çocuğun burun deliklerini kapatır 

   

11 Derin bir nefes alınır ve ağız çocuğun dudakları çevresine hava kaçağı 

olmayacak şekilde yerleştirilir 

   

12 1 sn. süre ile hava çocuğun akciğerlerine gönderilir    

13 Akciğerlerinden hava çıkışı için 1.5-2 sn saniye beklenir ve göğüs 

kafesinin inip kalktığının gözlenir 

   

14 Kurtarıcı ağzının, bebekten uzaklaştırıp 11, 12 ve 13. basamakları tekrarlar    

15 Karotis nabzı kontrol edilir    

16 Kot kavsi palpe edilir    

17 Her iki kot kavsinin birleştiği noktaya (ksifoid çıkıntı) orta parmak 

yerleştirilir 

   

18 Orta parmağın yanına işaret parmağı yerleştirilir    

19 Aynı el topuğunun orta hat üzerinde, avuç içi ve parmaklar çocuğa 

değmeyecek şekilde göğüs kafesi üzerine yerleştirilir 

   

20 Kurtarıcı çocuğun gövdesine dik olacak şekilde, kol dirsekten 

bükülmeden, tek el ile, göğüs kafesinin 1/3 'i çökecek şekilde bası uygular 

(dakikada 100-120 ritimde olacak şekilde)   

   

21 İki kurtarıcı var ise, 15 kalp masajı-iki yapay solunum siklusu bir dakika 

süreyle, tek kurtarıcı varsa 30 /2 oranı siklusu iki dakika süreyle tekrarlanır 

(5 kez)  

   

22 Karotis nabzı ve dolaşımın kontrol edilir    

23 En kısa sürede hastane koşullarına ulaştırılır    
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1. SINIF 
13. HEİMLİCH MANEVRASI UYGULAMABECERİSİ 

Yrd.Doç.Dr. Alpay Ateş 

 
AMAÇLAR: Kısmi veya tam hava yolu tıkanıklığı olan hastada yabancı cisim çıkartma 

becerilerinin kazanılması. 

 
ARAÇLAR: TYD maketi 
 
DEĞERLENDİRME:  

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması  

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması  

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak, sırasında, eksiksiz ve duraksamadan yapılması   
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Kaynak: 

1. AHA-ERC 2015 ResüsitasyonKlavuzu 

2. Ulusal Çekirdek EğitimProgramı 

3. Lynn S. Bickley M. Bates' Guide to Physical Examination and History Taking, 10th 

Edition [Hardcover] Lippincott Williams & Wilkins; Tenth, North American 

Editionedition (December 11,2008) 

  

Uygulama 

NO BASAMAKLAR 1 2 3 

1 Kurtarıcı hastanın yanında ve hafifçe arkasında durur    

2 Kurtarıcı bir eliyle hastanın göğüs kafesini destekleyerek, hastanın baş ve 

gövdesini 45-60 derece kadar öne eğik olarak durmasını sağlar 

   

   

3 Kurtarıcı el ayası ile hastanın iki kürek kemiği arasına bir kez hızlıca ve 

kuvvetlice vurur. Hastada havayolu tıkanıklığı devam ediyorsa aynı işlem 

dört kez daha uygulanır 

   

4 Tıkanıklık devam ediyorsa; kurtarıcı, ayakta duran hastanın arkasında yüzü 

hastanın sırtına dönük olacak şekilde yer alır 

   

5 Kurtarıcı her iki eli ile birlikte hastayı karın bölgesinden destekleyerek 

arkadan sarar 

   

6 Bir el, başparmak hastanın karnına bakacak şekilde yumruk yapılır    

7 Hastayı desteklemek gerekiyorsa kurtarıcı arkadan yumruk yaptığı elle aynı 

taraftaki bacağı ile hastayı arkadan destekler 

   

8 Yumruk yapılan el hastanın göbek ve ksifoid çıkıntı arasındaki bölgeye 

yerleştirilir 

   

9 Kurtarıcının diğer eli yumruk yapılmış olan eli kavrar    

10 Ellerin yerleştirilmiş olduğu noktadan önden arkaya ve aşağıdan yukarıya 

doğru kuvvetlice bası uygulanması (J Manevrası). Yabancı cisim çıkmıyorsa 

aynı işlemin kurtarıcı tarafından dört kez daha tekrarlanması 

   

11 Yabancı cisim çıkmıyorsa ilk basamağa dönerek işlemin tekrarlanması 

(beşer döngü şeklinde) 

   

12 Hasta bilincini yitiriyor ve ayakta desteklenmesi güçleşiyorsa hastanın sırt 

üstü yatırılarak kurtarıcının bir elini ksifoid çıkıntı ile göbek deliği arasına 

   

13 Kurtarıcının diğer eli hasta ile temas eden el üzerine getirerek J 

Manevrasında uygulanan açı ve teknikle abdominal bası uygulanır 

   

14 Yabancı cisim çıkana kadar bu işlem tekrar edilir    

15 112 Acil servise haber verilir    
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1. SINIF 
14. AİLE SOYAĞACI ÇIKARMA 

Yrd. Doç. Dr. Emre TAŞKIN 

AMAÇ: Doğru sembollerin kullanılarak aile ağacının çizebilmesi ve çizilmiş aile 

ağacı modellerinde kalıtım kalıbı hakkında yorum yapabilmesi. 

ARAÇLAR:  

DEĞERLENDİRME:  

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması  

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya 

basamağın doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması  

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak, sırasında, eksiksiz ve duraksamadan 

yapılması   
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Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1. Proband (aile öyküsünün alındığı kişi) cinsiyetine uygun simge ile 

(erkekler kare, kadınlar daire) çizilir, sayfanın ortasından başlanır 

   

2. Proband simgesinin sol alt köşesine bir ok çizilir 

 

 

   

3. Probandın adı (veya ad ve soyadının baş harfleri) ve yaşı simgenin 

altına kaydedilir 

 

 
 

   

4. Probandın anne ve babası uygun simgeler kullanılarak çizilir ve 

evlilik bağını göstermek için simgeler yatay bir çizgiyle birleştirilir, 

eğer akraba evliliği varsa yatay iki çizgi kullanılır 

 

   

5. Ebeveynlerin şimdiki yaşları simgenin altına yazılır, ebeveynler 

hayatta değilse, simgenin üzeri bir çizgiyle çizilir, ölüm yaşı ve 

nedeni simgenin yanına yazılır 

   

6. Kardeşler uygun simgeler kullanılarak doğum sırasına göre soldan 

sağa doğru çizilir, evli iseler eş ve çocuklarını ilave edebilmek için 

boşluk bırakılır 

   

7. Aynı prensiple büyükanne ve büyükbabalar, amca, teyze, dayı ve 

halalar uygun yerlere çizilir 

   

8. Düşük ve ölü doğumlar sorgulanarak uygun simgelerle çizilir 
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9. Kuşaklar Romen rakamı (I, II, III,…) ile satırın en soluna, kuşak 

içindeki bireyler ise Arap rakamlarıyla (1,2,3, …) simgenin sağ üst 

köşesineyazılır 

 
 

   

10. Ailedeki hastalık ya da niteliği gösteren kişilerin simgelerinin içi 

doldurulur 

 

   

11. X kromozomuna bağlı geçiş gösteren hastalık taşıyıcıları simgenin 

ortasına bir nokta konarak belirtilir 

   

12. Otozomal resesif hastalıklar için heterozigot oldukları kanıtlanan 

bireyler, simgelerin içleri yarı doldurularak gösterilir 

   

13. Aile ağacının çizildiği tarih kâğıdın sağ üst köşesine ve büyükanne ve 

büyükbabanın etnik kökeni ilgili bilgi simgelerinin üst kısmına yazılır 

   

14. Aile ağacının hangi hastalığı gösterdiği pedigri üzerine not edilir    
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Örnek aile ağacı çizimi 

 

Aysel (23) ve Mehmet (25) Vonalı çifti Doğu Karadeniz Bölgesinde yaşamaktadır. Aileleri 

de uzun yıllar boyunca aynı kasabada yaşamıştır. Furkan, Aysel ve Mehmet Vonalı çiftinin 

canlı doğan ilk çocuklarıdır. Doktor Furkan’nın rutin kontrolünde işitme kaybı olduğunu 

belirler. Aysel hanımın Furkan’dan önce bir düşüğü ve ölü doğumu olmuştur. Aysel ve 

Ahmet Vonalı çifti teyze çocuklarıdır. Mehmet Bey dört çocuklu bir ailenin en küçük 

çocuğu olup iki kız ve trafik kazasında kaybettiği bir erkek kardeşi (18) bulunmaktadır. Kız 

kardeşlerinden birinin iki erkek bir kız çocuğu, diğerinin ise iki oğlu bulunmaktadır. Aysel 

Hanım ise 5 çocuklu bir ailenin en büyük çocuğudur. Üç kardeşi kız bulunmaktadır. Kız 

kardeşlerinden biri evli ve bir çocuklu, bir evli ve çocuksuz, diğeri ise bekadır. En küçük 

kardeşi ise erkektir ve bekardır. Aysel ve Mehmet Vonalı çiftinin büyük babası akciğer 

kanserinden, büyük anneleri ise bilinmeyen bir nedenle ölmüştür. Ailede, işitme kaybı olan 

birey bulunmamaktadır. Bu ailenin dört kuşaklı aile ağacını çiziniz. 

 

Çalışma sorusu 

 

İkişer kişilik gruplar oluşturun ve karşılıklı birbirinizin üç kuşaklı aile ağacını çiziniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: 

 

1. Robert L. Nussboum, Roderick R. McInnes, Huntington F. Willard. Thompson 

&Thompson Tıbbi Genetik. Öncü Basımevi,2005. 

 

2. Robert L. Nussboum, Roderick R. McInnes, Huntington F. Willard. Thompson & 

Thompson Genetics in Medicine W.B. Publisher: Saunders,2007. 
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1. SINIF 
15. AMPUL KIRMA- FLAKON HAZIRLAMA ve ENJEKTÖRE 

ÇEKME BECERİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Alpay Ateş 

AMAÇ Ampul şeklindeki ilacı enjektöre çekme becerisini kazanmak 

Ampul Şeklindeki İlacı Hazırlama Becerisi 
 

AMAÇ: Ampul şeklindeki ilacı hazırlama becerisinin kazanılması 

 

GEREKLİ MALZEMELER: Ampul şeklindeki ilaç, enjektör, yedek iğne, antiseptik 

solüsyon, tampon 

 

DEĞERLENDİRME:  

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması  

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması  

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak, sırasında, eksiksiz ve duraksamadan yapılması   

 

 

 

  

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1 Eller yıkanır    

2 

 

Araç gerecin hazırlanır, sterillik kontrol edilir. İlacın son kontrolü yapılır 

(renk, son kullanma tarihi, uygun sıcaklık gibi) 

   

3 Ampulün boynunda biriken ilacın hafifçe vurularak indirilmesi    

4 Ampulün boyun kısmı dezenfektan solüsyon ile silinir ve pamuk tampon 

yerleştirilir 

   

5 Ampulün boyun kısmından kırılır    

6 Steril iğne ucu ampulün içine sokularak ilac çekilir    

7 Enjektör ampulden çıkarılarak iğne yukarıda olacak şekilde dik olarak 

tutulur ve havası boşaltılır 

   

8 İğne ucu çıkarılıp yeni steril iğne ucu takılır    

9 Eller yıkanır    
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Flakon Şeklindeki İlacı Hazırlama Becerisi 
 
AMAÇ: Flakon şeklindeki ilacı hazırlama becerisinin kazanılması 

 
GEREKLİ MALZEMELER: Flakon şeklindeki ilaç ve sulandırıcı, enjektör, yedek iğne, 

antiseptik solüsyon, tampon 
 
DEĞERLENDİRME:  

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması  

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması  

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak, sırasında, eksiksiz ve duraksamadan yapılması   

 
AMAÇ: Flakon şeklindeki ilacı hazırlama becerisini kazanmak 

 

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1 Eller yıkanır    

2 Araç gerecin hazırlanır, sterilliği kontrol edilir. İlacın son kontrolü yapılır 

(renk, son kullanma tarihi, uygun sıcaklık gibi) 

   

3 Flakon kapağı çıkarılır, antiseptik solüsyon ile silinir    

4 Ampuldeki sulandırıcı enjektöre çekilir    

5 İğne kontamine edilmeden lastik tıpanın tam ortasından batırılarak içeriği 

flakona boşaltılır 

   

6 İğnenin flakondan çıkarılır    

7 Flakon avuç içinde yuvarlanarak içindeki ilacın eritilir    

8 Enjektöre ilaç miktarı kadar hava çekilir ve flakona verilir    

9 Flakon ters çevrilip el ile desteklenerek göz hizasında dik tutulur    

10 İğne ucunun sıvının içinde olmasına dikkat edilerek piston geri çekilir ve 

ilaç enjektöre alınır 

   

11 İğne flakondan çıkarılır, iğne yukarıda olacak şekilde enjektör dik tutulur ve 

piston itilerek içindeki havanın boşaltılır 

   

12 İğnenin yeni iğne ile değiştirilir    

13 Eller yıkanır    
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Ampulden Enjektöre Madde Çekme Becerisi 
 

AMAÇLAR: Ampul veya flakondan enjektöre madde çekebilme becerisinin 

kazanılması 

 

ARAÇLAR: Ampul, flakon, enjektör, gazlı bez, tedavi tepsisi 

 

DEĞERLENDİRME:  

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması  

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması  

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak, sırasında, eksiksiz ve duraksamadan yapılması   
 
 
 

 
 

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1. Eller sabunla yıkanır, genle kullanım eldiveni giyilir    

2. Enjektör paketi kâğıt ve şeffaf parçanın yapıştırılmasından oluşur. 

Enjektörün piston kısmına gelen bölümde, bu iki tabakanın yapışık 

olmadığı kısımdan, her iki elin işaret ve başparmakları ile tutularak, 

enjektör paketi açılır 

   

3. İğne ucu kapağı çıkarılmadan enjektöre monte edilir, tedavi tepsisine 

bırakılır 

   

4. Ampul dik tutularak ince olan uç kısmında birikmiş olan sıvı veya toz, 2 

veya 3. parmak ile vurulan hafif fiskeler ile gövde kısmına indirilir 

   

5. Ampul gazlı bez ile sarılarak pasif elin içine alınır    

6. Aktif elin baş parmağı ile ampulun boyun kısmı, üzerindeki işaretten 

geriye doğru bastırılarak kırılır 

   

7. Boyun kısmı kırılmış olan ampul dik konumda tedavi tepsisine 

devrilmeyecek şekilde yerleştirilir 

   

8. Sol el ile enjektör iğnesinin kapağı çıkarılarak, iğnesi hazır enjektör aktif 

ele alınır 

   

9. Pasif elin 2-3. sarmaklar arasına sıkıştırılarak dik halde tutulur    

10. Aktif el ile tutulan enjektör iğnesi ampulun içine daldırlır    

11. Ampulu tutan elin 1 ve 3. parmakları ile enjektör gövdesi tutulur. Aktif el 

ile enjektörün pistonu çekilerek ampul içerisindeki sıvı enjektör haznesi 

doldurulur 

   

12. Enjektör iğnesinin kapağı dikkatlice kapatılır    

13. Boş ampul tıbbi atık kutusuna atılır    
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Flakondan Enjektöre Madde Çekme Becerisi 

 

 

 
Kaynak: Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Beceri Uygulama Rehberi 

  

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1. Eller sabunla yıkanır, genle kullanım eldiveni giyilir    

2. Flakonun sterilite sağlayan kapağı çentikli kısmından tutularak açılır 

Eğer flakonun kapağı önceden açılmışsa, iyotlu dezenfektan 

dökülmüş gazlı bez ile flakonun ağzı silinir 

   

3. 
Enjektöre çekilmiş sıvı açığa çıkan lastik tıpa bölümünden iğne 

sokularak flakonun içine enjekte edilir 
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1. SINIF 
16. KAS İÇİNE (İNTRA MUSKULER; I.M.) ENJEKSİYON YAPMA 

BECERİSİ 
Yrd. Doç. Dr. Alpay Ateş 

AMAÇ Kas içine enjeksiyon yapma becerisi kazanmak 
 

AMAÇ: Kas içine enjeksiyon yapabilme becerisinin kazanılması 

ARAÇLAR: Eldiven, enjektör, tepsi, dezenfektan solüsyon (alkol ya da baticon), pamuk, 

ilaç, maket 

 

DEĞERLENDİRME:  

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması  

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması  

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak, sırasında, eksiksiz ve duraksamadan yapılması   

 

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1. Eller yıkanır    

2. Tedavi tepsisi hazırlanır    

3. Ad, soyad sorularak, doğru hasta olduğu belirlenir ve işlem hakkında 

hastaya bilgi verilir 

   

4 Hasta yüzüstü yatırılır    

5 Kalça eklemi içe rotasyon yapacak ve başparmaklar birbirine bakacak 

şekilde ayaklar içe çevrilerek uygun postür verilir 

   

6 1/4 dış gluteal bölge açılarak cilt, merkezden perifere doğru dairesel 

hareketlerle dezenfektan solüsyonla silinir 

   

7 Enjektörün aktif ele alınarak, iğnenin koruyucu bölümü çıkarılır    

8 Pasif elin başparmak ve işaret parmağı ile enjeksiyon bölgesinin, deri ve 

deri altı dokusu gerdirilerek bastırılır 

   

9 Hastanın derin nefes alması sağlanırken enjektör, aktif el ile kalem tutar 

gibi dik açıyla ve hızla dokuya batırılır ve sabit tutulur 

   

10 Pasif el ile enjektör pistonu geri çekilerek kas içine girilip girilmediği 

kontrol edilir (enjektöre kan gelirse enjektör geri çekilip, uygulama 

tekrarlanır) 

   

11 Kan gelmiyorsa pasif el ile ilaç enjekte edilir    

12 Pasif elle iğnenin giriş noktasına pamuk bastırılarak, aktif elle giriş açısı 

doğrultusunda enjektör geri çekilir 

   

13 Enjeksiyon bölgesine pamuk ya da tampon ile bastırılır    

14 Kullanılan enjektör, iğnenin koruyucu kapağı kapatılmadan tedavi 

tepsisine bırakılır 

   

15 İlacın adı, veriliş biçimi, zamanı, dozunun kayıt edilir    
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Kaynak: Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Beceri Uygulama Rehberi 
  

16 Tedavi tepsisi tedavi odasına götürülerek enjektör ve diğer atıklar tıbbi 

atık kutusuna atılır 

   

17 Eller yıkanır    
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1. SINIF 
17. BOYUNLUK TAKMA VE HASTA TAŞIMA BECERİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Tuğba MORALI GÜLER 

 

AMAÇLAR: Bir yaralıya boyunluk takma becerisinin edinilmesi 

 
ARAÇLAR: Boyunluk (büyük, orta, küçük boy), eldiven, maket 

 

DEĞERLENDİRME:  

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması  

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması  

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak, sırasında, eksiksiz ve duraksamadan yapılması   

 

 

 
 

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1. Çevre ve uygulayıcı güvenliği sağlanır    

2. Eldiven giyilir    

3. Hastanın mümkün olduğunca hareketsiz kalması sağlanır    

4. Hastanın boynunun hareket ettirilmemesine özen gösterilir    

5. Hastanın başucuna geçilir. Her iki el başparmak mentumu, işaret 

parmağı sternal çentiği gösterecek şekilde, diğer parmaklar ile 

posteriordan desteklenerek baş ve boyun sabitlenir. 

   

6. Uygun boyuttaki boyunluğun hazırlanması: 

0: Normal ölçüde kadınlar için  

1: İnce ve uzun kadınlar için  

2: Normal ölçüde erkekler için  

3: Kısa ve toplu erkekler için  

4: Uzun ve iri erkekleriçin 

   

7. Boyunluk açılır.  
Yardımcı hastanın boynunu düz tutarken, uygulayıcı boynu ve başı 
öne-arkaya hareket ettirmeden, boynun arkasına açık haldeki 
boyunluğu çene bölgesi önde olacak şekilde yerleştirir. 

   

   

   

8. Boyunluğu çene oyuntusunun çeneye oturmasına dikkat ederek 

yerleştirir. 

   

9. Boyunluk çok gevşek ya da çok sıkı olmayacak şekilde sabitlenir.    

10. Boyunluğun altında kalan kulak memesi ve kepçesi çıkarılır.    
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HASTA TAŞIMA BECERİSİ 

 

AMAÇLAR / AÇIKLAMALAR: Katılımcının tek başına ve yardımcı kurtarıcılarla 

birlikte bir yaralıyı taşıma becerisinin kazanılması. 

 

ARAÇLAR: Travma (Sırt) tahtası, Boyunluk, Eldiven, Maket 

 

DEĞERLENDİRME:  

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması  

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması  

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak, sırasında, eksiksiz ve duraksamadan yapılması   

 

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1. Çevre ve kurtarıcı güvenliği sağlanır    

2. Eldiven giyilir    

3. Yaralıya uygun ölçüdeki boyunluk takılır    

4. Bir kişi yaralının baş tarafına geçerek baş ve boynu aynı düzlemde 

tutacak pozisyonu alarak boynu stabilize eder 

   

5. Ekipteki diğer iki kişi karşılıklı olarak yaralının omzu ve göğsünün iki 

tarafına geçer. Diğer iki kişi ise karşılıklı olarak yerdeki yaralının pelvis 

ve bacakları hizasında ayakta durur 

   

6. Yaralının omzu ve göğsü hizasında duran kurtarıcılar omuz ve gövdeyi 

alttan, pelvis ve bacak hizasında duran kurtarıcılar ise yaralının pelvis ve 

bacaklarını alttan destekler 

   

7. Yaralının baş tarafındaki kişinin komutu ile eş zamanlı hareket edilerek 

yaralı blok bir kütük şeklinde yukarıya doğru kaldırılır 

   

8. Yukarıya doğru kaldırılmış yaralının altına bir başka kurtarıcı tarafından 

hızlıca travma tahtası yerleştirilir 

   

9. Yaralının baş ve boynu uygun destekler ile travma tahtası üzerinde 

sabitlenir 

   

10. Alın ve çeneden geçen bantlar ile yaralının başı desteklenir    

11. Yaralının vücudunun geri kalanı özellikle omuz ve pelvisi destekleyecek 

şekilde travma tahtasına bant veya kemerler ile sabitlenir 

   

12. Yaralı travma tahtası üzerinde taşınırken, baş taraftaki kurtarıcının 

komutu ile ve en az iki kişi ile dikkatli bir şekilde hareket edilir 

   

13. Taşıma sırasında yaralının solunum ve dolaşım belirtileri yakından takip 

edilir 

   

9. Yaralının baş ve boynu uygun destekler ile travma tahtası üzerinde 

sabitlenir 
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Tek kişi Olması Durumunda Hasta Taşıma 

 
 

 
Dört Kişi ile Hasta Taşıma 

 
 

 

Kaynak: 

1. AHA 2015 ResüsitasyonKlavuzu 

2. ERC 2015 ResüsitasyonKlavuzu 

3. Lynn S. Bickley M. Bates' Guide to Physical Examination and History Taking, 

10thEdition [Hardcover] Lippincott Williams&Wilkins; Tenth, North American 

Edition edition (December 11, 2008) 

4. Travma Resüsitasyon Kursu Eğitim Kitabı, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği, 2003. 

  

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1. 1 ve 2. işlem basamakları yapılır    

2. Yaralının boynu ve omurları mümkün olduğunca korunarak sırt üstü 

çevrilir 

   

3. Yaralının koltuk altlarından eller geçirilerek kavranır, boyun iki el 

arasına alınarak stabilize edilir 

   

4. Yaralının baş kısmı 30 derece kaldırılır ve ayakları yerde sürünerek 

çekilir 

   

5. Yaralının genel durumu değerlendirilerek 112 acil servisin çağrılır    

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1. Çevre ve kurtarıcı güvenliği sağlanır    

2. Eldiven giyilir    

3. Yaralıya uygun ölçüdeki boyunluk takılır    

4. Bir kişi yaralının başına geçerek baş ve boyunu aynı düzlemde tutacak 

pozisyonu alır 

   

5. Diğer iki kişi yaralının bir tarafına (sağ veya sol yanına) geçer    

6. Bir kişi yaralının omuzundan ve kalçasından tutar ve diğer kişi de 

yaralının kalçasından ve baldırından tutar 

   

7. Baştaki kişinin komutu ile yaralı 90 derece döndürülür    

8. Dördüncü kişi sırt tahtasını yaralının altına yerleştirir    

9. Baştaki kişinin komutu ile yaralı 90 derece döndürülerek tahtanın 

üzerine yerleştirilir 

   

10. Dört kişi aynı anda çalışarak yaralıyı tahta üzerinde tam ortaya getirir    

11. Dört kişi tahtanın iki yanına geçerek ve aynı anda tahtayı kaldırarak 

hastayı taşır 
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1. SINIF 
18. KAS İSKELET SİSTEMİ ÖYKÜ ve FİZİK MUAYENESİ 

Yrd. Doç. Dr. Tansel Mutlu 

 

AMAÇLAR / AÇIKLAMALAR: Kas iskelet sistemi fizik muayenesinin yapıbilmesi. 

 

ARAÇLAR: Muayene masası, önlük. 

 

DEĞERLENDİRME: 

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması  

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın doğru 

olarak, fakat sırasında uygulanmaması  

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak, sırasında, eksiksiz ve duraksamadan yapılması   

 

 

El bileği ve El Muayenesi 

 
KAS İSKELET SİSTEMİ FİZİK MUAYENESİ 

  

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1 Hastanın muayene masasına oturtulur ve hekim hastanın karşısına geçer    

2 El bileği ve elin inspeksiyonu (şişlik, nodül, deformite, atrofi olup 

olmadığına dikkat edilir) 

   

3 Bir el ile el bileği sabitlenip diğer elin baş ve işaret parmakları ile her bir 

parmağın proksimal interfalangeal eklem ve distal interfalangeal 

eklemleri tek tek palpe edilir 

   

4 Tek el ile hastanın elinin metakarpofalangeal eklemler düzeyinde 

kavranır, iki yandan sıkılır (metakarpofalangeal eklem duyarlılığının 

araştırılması için) 

   

5 Her bir metakarpofalangeal eklem, muayene eden kişinin her iki 

başparmağı el sırtında ve işaret parmakları el ayasında olacak şekilde, 

baş ve işaret parmakları arasına alınarak palpe edilir 

   

6 El bileğinin palpe edilir    

7 Hastadan elini yumruk yapması ve açması istenerek parmakların 

fleksiyon ve ekstansiyonu değerlendirilir 

   

8 El bileğine fleksiyon-ekstansiyon yaptırılır    

9 El bileğine ulnar ve radial deviasyon yaptırılır    

10 Aynı işlemler diğer tarafta tekrarlanır    
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Dirsek Eklemi Muayenesi 
 
 

 
 
Omuz Eklemi Muayenesi 
 
 
 

  

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

11 Hasta muayene masasına oturtulur ve hekim hastanın karşısına geçer    

12 Dirseğin inspeksiyonu yapılır (konturlarına, nodül ve şişliklere, 

deformitelere, renk değişikliklerine dikkat edilmesi) 

   

13 Hastanın ön kolu desteklenerek dirsek 70° fleksiyona getirilir    

14 Olekranon, ulna ekstansör yüzü, mediyal ve lateral epikondiller ve 

epikondiller ile olekranon arasındaki oluklar baş ve işaret parmakları ile 

palpe edilir 

   

15 Hastanın dirseğini büküp açması istenerek fleksiyon ekstansiyon açıklığı 

değerlendirilir 

   

16 Kollar yanda ve dirsekler 90° fleksiyonda iken el ayasının yukarıya 

(supinasyon) ve aşağıya (pronasyon) döndürmesinin istenir 

   

17 Aynı işlemler diğer tarafta tekrarlanır    

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

18 Hasta muayene masasına oturtulur ve hekim hastanın karşısına geçer    

19 Her iki omuz önden ve arkadan gözlemlenir (şişlik, deformite, kas 

atrofisinin araştırılması) 

   

20 Sternoklavikuler eklem, akromiyoklavikuler eklem ve biseps uzun başı 

palpe edilir 

   

21 20. basamak diğer omuzda tekrarlanır    

22 Her iki omuza fleksiyon yaptırılır    

23 Her iki elini ensesine götürerek dirseklerini yanlara açması istenir 

(abduksiyon ve eksternal rotasyon) 

   

24 Her iki elini beline götürmesi istenir (adduksiyon ve internal rotasyon)    
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Ayak Bileği ve Ayak Muayenesi 
 

 
 
Diz Eklemi Muayenesi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

25 Hasta muayene masasına sırtüstü yatırılır ve hekim hastanın ayak ucuna 

geçer 

   

26 Ayak bileği ve ayaklar inspekte edilir (deformite, şişlik, nodül ve nasır 

yönünden gözlemlenmesi) 

   

27 Ayak bileğinin ön yüzü ve aşil tendonu palpe edilir    

28 Ayağın ön kısmı tek el ile kavranıp sıkıştırılarak metatarsofalangeal 

eklemlerde duyarlılık araştırılır 

   

29 Metatars başları muayene eden kişinin başparmakları ayak sırtında ve 

işaret parmakları ayak tabanında olacak şekilde baş ve işaret parmakları 

arasında sıkıştırılarak palpe edilir 

   

30 Ayak bileğine dorsifleksiyon ve plantar fleksiyon yaptırılır    

31 Bir el ile ayak bileği tespit edilip diğer elle topuktan kavranarak ayağa 

subtalar eklemlerden inversiyon ve eversiyon yaptırılır 

   

32 Ayak parmaklarına fleksiyon ve ekstansiyon yaptırılır    

33 Aynı işlemler diğer tarafta tekrarlanır    

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

34 Hasta muayene masasına sırtüstü yatırılır ve hekim hastanın sağına 

geçer 

   

35 Dizin inspekte edilir (deformite, şişlik ve kuadriseps atrofisi olup 

olmadığına dikkat edilmesi) 

   

36 Suprapatellar poş ve patella kenarları palpe edilir (şişlik, duyarlılık ve ısı 

artışının araştırılması) 

   

37 Suprapatellar poş ve patella kenarları palpe edilir (şişlik, duyarlılık ve ısı 

artışının araştırılması) 

   

38 Hastanın dizine fleksiyon ve ekstansiyon yaptırılır    

39 Aynı işlemler diğer tarafta tekrarlanır    
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Kalça Eklemi Muayenesi 
 
 

 
 
Omurga Muayenesi 
 
 

 

 

Kaynak: 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik ve Mesleki Beceriler Öğrenim Rehberleri 
  

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

40 Hasta muayene masasına sırtüstü yatırılır ve hekim hastanın sağına 

geçer 

   

41 Her iki kalçanın inspekte edilir (deformite, şişlik ve atrofinin 

araştırılması) 

   

42 Hastanın elleriyle sağ bacağını dizden tutarak göğsüne doğru çekmesi 

istenerek fleksiyon açıklığı değerlendirilir 

   

43 Kalça ve dizin 90° fleksiyona getirilir, bir elle uyluk stabilize edilirken 

diğer elle ayak bileğinden tutularak bacağın alt kısmının mediale 

(eksternal rotasyon) ve sonra laterale (internal rotasyon) hareket ettirilir 

   

44 Bir el ile karşı taraf anterior superior iliak spina üzerine bastırılarak 

pelvis stabilize edilirken diğer el ile ayak bileğinden tutarak bacağın 

yana doğru açılması (abduksiyon), daha sonra bacağın mediale, karşı 

ekstremiteye doğru hareket ettirilir (adduksiyon) 

   

45 42., 43., 44. basamaklar diğer tarafta tekrarlanır    

46 Hasta yüz üstü yatırılır    

47 Bir elle hastanın sakrumu üzerinden bastırılırken hastanın uyluğunu 

yukarı kaldırması istenerek kalça ekstansiyonu değerlendirilir 

   

48 48. 47. basamak diğer tarafta tekrarlanır    

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

49 Hasta ayağa kaldırılır    

50 Hastaya yandan bakılarak servikal, torasik ve lomber eğrilikler gözlenir    

51 Hastaya arkadan bakılarak spinal eğrilikler gözlemlenir    

52 Spinöz çıkıntıların ve paravertebral kaslar başparmak ile palpe edilir    

53 Öne doğru eğilerek lomber fleksiyon değerlendirilir    

54 Pelvisi stabilize ederek ekstansiyon sağa ve sola lomber lateral 

fleksiyon, saga ve sola rotasyon açıklığı değerlendirilir 
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1. SINIF 
 

1. SINIF 
19. KAS-İSKELET SİSTEMİ X-RAY DEĞERLENDİRME BECERİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Serkan ÖNER 
 

AMAÇ: Kas iskelet sisteminde X-Ray değerlendirme becerisinin kazanılması 

 

ARAÇLAR: Negatoskop, X-ray grafiler 

 

DEĞERLENDİRME: 

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağım hiç uygulanmaması, yanlış uygulanması ya da 

sırasında uygulanmaması. 

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması fakat eksikliklerin olması 

ve/ya eğiticinin yardımına ya da hatırlatmasına gerek duyulması. 

3. Ustalaşmış: Basamağın duraklamadan ve yardıma gerek kalmadan doğru olarak ve 

sırasında uygulanması 
 
 

  

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1 Uzun kemik ön-arka grafisi negatoskoba asılır    

2 Radyografide kalite kavramları değerlendirilir (doz, pozisyon vs.)     

3 
Kemik kalitesi değerlendirilir (kemik kalitesi, normal kemik, osteopeni 

kavramları) 

   

4 Uzun kemik kısımları elektromikroskopi fotoğrafları ile karşılaştırılır    

5 
Uzun kemik kısımları grafi üzerinde değerlendirilir (epifiz, fiz hattı, 

metafiz, diafiz, korteks-medulla, periost, endosteum) 

   

6 
Eklem boşluğu (aralığında) yer alan oluşumlar belirlenir, grafide nasıl 

görüldüğü değerlendirilir 

   

7 Lusent görülen yapılar değerlendirilir    

8 Opak görülen yapılar değerlendirilir    

9 Opasite-lusensi kavramları gözden geçirilir    



  

49 
 

1. SINIF 
20. ATEL – ALÇI UYGULAMASI 

Yrd. Doç. Dr. Tansel Mutlu 

 
AMAÇLAR: Alçı atel hazırlama ve uygulamanın öğrenilmesi. Endikasyonlarının ve 

komplikasyonlarının öğrenilmesi. 

ARAÇLAR: Muayene masası, alçı atel, ılık su, pamuk, sargı bezi. 

DEĞERLENDİRME: 

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağım hiç uygulanmaması, yanlış uygulanması ya da 

sırasında uygulanmaması. 

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması fakat eksikliklerin olması 

ve/ya eğiticinin yardımına ya da hatırlatmasına gerek duyulması. 

3. Ustalaşmış: Basamağın duraklamadan ve yardıma gerek kalmadan doğru olarak ve 

sırasında uygulanmasıA 
TEL- ALÇI UYGULAMASI 

Kaynak: 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik ve Mesleki Beceriler Öğrenim Rehberleri 

 

  

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1 Hastaya yapılacak işlemle ile ilgili bilgi verilir    

2 
Alçı atel uygulanacak bölgeden elbiseler, saat, yüzük gibi takılar 

çıkarılır 

   

3 
 

Alçı atel uygulanacak bölgenin bir altındaki ve bir üstündeki eklemleri 

içine alacak şekilde pamuk ile sarılır 

   

4 
5 

Alçı atel uygulanacak bölgenin boyutuna göre alçı atelin genişliği ve 

kalınlığı ayarlanır 

   

6 Hazırlanan atel ılık suda ıslatılır ve fazla su alçı atel sıvazlanarak akıtılır    

7 Hazırlanan alçı atel, pamukla sarılan ekstermite üzerine koyulur    

8 
Uygulanan alçı atelin üzeri sargı bezi ile dolaşımı bozmayacak sıkılıkta 

sarılır 

   

9 Alçı atel kuruyuncaya ve sertleşinceye kadar beklenir    

10 

Alçı atel kuruduktan sonra ekstremitenin distalinde vasküler ve 

nörolojik muayenesini yapılır (distal nabızlari tırnak yatağında kapiller 

dolaşım, renk değişikliği, parmak hareketleri, parmak yüzeyel duyu 

algısı, vs…) 

   

11 

Hasta ve yakınlarına ekstermitenin vasküler dolaşımının kontrolü 

konusunda bilgi verilir (uç bölümdeki renk değişikiliği, hareket 

kısıtlılığı, ağrı, vs,…) 

   

12 
Karşılaşılaşılabilecek herhangi bir problemde acil olarak hekim 

tarafından görünülmesi gerektiği konusunda hastayı uyarılır 
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1. SINIF 
21. ELASTİK BANDAJ UYGULAMA BECERİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Uygar DAŞAR 

AMAÇ: El bileği ve kola elastik bandaj uygulama becerisinin kazanılması 

 

ARAÇLAR: 10 cm lik elastik bandaj, maket 

 

DEĞERLENDİRME: 

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağım hiç uygulanmaması, yanlış uygulanması ya da 

sırasında uygulanmaması. 

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması fakat eksikliklerin olması 

ve/ya eğiticinin yardımına ya da hatırlatmasına gerek duyulması. 

3. Ustalaşmış: Basamağın duraklamadan ve yardıma gerek kalmadan doğru olarak ve 

sırasında uygulanması 

 

 
 

Uygulama 

NO BASAMAKLAR 1 2 3 

1 Hastaya yapılacak işlem anlatılır, onayı alınır    

2 Elastik bandajın koruyucu kılıfı ve üzerindeki bantlar çıkarılır    

3 Bandajın ucu sol ele alınarak belirli gerginlikte hafifçe açılır    

4 Sağ elle bandajın diğer kısmı tutulur    

5 

Sağ elde kalan bandaj kısmının kolay olarak ekstremite etrafında 

dolaştırılması için bandajın rulo kısmının döndürüş istikameti yönünde 

olmasına dikkat edilir 

   

6 
El parmak ucundan başlayarak dirseğin hemen alt kısmına kadar bandaj 

sarılır ve klips ile bandaj açılmayacak şekilde tutturulur 

   

7 
Bandajın dolaşımı bozup bozmadığının kontrolünün yapılması için 

tırnak yatağında kapiller dolaşıma bakılır 

   

8 
Parmak uçlarının renk değişikliğinin kontrolü yapılır, eğer varsa 

bandajın tekrar açılır 

   

9 
Hastaya elinde uyuşukluk hissedip hissetmediği sorulur, eğer uyuşukluk 

oluşmuş ise bandaj tekrar açılarak sarılır 

   

10 Bandajdan oluşabilecek dolaşım bozukluğunun anlatılması    

11 
Hastanın kolunu boynuna asması söylenir, elini aşağıya sarkıtmaması 

gerektiği söylenir 

   

12 
Hastanın elinin dolaşımı ile ilgili problemi olursa bandajını açıp en kısa 

zamanda doktoruna ulaşması gerekliliği anlatılır 
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1. SINIF 

22. TEMEL İLETİŞİM BECERİSİ- 

Prof. Dr. Didem ADAHAN SUNAY 

 

AMAÇLAR / AÇIKLAMALAR: Temel iletişim basamaklarından sözlü, sözsüz 

iletişim ve etkin dinleme becerisinin kazandırılması. 

 

DEĞERLENDİRME: 

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması 

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması 

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak, sırasında, eksiksiz ve duraksamadan yapılması 

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1 Dinlerken konuşana bakılır, göz teması kurulur     

2 Bedensel olarak dinlemeye açık olunur ve öne doğru eğilinir    

3 İlgili ve kabul edici şekilde sessizce dinlenir.    

4 Dinlerken başka bir işle meşgul olunmaz.    

5 Dinlediğini belirtir şekilde baş aşağı yukarı hareket ettirilir    

6 Kabul ettiğini belirten yardımcı kelimeler (sesler) kullanılır    

7 
Konuşmacının duygu ve düşüncelerine anladığını gösteren sözlü ifadelerde 

bulunulur 

   

8 Ben dili kullanılır    

9 Gerektiği yerde vites değiştirilir    

 

İLETİŞİM ENGELLERİ 

1.  Emir vermek, yönetmek............ 7.  Övmek, görüşüne katılmak............ 

2.  Uyarmak, tehdit etmek............. 8.  Ad takmak ..................................... 

3.  Ahlak dersi, vaaz vermek......... 9.  Tahlil etmek................................... 

4.  Öğüt ve çözüm vermek............ 10. Teselli etmek................................. 

5.  Mantık yolu önermek............... 11. Soru sormak................................ 

6.  Yargılamak, eleştirmek............ 12. Konuyu değiştirmek...................... 

DİNLEME YANLIŞLARI 

   

 Emir vermek, yönetmek    

 Uyarmak, tehdit etmek    

 Ahlak dersi, vaaz vermek    

 Öğüt ve çözüm vermek    

 Övmek, görüşüne katılmak    

 Ad takmak    

 Mantık yolu önermek    
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 Yargılamak, eleştirmek    

 Tahlil etmek    

 Teselli etmek    

 Konuyu değiştirmek    

 Araştırmak, sorgulamak    
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SINIF II 
KLİNİK VE MESLEKİ BECERİ UYGULAMALARI 
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23. Hasta- Hekim Görüşme Becerisi-I Doç. Dr. Didem ADAHAN SUNAY 

24. Hasta- Hekim Görüşme Becerisi-II Doç. Dr. Didem ADAHAN SUNAY 

25. Kötü Haber Verme Becerisi Doç. Dr. Didem ADAHAN SUNAY 

26. Deri Altına (Subkutan; S.C.) EnjeksiyoYapma Becerisi Yrd. Doç. Dr. Müge ARIKAN 

27. Deri İçine (İntradermal; İ.D.) EnjeksiyoYapma Becerisi Yrd. Doç. Dr. Müge ARIKAN 

28. İnhale İlaç Kullanımı - Nebülizatör Kullanma Becerisi Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇÖRTÜK 

29. İntravenöz Damar Yolu-Kan Alma- Serum Seti Hazırlama Yrd. Doç. Dr. Alpay ATEŞ 

30. Kopan Uzuvun Transportu ve Kanama Kontrolü Becerisi Yrd. Doç. Dr. Serap BİBEROĞLU 

31. Apse Açma ve Kültür Alma Becerisi Yrd. Doç. Dr. Serap BİBEROĞLU 

32. Vücuda Yapışmış Olan Kenenin Uzaklaştırılma Becerisi Yrd. Doç. Dr. Serap BİBEROĞLU 

33. Arter Kan Gazı Alma Becerisi Yrd. Doç. Dr. Serap BİBEROĞLU 

34. Periferik Yayma Yapma ve Değerlendirme Becerisi Yrd. Doç. Dr. Emre TAŞKIN 

35. Kan Grubu Tayini Becerisi Yrd. Doç. Dr. M. Kamil TURAN 

36. Elektrokardiyografi (EKG) Çekme ve Yorumlama Becerisi Yrd. Doç. Dr. Ekrem KARAKAYA 

37. Boğaz Sürüntü Örneği Alınması Yrd. Doç. Dr. Süha ERTUĞRUL 

38. Yaradan Kültür Alma ve Pansuman Becerisi Yrd. Doç. Dr. Süleyman ERSOY 

39. Nasogastrik Sonda ve Çıkarma Becerisi Yrd. Doç. Dr. Serap BİBEROĞLU 

40. Bebek Vücut Ağırlığı-Boy- Baş Çevresi Ölçme Becerisi Yrd. Doç. Dr. Mahmut TURGUT 

41. Yenidoğan Muayenesi ve Canlandırma Becerisi Yrd. Doç. Dr. Erkan DOĞAN 

42. Alt Ekstremite İntraosseöz Girişim Becerisi Yrd. Doç. Dr. Serap BİBEROĞLU 
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2. SINIF 

23. HASTA HEKİM GÖRÜŞME BECERİSİ-I 

Doç. Dr. Didem ADAHAN SUNAY 

 

AMAÇLAR / AÇIKLAMALAR: Temel iletişim basamaklarından sözlü, sözsüz iletişim ve 

etkin dinleme becerisinin kazandırılması. 

 

DEĞERLENDİRME: 

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması 

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması    veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması 

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak, sırasında, eksiksiz ve duraksamadan yapılması 
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Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1 

 

KİŞİSEL BİLGİLERİN KAYDEDİLMESİ 

Doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum, çocuk sayısı, mesleği, nereden 

geldiği, başvuru tarih ve saati kaydedilir 

   

2 

GÖRÜŞMEYİ BAŞLATMA 

Uygun bir soruyla görüşmenin başlatılır: “Sizi buraya getiren 

sebep nedir?” “Buyurun sizi dinliyorum” Hasta etkin bir şekilde, 

sözü kesilmeden dikkatle dinlenir 

   

3 

BİLGİ TOPLAMA 

Öyküyü başlangıcından itibaren kendi cümleleriyle anlatması için hasta 

cesaretlendirilir. Açık uçlu sorular sorulur, (yeterince açıklama 

olmadığında açık uçludan kapalıya doğru gidilmesi) 

Hasta dikkatle dinlenip, olumlu düşünme zamanları (3- 5 sn) bırakarak 

konuşması sağlanır. 
Sözlü ve sözsüz iletişim, sessizlik, tekrar, yorumlamaların kullanılması, 

Sözlü ve sözsüz ipuçları yakalanmaya çalışılır (beden dili, mimik, yüz 

ifadesi, iç çekme), 

Hastanın açık olmayan ifadelerinin netliğe kavuşturulması sağlanır. 

(“kafamda sanki bir boşluk hissi vardı” derken kastınız nedir, biraz 

açıklar mısınız? 

Hekim ile hastanın söylediklerinin aynı olduğunu göstermek, hastaya 

anlatmak istediklerinin doğru anlaşıldığını göstermek için özetlemeler 

yapılır. 

Anlaşılır, tek tek karmaşık olmayan sorular sorulur, tıbbi 

jargondan kaçınılır. Olayların zaman kesitleri ve tarihleri 

yanlış anlaşılmaya yol açmadan açıklanır (tütün zamanı, ilk 

kar yağdığında, oğlan askere gittiğinde gibi zamanların 

belirlenmesi)  

Bilgisayar veya dosyaya not alırken iletişimin etkilenmemesi 

sağlanır 

   

4 

ANA YAKINMANIN SORGULANMASI 

Ana yakınmanın yeri, herhangi bir yere yayılıp yayılmadığı, 

yayılıyorsa nereye yayıldığı, zamanı, ne kadar zamandan beri, ne 

kadar sürdüğü, günde kaç kez, hangi sıklıkta olduğu, özelliği 

(“Nasıl bir ağrı?”), hasta tanımlayamıyorsa “Künt, sıkıştırıcı vb. 

açıklamalar” şiddeti (“Hatırladığınız en kötü ağrıya 10 verseniz, 

bu ağrıya kaç verirdiniz?”) öğrenilir. 
Artıran ve azaltan faktörler, birlikte olan diğer belirtiler sorulur. 

Ana yakınmayı etkileyecek diğer tıbbi, cerrahi veya psikiyatrik 

problemler, belirtilerle ilgili geçmiş durum sorgulanır. 
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Kaynak: 

 

1. Ritter RH, Reis MD, Rascoe TG. Interviewing techniques. In: Rakel RE, Rakel DP. Textbook of 

Family Medicine Eighth edition. Saunders Elsevier 2011, Philadelphia, pp:  166-75. 

2. Bickley LS, Szilagyi PG. An overview of Physical Examination and History Taking. Bates’ 

Guide to physical examination and History Taking. Eighth edition. Lippincott Williams Wilkins 

2003, Philadelphia, pp: 1-7. 

3. GüldalAD.Hasta ile görüşme. Güldal AD, AydınA, Özçakar N. Ed.  Kliniğe Giriş Öykü ve Fizik 

Muayene içinde. Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, 2005, İzmir, pp: 5-41. 

4. Dikici, MF, Yarış, F. “Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Beceri Eğitiminde 

standardize ve simüle hasta programı”, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2007; 27 (5), 738-

43. 

  

5 

HASTA BAKIŞ AÇISI 

Hastanın rahatsızlığının nedenlerine ilişkin düşünceleri ve bu 

konudaki beklentileri öğrenilir. 

Hastanın rahatsızlıkla ilgili kaygı ve korkuları, günlük yaşantısını nasıl 

etkilendiği sorulur. 

Hastanın, ailesi ya da yakınlarında benzer deneyimler olup 

olmadığı öğrenilir. Bu problem(ler) ile ilgili daha önceden 

neler yapıldığı sorulur. 
Hastanın duygularını açıklaması için gayret gösterilir ve cesaretlendirilir 

   

6 

Ara özetlerle görüşmenin gidişi doğrulanır, uygun köprü cümleleri 

ile bir bölümden diğerine geçilir. (“Ahmet Bey, bir baş ağrım var 

dediniz, şimdi ben size daha önce geçirmiş olduğunuz hastalıklarla ilgili 

birkaç soru sormak istiyorum”). 

   

7 

GEÇMİŞ TIBBİ ÖYKÜ 

Çocukluk hastalıkları, aşılamalar, erişkin hastalıkları, hastaneye yatma, 

operasyon, yaralanma, önemli kaza, obstetrik öykü, transfüzyon öyküsü 

sorulur 

   

8 

ŞİMDİKİ SAĞLIK DURUMU 
Kullandığı ilaçlar, alerji, periyodik kontrol, beslenme, uyku düzeni, spor 
alışkanlıkları sorulur. 

Tütün (kaç yıldır, kaç paket içtiği, bırakmışsa ne zaman ve kaç yıl kaç 

paket içtikten sonra bıraktığı) sorulur. 

Alkol (kaç yıldır, haftada kaç kez, kaç bardak ve ne içtiği, bırakmışsa ne 

zaman ve kaç yıl içtikten sonra) sorulur.  

Uyuşturucu (tütün ve alkol dışında madde kullanımı) sorulur. 

   

9 

AİLE ÖYKÜSÜ 

Anne-baba, kardeş ve çocukların sağlık durumları, ailede belirgin bir 

hastalığın olup olmadığı ve öyküsü, ölümler (nedenleri, tarihler ve ölüm 

yaşları) öğrenilir. 

   

10 KİŞİSEL VE SOSYAL ÖYKÜ 

Eğitim ve iş durumu, medeni hali (Dul, boşanmış vb.), günlük yaşam 

koşulları\aile yapısı\boş zamanları, hobileri, destekleri, önemli yaşam 

olayları (ölüm, boşanma, ekonomik sıkıntı) sorgulanır. 
Sağlığa ilişkin inançlar ve eğilimleri öğrenilir. 
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2. SINIF 
24. HASTA HEKİM GÖRÜŞME BECERİSİ- II 

Doç. Dr. Didem ADAHAN SUNAY 

 

AMAÇLAR / AÇIKLAMALAR: Hasta hekim görüşme becerisin kazanılması. 

 

DEĞERLENDİRME: 

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması 

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması    veya 

basamağın doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması 

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak, sırasında, eksiksiz ve duraksamadan yapılması 

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1 

SİSTEMLERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ 
Baştan ayağa açık ve kapalı uçlu sorular kullanılır. 

Ağırlık (kilo değişikliği, kıyafetlerinizde daralma bollaşma 

var mı?”, halsizlik, ateş,  

Cilt: Kızarıklık, şişlik, kaşıntı, tırnaklarda renk değişikliği 

Baş: Baş ağrısı, 

sersemlik hissi, bayılma  

Gözler: Ağrı, görme 

kaybı, bulanık/çift 

görme. 

Kulaklar: İşitme, çınlama, ağrı, akıntı, baş dönmesi. 

Burun ve sinüsler: Tıkanıklık, sık grip olma, kanama, 

alerjik nezle, sinüs sorunlar Ağız, boğaz: Dişler, ağız 

kuruluğu 

Boyun: Şişlik, ağrı, guatr 

Memeler: Ele gelen kitle, ağrı, akıntı, kendi 

kendine meme muayenesi  

Solunum: Öksürük, balgam (renk, miktar), 

hemoptizi, nefes darlığı,  

Kalp: Göğüs ağrısı, çarpıntı, ödem, ortopne, son 

EKG, diğer tetkikler 

Sindirim: Disfaji, karın ağrısı, yanma, iştah, bulantı, kusma, dispepsi, 

bağırsak alışkanlığı ve değişiklikleri, rektal kanama, hemoraid, sarılık 

İdrar yolu: Sıklık, poliüri, noktüri, dizüri, taş 

Genital (erkek): Fıtık, ağrı, akıntı, cinsel yolla bulaşan hastalık. 

Genital (kadın): İlk menstrüasyon, siklus düzeni, kanama miktarı, 

dismenore, menopoz yaşı, semptomları, kaşıntı, ağrı, gebelik sayısı, 

normal doğum, sezaryen 

Periferik damarlar: Bacak krampları, varisler, pıhtılaşma bozukluğu. 

Kas iskelet: Ağrı, artrit, gut, bel ağrısı, eritem, hassasiyet, şişlik, güçsüzlük, 

hareket kısıtlılığı  

Nörolojik: Bayılma, nöbet, paralizi, parestezi, iğne batmaları, tremor 

Hematolojik: Anemi, kanama, peteşi 

Endokrin: Tiroid sorunları, sıcak soğuk tahammülsüzlüğü, diyabet, susama, 

çok tuvalete gitme Psikiyatrik: Sinirlilik, ruh hali, hafıza 
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2 AÇIKLAMA- PLANLAMA 
   

3 

Doğru ve yeterli bilginin sağlanması: Bireyin bilgi ihtiyacının eksikliğinin 
saptanması, 

Hastaya neler öğrenmek istediğinin sorulması, açıklamaların uygun 

zamanlarda yapılması, erken tavsiye ve açıklamalardan kaçınılması, kısa 

bilgiler verilerek anladığından emin olunması, anlaşılır bir dil kullanılması, 

Bilgiyi iletirken görsel yöntem ve araçlar kullanılması, 

Verilen bilginin doğru anlaşılıp anlaşılmadığını görmek için hastaya tekrar 

ettirilir 

Ortak anlayış geliştirilmesi, hasta bakış açısının olaya katılması: 

Açıklamaların, hastanın rahatsızlığına ait düşünce, kaygı 

vebeklentileriyle ilişkilendirilmesi, duygularının değerlendirilmesi, 

Hastanın katılımının ve yapılan açıklamalara katkıda bulunmasının sağlanır, 

Kararın paylaşılması: Hastayı yönlendirmekten ziyade öneri ve seçenekler 

sunarak, kendi düşünce ve tercihleriyle katkıda bulunması için teşvik edilmesi, 

Görüş birliğine varılan planın kabul edilip edilmediğinin, uygulanabilirliğinin, 

kaygıların gözden geçirilmesi. 

   

4 GÖRÜŞMEYİ BİTİRME 
   

5 

Yapılması gerekenlerle ilgili hastayla karşılıklı anlaşılması, beklenmedik 

durumlarda neler yapılacağının açıklanması, size nasıl ulaşabileceğinin 

konuşulması, bakım planının son kez kısaca açıklanması, 

Sorusu ya da tartışılacak başka bir konu olup 

olmadığının sorulması,  

Hastayla birlikte sonraki görüşme tarihinin 

belirlenmesi. 
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2. SINIF 

25. KÖTÜ HABER VERME BECERİSİ 

Doç. Dr. Didem ADAHAN SUNAY 

 

AMAÇLAR / AÇIKLAMALAR: Kötü haber verme becerisini kazanmak  

 

DEĞERLENDİRME: 

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması 

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması 

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak, sırasında, eksiksiz ve duraksamadan yapılması 
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Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1 

HAZIRLIK: Tıbbi öyküye hâkim olunmalıdır (yeterli zaman, özel 

yer, mesafe, göz seviyesi, duruş, cep telefonu kapalı, diğer hastalarla o 

anda görüşülmemeli, hangi tür reaksiyona ne cevap vereceği 

konusunda düşünülmeli) 

En kuvvetli tanı olasılığı kanser olduğunda, en erken görüşmede 

bunun hastayla tartışılması düşünülmelidir. “Röntgeninizdeki gölge 

beni kaygılandırıyor” … 

   

2 

ORTAM: Özel, sessiz, rahatsız edilmelerden uzak, muhtemel 

arkadaş ya da yakınların olduğu bir ortamda haber verilmelidir. 

(Koridor, poliklinik gibi özel olmayan bir yerde haber verilmemeli, 

insanların onurlu ağlama, ya da ağlayamama hakkı elinden 

alınmamalıdır.) 

   

3 GÖRÜŞMEYİ BAŞLATMA    

4 

HABERİ VERME: Hastalar hastalıkları konusunda neyin 

yanlış gittiği, neler olduğu ve ne yapılabileceği hakkında 

“bilişsel hastalık modeli” oluşturur. Bu nedenle hastaların 

bakış açıları ve kaygıları öğrenilmelidir. 
 “Hastalığınız hakkında ne düşünüyorsunuz?” 
 “Diğer doktorlar nelerdedi?” 
 “İlk ortaya çıktığında ne olabilir diye düşündün” 
 ” Sence bu nasıl bir hastalıktır” 
 “Yakınlarındaki benzer tecrübeler” 

Pozitif Negatif Pozitif formatını kullanın. İlk olarak umut verici 

haberlerle başlayın. Kötü haber verildikten sonra söylenenlerin çok 

azını hatırlarlar. 
 “Günümüzde tıpta çok ciddi ilerlemeler kaydetmiş durumdayız” 
 “Sonuçlarla ilgili kötü haberlerim var” 
 “Dilerseniz bu süreçte her türlü zorlukta beraber olabiliriz” 

   

5 

DUYGUSAL DESTEK: Yoğun duygusal reaksiyon gösteren hastanın 

yanında kalmalı, üzüntüsünü hoş görmelidir. 

Hastaların çoğu, ele veya omuza olan bir dokunuşu destekleyici ve 

rahatlatıcı bulur. Yanında birisi olmayan hastaya haberi vermek için 

arayabilecekleri birinin olup olmadığının sorulması da önemlidir. 

Hastalar kendini kandırılmış ve öfkeli hissetmektedir. Savunmaya 

geçilmemelidir. Doktorun değil hastalığı düşman olduğu ve bununla 

savaşmada hekimle hastanın birlikte çalışması gerektiği iletilmelidir. 

Meslektaşlarınız tartışılmamalı ve eleştirilmemelidir. 

   

6 

BİLGİLENDİRME, YÖNETİM PLANI YAPMA: Açık ve basit 

kelimeler kullanılmalıdır. Bilgi az ve anlaşılır şekilde verilmeli, 

özetlenmelidir. Hastanın söylenenleri anlayıp anlamadığını ve 

durumunu kontrol edilmelidir. 

Sorulan sorular doğrudan ve dürüstçe yanıtlanmalıdır. 

Detaylı bilgi verme hekimlerin kendi kaygılarını azaltmasına 

yardımcı olmasına rağmen, kötü haberi ilk kez duyan hasta için 

nadiren yardımcıdır, 
Yaşam süresini merak eden soruları olabilir. 
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Kaynak: 

1. ÖzçakırA. Hasta ve hasta ailesine kötü haberi verme. Sendrom. 2005; 17(10): 83- 7. 

 

2. Dikici MF, Yaris F, Cubukcu M. Teaching medical students how to break bad news: a Turkish 

experience. J Cancer Educ. 2009; 24(4):246-8. 

 

3. Brown JB, Hammond J, Weston WW. Breaking bad news. In: Challenges and Solutions in 

Patient Centered Care. Eds: Brown JB, Stewart M, Weston WW. Radcliffe Medical Presss Ltd, 

2002, Oxon, UK. Pp: 168-70. 

 

4. Oflaz F. Sağlık çalışanları için kötü, üzücü ya da zor haberleri iletme tekniği. Anadolu Psikiyatri 

Dergisi. 2007; 8: 62-9. 

  

Bu durumdaki kişilerin ne kadar yaşadığına dair istatistikler 

bulunmakta ve ben bunları sizinle paylaşabilirim, ancak bunlar sadece 

ortalama sürelerdir. Sizin ne kadar yaşayacağınız hakkında hiç kimse 

bir şey söyleyemez. 

7 

GÖRÜŞMEYİ BİTİRME SONLANDIRMA 

Görüşmeyi sonlandırmak için en etkin yol yakın gelecek için plan 

yapmaktır. Sonraki günler için görüşme programı çıkarılmalıdır. 
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2. SINIF 
26. DERİ ALTINA (SUBKUTAN; S.C.) ENJEKSİYON YAPMA 

BECERİSİ 
Yrd. Doç. Dr. Müge ARIKAN 

AMAÇ: Deri altına enjeksiyon yapma becerisi kazanmak 

AMAÇLAR / AÇIKLAMALAR: Maket üzerinde deri altına enjeksiyon yapabilme 

becerisini kazanılması 

 

ARAÇLAR: Maket, eldiven, insülin enjektörü, tepsi, dezenfektan solüsyon 

 

DEĞERLENDİRME: 

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması 

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması    veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması 

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak, sırasında, eksiksiz ve duraksamadan yapılması 

 

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1 Eller yıkanır    

2 Tedavi tepsisin hazırlanır    

3 
Ad, soyad sorularak doğru hasta belirlenir ve işlem hakkında hastaya 

bilgi verilir 

   

4 

Enjeksiyon yapılacak bölge belirlenir 

Emilimin nispeten yavaş olduğu, üst kolun arka yüzü, baldırların 

önyüzü, karın bölgesi ve skapulaların altında epidermis ile kas arasında 

uzanan derialtı doku bölgeleri seçilmelidir. 

   

5 
Enjeksiyon yapılacak bölge merkezden perifere doğru dairesel 

hareketlerle dezenfektan solüsyonlarla silinir 

   

6 Enjektör aktif ele alınıp, iğnenin koruyucu bölümü çıkarılır    

7 
Pasif elin başparmak ve işaret parmağı ile girilecek noktada deri ve deri 

altı dokusu çekilerek kaldırılır 

   

8 
Hastanın derin nefes alması sağlanırken enjektör aktif el ile 45 derecelik 

açıyla ve iğnenin açık ucu yukarıya bakacak şekilde dokuya batırılır 

   

9 
Aktif el ile enjektörün alt ucu sabit tutulurken pasif el ile piston geri 

çekilir, enjektöre kan gelirse enjektör geri çekilip, uygulama tekrarlanır 

   

10 Kan gelmiyorsa pasif el ile ilac enjekte edilir.    

11 
Pasif elle iğnenin giriş noktasına pamuk bastırılarak, aktif elle giriş açısı 

doğrultusunda enjektör geri çekilir 

   

12 Enjeksiyon bölgesine pamuk ya da tampon ile bastırılır    

13 
Kullanılan iğnenin koruyucu kapağı kapatılmadan, tedavi tepsisine 

bırakılır 

   

14 İlacın adı, veriliş biçimi, zamanı, dozu, hasta adı ile birlikte kayıt edilir    

15 Tedavi tepsisi tedavi odasına götürülerek enjektör ve diğer atıklar tıbbi 

atık kutusuna atılır 

   

16 Eller yıkanır    
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Kaynak: Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Beceri Uygulama Rehberi 
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2. SINIF 
27. DERİ İÇİNE (İNTRADERMAL; I.D.) ENJEKSİYON YAPMA 

BECERİSİ 
Yrd. Doç. Dr. Müge ARIKAN 

AMAÇ: Deri içine enjeksiyon yapma becerisi kazanmak 

AMAÇLAR / AÇIKLAMALAR: Maket üzerinde deri altına enjeksiyon yapabilme 

becerisinin kazanılması  

 

ARAÇLAR: Maket, eldiven, insülin enjektörü, tepsi, dezenfektan solüsyon 

 

DEĞERLENDİRME: 

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması 

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması 

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak, sırasında, eksiksiz ve duraksamadan yapılması 

 
 
 
 

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1 Eller yıkanır    

2 

Enjeksiyon yapılacak bölge açılır 

1. Ön kolun iç yüzü 

2. Üst kolun dış yüzü 

3. Sırt bölgesi 

4. Göğüs bölgesi 

   

3 Enjektör aktif ele alınıp, iğnenin koruyucu bölümü çıkarılır    

4 Pasif el ile enjeksiyon bölgesindeki cilt aşağıya doğru çekilir    

5 

Enjektör, iğnenin kesik ucu yukarıya bakacak şekilde, aktif elin baş ve 

işaret parmakları arsında tutarak 10-15 derecelik açı ile ve iğnenin kesik 

ucu deri içinde örtülünceye kadar batırılır 

   

6 
Pasif el ile piston tutulur ve geri çekilmeden, ilaç doğrudan yavaşça deri 

içine verilir 

   

7 Enjeksiyon yerinde kabarcık oluşumu gözlenir    

8 Giriş açısını bozmadan iğne geri çekilir    

9 Pamuk tampon ile bastırılmaz, masaj yapılmaz    

10 
Enjeksiyon bölgesi kalemle daire içine alınır ve hastaya bu bölgeyi 

yıkamaması söylenir 

   

11 
Kullanılan iğnenin koruyucu kapağı kapatılmadan, tedavi tepsisine 

bırakılır 

   

12 İşlem kaydedilir    

13 
Tedavi tepsisi tedavi odasına götürülerek enjektör ve diğer atıklar 

enfekte atık kutusuna atılır 

   

14 Eller yıkanır    
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Kaynak: Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Beceri Uygulama Rehberi 
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2. SINIF 
28. İNHALER KULLANIMINI ANLATMABECERİSİ- NEBÜLİZATÖR 

KULLANMA BECERİSİ 
Yard. Doç. Dr. Mustafa Çörtük 

 

AMAÇLAR / AÇIKLAMALAR: İnhaler ilaç kullanabilme becerisinin kazanılması  

 

ARAÇLAR: İnhaler ilaç  

 

DEĞERLENDİRME: 

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması 

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması 

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak, sırasında, eksiksiz ve duraksamadan yapılması 

. 
 
 
 

  

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1 İnhaler çalkalanır    

2 İnhalerin kapağı açılır    

3 İnhaler başparmak ve işaret parmağı ile tutulur    

4 Sakince nefes verilir    

5 İnhalerin ağızlık kısmı ağıza yerleştirilmesi    

6 Cihaz aşağı doğru basılırken eş zamanlı olarak derin bir nefes alnır    

7 İnhaler ağızdan uzaklaştırılır    

8 Nefes 10 sn kadar tutulur ve burundan yavaş yavaş verilir    

9 Gerekirse 30 sn sonra ikinci doz için aynı şekilde uygulanır    

10 İnhalerin kapağının kapatılır    
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NEBÜLİZATÖR KULLANMA BECERİSİ 

 

AMAÇLAR / AÇIKLAMALAR: Nebülizatör ile ilaç kullanımının öğretilmesi. 

 

ARAÇLAR: Hava kompresörü ve iletici tüp, nebülizer haznesi, ağızlık ya da maske, ilaç 

ya da ilaç solüsyonu, gerekli ise dilüsyon için uygun solüsyon.  

 

DEĞERLENDİRME: 

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması 

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması 

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak, sırasında, eksiksiz ve duraksamadan 

yapılması 
 

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1 Eller yıkanır    

2 İlaç solüsyonu önce çalkalanıp sonra kapağını açılır.    

3 
Nebülizatör haznesinin tepesindeki kapak açılıp içine uygun ve doğru 

miktarda ilacı koyulur 

   

4 Nebülizatör haznesinin kapağı kapatılıp ağızlığa yada yüz maskesine 

takılır 

   

5 Hava kompersörü ile nebülizatör haznesi tüp aracılığı ile birbirine 

bağlanır 

   

6 Hastaya oturtulur    

7 

Ağızlık kullanılacaksa hastaya ağızlığı üst ve alt dişlerinin arasına 

sıkıştırması söylenir. Yüz maskesi kullanılacaksa maske ağız ve burnu 

içine alacak şekilde hastanın yüzüne uygulanır 

   

8 Hava kompresörünün açma düğmesine basılır    

9 

Hastaya ağzından derin ve yavaş nefes alıp vermesi söylenir. 

Eğer mümkünse, nefes almanın sonunda 2-3 sn için nefesini 

tutması ve sonra bırakılması söylenir 

   

10 
Aralıklı olarak nebülizatör haznesi çalkalanarak ilacın 

tortulanması engellenir 

   

11 
Nebülizatör içinde ilacın bittiği görünlünce kadar uygulamaya devam 

edilir (bu süre yaklaşık 10 dakikadır). 

   

12 
Uygulama bittikten sonra cihazın kapatma düğmesine basılır. Maske ya 

da ağızlık hastadan ayırılır 

   

13 Elleri yıkanır    
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Kaynak: 
 

1. Bristol Primary Care Trust, 2011, www.asthma.org.uk 

2. Neel L. Burton (Author), Kuldip Birdi (Author), Clinical Skills for OSCEs, Second Edition, 

Informa Healthcare; 2nd edition (27 July 2006) 

  

http://www.asthma.org.uk/
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2. SINIF 
29. İNTRAVENÖZ DAMARYOLU- KAN ALMA- SERUM SETİ 

HAZIRLAMA 

Yrd.Doç.Dr.Alpay Ateş 

 
AMAÇLAR / AÇIKLAMALAR: Maket üzerinde İntravenöz girişim yapma becerisinin 

öğrenilmesi. 

 

ARAÇLAR: Pamuk, enjektör, ilaç, tedavi tepsisi, genel kullanım eldiveni, intravenöz 

enjeksiyon maketi, delici kesici atık kutusu, enfektif atık çöp kutusu, evsel atık çöp kutusu, 

tedavi muşambası, turnike. 

 

DEĞERLENDİRME: 

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması 

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması 

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak, sırasında, eksiksiz ve duraksamadan yapılması 

  

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1 
Hastadan yapılacak işlem için onam alınır ve gerekli malzemeler kontrol 

edilir 

   

2 Eller sıhhi olarak yıkanır ve genel kullanım eldivenleri giyilir    

3 

İlaç uygulanırken 5 doğru kuralına uyulur. 

(Doğru ilaç, doğru hasta, doğru doz, doğru zaman, doğru Yol)  

İlacın son kullanma tarihi kontrol edilir* 

   

4 Uygulama yapılacak ven seçilir**    

5 Gerekli malzeme kontrol edilir    

6 
Hastaya uygun pozisyon verilir (gerekiyorsa oturtulur veya yatay 

pozisyon verilir) 

   

7 

Girişim yapılacak bölge antiseptik dökülmüş pamuk tampon ile ilacın 

uygulanacağı ven doğrultusunda yukarıdan aşağı doğru tek bir hareketle 

silinir 

   

8 Girişim yapılacak venin 15 cm yukarısına turnike uygulanır    

9 
Temiz ve kuru bir pamuk aktif olmayan elin dördüncü ve beşinci 

parmakları arasına sıkıştırılır 

   

10 

Kullanılan iğnenin steril başlığı çıkarılır ve deliği yukarıdan 

bakıldığında görülecek tarzda aktif elin baş ve işaret parmaklarınca 

tutulur. Pasif elin baş parmağı ile venin yaklaşık 3-5 cm altından veni 

hareketsiz bırakmak için bası uygulanır 

   

11 
Aktif eldeki iğne ile, damara girilmek istenen bölgenin yaklaşık 1-2 cm 

altından, deriye 30-40°’lik açı ile girilir 

   

12 
Girişin gerçekleştirildiğinden emin olduktan sonra iğnenin açısı yaklaşık 

15°’ye getirilerek iğne ucu yavaşça ven içine sokulup, ilerletilir 

   

13 

Enjektör tutulan eli oynatmadan, aktif olmayan el veni bırakır ve serbest 

kalan el ile piston hafifçe geriye çekilerek kanın gelip gelmediği kontrol 

edilir*** 
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RAVENÖZ KAN ALMA VEYA İLAÇ VERME BECERİSİ 
* Yüksek Riskli ilaçlar Listesinde tanımlanan ilaçlar, ilaç kapları ile enjektöre çekilen 

ilaçların isim ve dozları etiketle belirlenir 

** İntravenöz uygulamalarda en sık kullanılan venler; vena basilica, vena cephalica, vena 

mediana cubiti (bunlar ön kolda bulunurlar), vena metacarpae dorsales (el üstünde bulunur), 

vena saphena magna, vena femoralis (bacakta ve kasıkta bulunurlar), vena dorsalis pedis 

(ayakta bulunur) 'dir 

*** Eğer kan gelmiyorsa işlem iptal edilir. 

  

14 

Eğer kan görülüyorsa, serbest kalan el ile turnike açılır ve ilacın 

tamamının, hastayı gözlemleyerek ve iğnenin damarda olup olmadığı 

kontrol edilerek yavaşça verilir 

   

15 İşlem sona erince aktif olmayan eldeki pamuk, iğnenin vene giriş 

yerinin üzerine bırakılır ve iğne nazikçe geri çekilirken tampon 

yapılarak hafif bir basınç uygulanır 

   

16 Kullanılan malzeme uygun atık kutularına atılır    

17 Yapılan işlem kaydedilir    
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SERUM SETİ HAZIRLAMA BECERİSİ 
AMAÇ: Serum seti hazırlama beceri kazanmak 
AMAÇ: Serum seti hazırlama becerisinin kazanılması 

 

ARAÇLAR: Serum paketi, serum seti 

 

DEĞERLENDİRME: 

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması 

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması 

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak, sırasında, eksiksiz ve duraksamadan yapılması 
 
 

 
 
 

 
 
 
  

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1 Eller yıkanır    

2 

 

Serum seti ve serum paketi kontrol edilir (son kullanma tarihi, sterilliği 

ve serumun berraklığı) 

   

3 Serum paketi aseptik koşullarda açılır    

4 Serum seti açılır    

5 Setin klempi kapalı duruma getirilir    

6 Setin ucu serum paketine yerleştirilir    

7 
Serum paketi baş aşağı çevrilerek setin haznesi yarısına kadar 

doldurulur 

   

8 Klemp açılır setin içinde hava kalmayıncaya kadar serum akıtılır    

9 Serum setinin klempi kapatılır    
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Damar Yolu Açma Becerisi 
AMAÇ: Damar yolu açabilme becerisi kazanmak 
AMAÇ: Maket üzerinde damar yolu açma becerisinin kazanılması 

 

ARAÇLAR: Turnike, steril tampon, intravenöz kanül, eldiven, dezenfektan solüsyon, flaster, 

tedavi muşambası, damar yolu açma maketi 

 
DEĞERLENDİRME: 

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması 

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması 

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak, sırasında, eksiksiz ve duraksamadan yapılması 
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Kaynak: Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Beceri Uygulama Rehberi 
  

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1 Eller yıkanır    

2 Kullanılacak malzeme kontrol edilir ve bir tepsi içinde hazırlanır    

3 
Ad-soyad sorularak doğru hasta belirlenir, işlem hastaya açıklanır ve 

onam alınır 

   

4 Kullanılacak uygun ven belirlenir    

5 Belirlenen bölgenin altına tedavi muşamba koyulur    

6 Tek kullanımlık eldiven giyilir    

7 
Turnike arter kan akımını engellemeyecek şekilde uygulanacak venin 10 

cm yukarısından bağlanır 

   

8 
Antiseptik madde içeren tampon ile vene girilecek bölge yukarıdan 

aşağıya doğru veya dairesel olarak silinir 

   

9 İntravenöz kanül paketinden çıkartılıp, kapağı açılır    

10 
Pasif el ile kolu veya eli destekleyip vene girilecek bölgenin altından 

başparmak ile cilt aşağıya doğru çekilerek gerilir 

   

11 

Kanülün keskin ucu yukarıya bakacak şekilde, vene girilecek bölgenin 1 

cm altından, önce ven doğrultusunda 30-45°’lik açı ile cilde girdikten 

sonra 15°’lik açı ile vene girilir 

   

12 Kanülün arkasından kan geldiği görülür    

13 

Kanülün arkasından kan gelmezse kanül damar yönünde ilerletilir (eğer 

damar duvarı delinip diğer tarafa geçilirse yeni bir kanül ile farklı 

noktadan girilir) 

   

14 
Kanülün arkasından kan gelince kanülün klavuzu birkaç milimetre geri 

çekilerek kanülün klavuz üzerinden kaydırılır ve sonuna kadar ilerletilir 

   

15 Kanülün damar içindeki uç kısmı üzerinden damara baskı uygulanır, kan 

akımı geçici olarak durdurulur 

   

16 Kanül klavuzunun çıkartılıp tedavi tepsisine bırakılır    

17 Kanülün arkasına kapak kapatılır    

18 Kanül flasterle cilt üzerine tespit edilir    

19 Tedavi tepsisi tedavi odasına götürülüp, kullanılan araç gereç tıbbi atık 

kutusuna atılır 

   

20 Eldiven çıkarılıp, atık kutusuna atılır    

21 Eller yıkanır    



  

75 
 

2. SINIF 

30. KOPAN UZUVUN TRANSPORTU ve KANAMA KONTROLÜ 

BECERİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Serap BİBEROĞLU 

 

AMAÇLAR / AÇIKLAMALAR: Kopan bir uzvun (el, kol, ayak, bacak ya da 

parmak) replante edileceği bir sağlık kuruluşuna ulaştırılıncaya kadar ki uygun 

fiziki koşullarının sürdürülmesi için yapılması gerekenlerin bilinmesi. 

 

ARAÇLAR: Amputat (kopan uzuv), steril eldiven, laktatlı ringer solüsyonu, steril 

poşet, buz aküsü, transport çantası. 

 

DEĞERLENDİRME 

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması 

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya 

basamağın doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması 

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak, sırasında, eksiksiz ve duraksamadan 

yapılması 

 
 
 
 
 

 
  

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1 Yaralı sırt üstü ya da yan tarafı üzerine yatırılır    

2 Bacakları 30 cm kadar yukarıya kaldırılır    

3 
Güdük hattı üzerine baskı yapılarak kanama kontrol altına alınır ve steril 
nemli kompreslerle sıkmadan sarılır 

   

4 Steril eldiven giyilir    

5 
Yardımcı personel tarafından laktatlı ringer solüsyonu dökülürken 
amputat nazikçe yıkanarak temizlenir 

   

6 Amputat nemlendirilmiş steril gazlı beze sarılır    

7 
Steril poşet içerisine konulur ve poşetin ağzı düğümlenir. Poşet içine su 

konulmaz 

   

8 Poşet, transport çantası içine konulur    

9 Poşetin alt ve yan yüzlerinden temas edecek şekilde buz aküleri 

yerleştirilir 

   

10 
Mikrocerrahi yapılabilen en yakın referans hastaneye haber verilerek 
hızlı bir şekilde transferi gerçekleştirilir 

   

11 
Amputat buzdolabında +4˚C 'de (raf ya da dolap kapağında) saklanır. 
Asla buzlukta ya da derin dondurucuda muhafaza edilmez 
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KANAMA KONTROLÜ BECERİSİ 

AMAÇLAR: Kanama kontrolü konusunda ilk müdahelenin öğrenilmesi. 

 

ARAÇLAR: Gazlı bez, spanç, tansiyon aleti, bandaj, pamuk, sargı bezi gibi kompresyon 

ve turnike materyali. 

 

DEĞERLENDİRME: 

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması 

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya 

basamağın doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması 

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak, sırasında, eksiksiz ve duraksamadan 

yapılması 
 
 

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1 
Çevrenin ve sağlık personelinin güvenliği kontrol edilir, eğer koruyucu 

eldiven bulunabilirse giyilir 

   

2 

Kanamanın arteriyel (açık kırmızı, fışkırır tarzda) veya venöz (koyu 

kırmızı, sızma şeklinde) karakterde oluşu konusunda karar verilmeye 

çalışılır 

   

3 
Hasta uygun bir zemin üzerine yatırılır ve kanayan bölge kalp seviyesi 

üzerine kaldırılır 

   

4 

Dışarıdan görülen bir kanama varsa, gazlı bez/spanç veya bulunabilecek 

en temiz materyal (örtü, bez, kumaş parçası, …) ile kanama olan 

bölgenin üzerine materyalin kenarından kan sızmasını durduracak 

şiddette baskı uygulanır 

   

5 

Kompresyon uygulanan bölge gazlı bez veya kompresyon yapılan 

material yerinden kaldırılmadan sargı bezi ile sarılır ve basarak tampon 

uygulanır 

   

6 

Eğer uzuv kopması var ve arteriyel kanama var ise kanama olan 

bölgenin üstündeki tek kemik bulunan ekstremite bölümüne turnike 

uygulanır. 

Turnike materyali olarak, tansiyon aleti, çok ince olmayan bağ, kravat, 

atkı, kemer, palaska, kumaş parçası kullanılabilir. Turnike materyali, 

ekstremite çevresine kanamanın tamamen durduğundan emin olunacak 

basınçta, dairesel olarak sarılır ve sabitlenir 

Turnikenin en fazla 90 dakika bağlı kalmasına izin verilir, 90 dakikadan 

uzun süreyle turnikenin bağlı kalması gerekiyorsa hastanın durumuna 

göre 15 dakika süreyle turnike gevşetilerek ekstremitenin kanlanmasına 

izin verilebilir 

   

7 Hastanın transferini sağlanır    
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Kaynak: 
1. Jones NF. Replantation in the upper extremity. In: Thorne CH, Beasley RW, 

Aston SJ, Barlett SP, Gurtner GC, Spear SL. Grabb & Smith's Plastic Surgery. 

6th Ed. Lippincott Williams&Wilkins 2007: pp:869-871. 

2. SkeletalTrauma 

3. Rockwood and Green’sTrauma 

4. Campbell OperativeOrthopaedics 
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2. SINIF 
31. APSE AÇMA ve KÜLTÜR ALMA  BECERİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Serap BİBEROĞLU 

 

AMAÇLAR / AÇIKLAMALAR: Maket üzerinde apseden steril örnek alma ve içeriğinin 

boşaltılması becerisinin kazanılması. 

 

ARAÇLAR: Maket, Steril girişim seti, böbrek küvet, batikon, steril eldiven, steril 

tampon, steril kültür tüpü, enjektör. 

 
DEĞERLENDİRME: 

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması 

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması 

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak, sırasında, eksiksiz ve duraksamadan yapılması 

 

Kaynak: 
Mesleksel Beceri Ders Notları Cilt 1, Editör; Yalçın BM., Yrd. Editör: Artıran FA., Nobel Tıp 

Kitapevi Yayınları, İstanbul, 2012 

  

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

 Apseden Kültür Alma    

1 Hastaya yapılacak işlem anlatılır ve onamı alınır, eller yıkanır.    

2 
Apsenin kıvamı, dominant elin 2. ve 3.  parmağının pulpaları ile şişlik 
gösteren bölgenin nazikçe palpasyonu ile anlaşılır. 

   

3 Yumuşak bölge var ise saptanıp giriş noktası olarak belirlenir.    

4 Steril pansuman seti açılır ve gerekli enjektör set içine açılır.    

5 Steril eldivenler giyilir.    

6 Penset ile tutulan steril tampon batikona batırılır.    

7 
Örnek alınacak bölge merkezden başlanarak iki kez dairesel şekilde 
boyanır. 

   

8 Ortası delik yeşil örtü apse görülecek şekilde yerleştirilir.    

9 Hazırlanan enjektörle apseye uygun açıdan girilerek örnek alınır.    

10 Alınan örnek steril kültür tüpüne ve anerob taşıyıcı tüpe aktarılır.    

 Apsenin İçeriğinin Boşaltılması    

11 
Bisturi ile yaklaşık 5 mm uzunluğunda açıklık yapacak tarzda inzisyon 
oluşturulur. 

   

12 
Şişliğin üzerine tampon yerleştirilip insizyon yerine doğru nazikçe 
sıvazlanır ve içeriği boşalır. 

   

13 Yara yeri penset ile tutulan antiseptikli steril tamponla temizlenir.    

14 Yara yeri steril tamponla kapatılır.    
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2. SINIF 
32. VÜCUDA YAPIŞMIŞ OLAN KENENİN UZAKLAŞTIRILMASI 

BECERİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Serap BİBEROĞLU 

 

AMAÇLAR / AÇIKLAMALAR: Vücuda yapışmış olan kenenin kişiye zarar vermeden 

en kısa sürede ve parçalanmadan uzaklaştırılmasının sağlamasının öğrenilmesi. 

 

ARAÇLAR: Eldiven, Penset, Maket 

 

DEĞERLENDİRME: 

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması 

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması 

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak, sırasında, eksiksiz ve duraksamadan yapılması 

 
 

(Kene: Hyalomma 
marginatum) 

Genel Prensipler: 

* Çıplak elle keneye dokunulmamalıdır. 

* Çıkarma işlemi esnasında asla kenenin başının koparılmamasına çalışılır. 

* Kenenin başı asla burgu şeklinde döndürülmemelidir. 
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Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1 

Genel Prensipler: 

* Çıplak el ile keneye dokunulmamalıdır. 

* Çıkarma işlemi esnasında asla kenenin başının koparılmamasına 

çalışılır. 

* Kenenin başı asla burgu şeklinde döndürülmemelidir. 

  

İğne ve benzeri obje batırılmaz. Kenenin üzerine petrol, oje, alkol gibi 

kimyasal maddeler 

sürülmez ateş veya sigara yaklaştırılmaz. 
 

 
 

Kenenin gövdesinden, başından ve diğer organlarından asla tutulmaz. 

   

2 Genel kullanım eldivenleri giyilir.     

3 

Vücuda yapışan tüm keneler tespit edilir.

 

 

   

4 

Kenenin çıkartılması için uygun uçlu penset veya ucu eğik bir forseps 
seçilir. 
 

  

   

5 
Dominant el ile tutulan penset ya da forseps ile kene vücuda yapıştığı 
yerden ve tutunma organlarından yakalanır. 
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Kaynak: 

 
T.C. Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Rehberi www.ekmud.org 

  

 

6 

Dominant el ile çivi çıkarır gibi sağa sola yavaşça oynatarak kene 

vücudu bırakana kadar yukarıya çekilir. 
 

 

   

7 

Çıkarılan kenenin hypostomasının* çıkarıldığından emin olunması 

* Hypostoma kenenin ağzının ortasında vücuda tutunmasını sağlayan 

çentikleri olan bir kamaya benzeyen tutunma organıdır. 

 

   

8 

Çıkarılan kene; 

a) İncelenecek ise içinde alkol olan kapaklı tüpe, 

b) İmha edilecek ise içinde çamaşır suyu bulunan kapaklı tüpe 

konulmalı 

c) Tüp tıbbi atık kutusuna atılmalıdır 

   

9 Isırılan yer povidon iyot ile merkezden başlayarak dairesel bir hareketle 

silinir. 

   

10 Eldivenler çıkarılır. 
   

11 
Hastan kene kaynaklı hastalıklarla ilgili bilgilendirilir, gerekirse uygun 
merkeze yönlendirilir. 

   

http://www.ekmud.org/
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2. SINIF 

33. ARTER KAN GAZI ALMA BECERİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Serap BİBEROĞLU 

 

AMAÇLAR / AÇIKLAMALAR: Arter kan gazı testi için maket üzerinden arter kanı 

alama becerisin kazanılması. 

 

ARAÇLAR: Steril cerrahi eldiven, 2–5 ml lik enjektor; radiyal arter icin eflatun (24 

Gauge) veya siyah uclu iğne (22 Gauge), femoral arter icin yesil uclu iğne (21 

Gauge), 1 flakon heparin veya hazır kangazı enjektörü, steril gazlı bez, antiseptik 

çözelti ve maket. 

 

DEĞERLENDİRME: 

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması 

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya 

basamağın doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması 

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak, sırasında, eksiksiz ve duraksamadan 

yapılması 
 

 

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1 

Hastanın belirgin kanama bozukluğu sorunu olmadığından emin olunur. 

Ağır trombositopeni ve kanama diyatezi olan hastada ponksiyon 

yerinden uzun süren kanamalar ve trombozlar olabileceği bilinmelidir. 

Yapılacak işlemle ilgili hasta bilgilendirilir ve onam alınır.  

   

2 
Arter kanı alınacak olan bölgede aktif infeksiyon, tromboz, selulit 

olmadığından emin olunur. 

   

3 

Hastanın kolu, palmar yüzü önde olacak sekilde muayene masası 

uzerine uzatılır. Hastanın el başparmağı abduksiyon ve dorsifleksiyon 

pozisyonunda serbest sekilde tutulması sağlanır. 

   

4 
A. radialis ve A. ulnariste nabız kontrolu yapılır. A. ulnaris nabzının 

alındığından emin olunur. 

   

5 

Allen testi ile kan dolasımı kontrol edilir. Bunun icin A. radialis ve A. 

ulnaris’e iki parmakla bastırılıp hastadan birkac kez parmaklarını açıp 

kapaması isteyinir. El solmaya baslar, A. ulnaristen parmak 

kaldırıldığında el kırmızılaşıyorsa A. ulnaris’ten yeteri kadar kanlanma 

oluyor ve Allen testi pozitif demektir. 

   

6 Eller yıkanıp eldivenin giyilir.    

7 Enjektor açılıp icine 1 ml heparin cekilir veya heparinli enjektör 

kullanılır. 

   

8 

İğneyi flakondan çıkarmadan, enjektörün iç yüzünün heparinle 

sıvanması icin bir iki kez hafif bir çalkalama hareketi yapılır. Çekilen 

heparin tekrar flakonun içine verilir. Enjektör çıkarılıp ucuna kapağı 

takılır ve steril bir şekilde bekletilir. 
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Kaynak: 

 

1. Clinical skills for OSCEs second edition, Neel L Burton, Kuldip Birdi, (2006) p:24-25 

2. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, öğrenim rehberleri (2009)63 

  

9 Steril gazlı bez açılıp üzerine antiseptik çözelti dökülür.    

10 
Ponksiyon yaplacak bölge antiseptikli gazlı bez ile yukardan asağı tek 

yönde temizlenir. 

   

11 Radiyal arter eli ile bir kez daha palpe edilir.    

12 
Enjektör, iğne açıklığı öne ve yukarı bakacak sekilde basparmak ve 

isaret parmağı arasında tutulur. 

   

13 
Pasif el ile el bileği cildi gerilirken, enjektör 30 derecelik bir açı ile 

distalden proksimale doğru sokulur. 

   

14 

Enjektörü damar trasesi üzerinden hafifçe ilerletilir ve damarın geçildiği 

hissedildiğinde enjektörün içine kan gelip gelmediği kontrol edilir. Arter 

kanı basınçlı olduğundan enjektör ile iğnenin bağlantı noktasında 

pulsasyonu görebilir. 

   

15 
Pulsasyon gördüldüğünde enjektörün pistonunu hafifce geri çekerek kan 

örneklemesini tamamlayınız. 

   

16 

Enjektörün ilerletilmesine rağmen kan gelmezse enjektör çıkarılıp atılır. 

Yeni bir enjektör acıp heparinleyerek, 11 nolu basamaktan itibaren 

tekrarlanır. 

   

17 Kan alınan bölgede, hemostaz sorunu olmayan bir hastada 5 dk, 

hemostaz problemi olabilecek bir hastada ise 10 dk. kuru bir gazlı bez 

ile kompresyon uygulanır. 

   

17 Ponksiyon yerinde kanama olmadığı kontrol edilir.    

19 Kan alındıktan sonra vakit geçirmeden enjektör içindeki hava çıkartılır.    

20 Alınan kan örneği laboratuara en kısa sürede (en geç yarım saat icinde) 

gönderilir. Eğer bu sürede gönderilemiyorsa buz kabı icinde saklanır. 
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2. SINIF 

34. PERİFERİK YAYMA YAPMA ve DEĞERLENDİRME BECERİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Emre TAŞKIN 

 

PERİFERİK YAYMA YAPMA 

 

AMAÇLAR / AÇIKLAMALAR: Periferik yayma yapma becerisinin edinilmesi. 

 

ARAÇLAR: Wright boyası, lam, distile su, kapiller çubuk. 

 

DEĞERLENDİRME: 

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması 

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya 

basamağın doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması 

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak, sırasında, eksiksiz ve duraksamadan 

yapılması 

 
 
 

 

 

 

 

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1 Nonsteril eldiven giyilir.    

2 
Temiz ve kuru bir lam alınır ve lamın ucuna kapiller tüp ile tüpten 

alınan kan damlatılır 

   

3 
Diğer lamın kısa kenarı bu lam ile 45 derece açı yapacak şekilde, kan 

damlasının biraz önüne konur 

   

4 
Hafifçe geriye doğru çekilerek damlaya dokundurulur ve böylece 

kanın lamın kenarına doğru yayılması sağlanır 

   

5 İkinci lam birinci lam üzerinde 45° hızla hareket ettirilerek yayılır    

6 Elde edilen preperat oda ısısında kurutulur    

7 
Kurutulmuş yaymanın üzerine Wrigth boyası damlatılır, yaymanın 

tamamı kaplanacak şekilde boya eklenir. Üç dakika beklenir. 

   

8 
Sürenin sonunda bir damlalık distile su yaymanın üzerine eklenir. Üç 

dakika beklenir. 

   

9 
Sonra boya dökülür ve preperat hafifçe saf su ile yıkanır. Boyalı yüzeye 

kurumadan dokunulmamalıdır 

   

10 Dikey vaziyette bir yere dayayarak havada kuruması beklenir    
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Periferik Yayma Değerlendirme Becerisi 

 

AMAÇLAR / AÇIKLAMALAR: Periferik yayma değerlendirme becerisinin 

kazandırılması. 

 

ARAÇLAR: Periferik yayma, mikroskop, immersiyon yağı. 

 

DEĞERLENDİRME: 

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması 

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması    veya 

asamağın doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması 

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak, sırasında, eksiksiz ve duraksamadan 

yapılması 
 

 

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1 Periferik yayma boyalı kısmı üste gelecek şekilde mikroskoba 

yerleştirilir 

   

2 X10 büyütmede görüntü netleştirilir. 
   

3 X100 büyütmeye alınır 
   

4 İmmersiyon yağı damlatılır 
   

5 Hassas ayarla görüntü netleştirilir 
   

6 
Periferik yaymada en çok görülen hücreler eritrositlerdir. Çekirdeksiz, 

yuvarlak, pembe renkli, ortası 1/3 soluk görünen hücrelerdir. 

   

7 

Periferik yaymada görülen lökositlerden biri nötrofildir (granülosit, 

polimorfo nükleer lökosit, parçalı) Yuvarlak, stoplazması granüllü, 

çekirdeği birden fazla seğmentten oluşan hücrelerdir. 

   

8 

Periferik yaymada görülen lökositlerden biri lenfosittir. Yuvarlak, 

granülsüz dar stoplazmalı, tek ve yuvarlak lacivert çekirdeği olan 

hücrelerdir. 

   

9 

Periferik yaymada görülen lökositlerden biri monosittir. Yuvarlak, açık 

mavi granülsüz geniş stoplazmalı, tek ve fasulye şeklinde lacivert 

çekirdeği olan hücrelerdir. 

   

10 

Periferik yaymada görülen hücre parçacıkları trombositlerdir. 

Eritrositlerden 10 kat daha küçük noktasal tarzda görülen hücre 

parçacıklarıdır. Agregan içeren kanla yapılan yaymada ve trombosit 

fonksiyon bozukluklarında trombositler dağınık tekli, kan alınır alınmaz 

direkt yayılırsa ve trombositler fonksiyonel olarak normalse birbirine 

yaklaşmış (agregasyon oluşturmuş) olarak görülür. 

   

11 
Periferik yaymada görülen lökositlerden biri eozinofildir. Yuvarlak, 

stoplazması iri eozinofilik (pembe, turuncu) granüllü, çekirdeği iki 
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veya üç seğmentten oluşan hücrelerdir. 

12 

Periferik yaymada görülen lökositlerden biri bazofildir. Yuvarlak, 

stoplazması iri bazofilik (lacivert) granüllü, çekirdeği iki veya üç 

seğmentten oluşan ancak koyu renk granüller nedeniyle görülmeyen 

hücrelerdir. 
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Kaynak: 

 

Çocuk Hastalarında Tanı Testleri Editör: Cengiz YAKINCI, M. Ayşe Selimoğlu Adana Nobel 

Kitabevi 2011 Bölüm: Hematolojide kullanılan tanısal testler 
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2. SINIF 
35. KAN GRUBU TAYİNİ BECERİSİ 

Yrd. Doç. Dr. M. Kamil TURAN 

 

AMAÇLAR / AÇIKLAMALAR: Kan grubu bakma becerisinin edinilmesi. 

 

ARAÇLAR: Nonsteril eldiveni, lanset, pamuk, alkol, kesici atık kutusu, anti A, 

anti B ve Anti D solusyonları, lam, çubuk. 

 

DEĞERLENDİRME: 

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması 

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya 

basamağın doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması 

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak, sırasında, eksiksiz ve duraksamadan 

yapılması 

 
 

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1 Eller yıkanır    

2 Kan grubuna bakılacak kişi bilgilendirilir ve onam alınır    

3 Nonsteril eldiven giyilir    

4 Üç adet lam alınır    

5 
Dominant olmayan elin üçüncü veya dördüncü parmak ucu 

alkol ile temizlenir ve lanset ile delinir 

   

6 Her bir lamın üzerine birer damla kan damlatılır    

7 
Kan damlalarının yaklaşık 1 cm uzağına her bir lama farklı olmak üzere 

anti A, anti B ve anti D solusyonlarından birer damla damlatılır 

   

8 Çubukla, her bölgedeki kan damlası ve solusyon birbirine karıştırılır    

9 Aglutinasyon (çökelti) olup olmadığı gözlenir    

10 

Aglutinasyon olan bölüm pozitif olarak değerlendirilir  

1. Anti A solusyonu ile aglutinasyon varsa kan grubu “A”  

2. Anti B solusyonu ile aglutinasyon varsa kan grubu “B” 

3. Anti A ve anti B solusyonu ile aglutinasyon varsa kan grubu 

“AB”  

4. Anti A ve anti B solusyonu ile aglutinasyon yoksa kan grubu “0”  

5. Anti D solusyonu ile aglutinasyon varsa kan grubu “Rh (+)” 

6. Anti D solusyonu ile aglutinasyon yoksa kan grubu “Rh (-)” 

olarak değerlendirilir 

   

11 Kan grubu kaydedilir ve kişiye bildirilir    
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Kaynak: 

http://www.kmtd.org.tr/pdf/kan_gruplarinin_saptanmasi.pdf (erişim tarihi: 27.06.2012) 

 

http://www.kmtd.org.tr/pdf/kan_gruplarinin_saptanmasi.pdf
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2. SINIF 
36. EKG ÇEKME ve YORUMLAMA BECERİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Ekrem KARAKAYA 

 

EKG ÇEKME BECERİSİ 
 
AMAÇLAR: Maket üzerinede altı göğüs derivasyonu ve dört ekstremite 

derivasyonunun uygun şekilde yerleştirilerek 12 derivasyonlu elektrokardiyografi 

kaydının alınalmesi. 

 

ARAÇLAR: EKG kayıt cihazı, hasta muayene masası, maket 

 

DEĞERLENDİRME: 

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması 

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya 

basamağın doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması 

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak, sırasında, eksiksiz ve duraksamadan 

yapılması 
 

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1 Hastaya yapılacak işlem konusunda bilgi verilir.     

2 
Hastanın belden uzanması istenir yukarısı çıplak bırakılarak sırtüstü 

muayene masasına 

   

3 

Ekstremite ve göğüs elektrotları aşağıda tarif edilen yerlere yerleştirilir 
1. V1 –Sternumun hemen sağında 4. Intercostal aralıkta 

2. V2 - Sternumun hemen solunda 4. Intercostal aralıkta 

3. V4 - Sol midklaviküler hatla 5. interkostal aralığın kesiştiği bölge 

4. V3 - V2 ve V4 arasındaki hayali hattın tam ortası 

5. V5 - Sol anterior aksiller çizgiüzerinde V4 ile aynı hizada 

6. V6 - Sol orta aksiller çizgi üzerinde V4 ve V5 ile aynı hizada 

7. Sağ kol elektrodu (RA, Kırmızı): Sağel bileği proksimaline 

8. Sol kol elektrodu (LA, Sarı): Sol el bileği proksimaline 

9. Sol bacak elektrodu (LL, Yeşil): Sol bacak, ayak bileği proksimaline  

10. Sağ bacak elektrodu (RL, Siyah): Sağ bacak, ayak bileği proksimaline 

NOT: Ekstremite elektrotları el ve ayak bileği eklemlerinin hemen 

proksimaline ve ekstremitelerin iç yüzüne yerleştirilmelidir. Kadınlarda 

kayıt yaparken mümkünse V4-V6 elektrotları sol meme altına 

yerleştirilmelidir.  

   

4 
EKG aleti açılır, cihazın ekranından standart kalibrasyonun 10 

mm/mV ve çekim hızının 25 mm/sn olduğu kontrol edilir 

   

5 
Tüm derivasyonlarda en az üç QRS kompleksi içerecek şekilde çekim 

yapılır 

   

6 Ritm analizi için uzun bir D II derivasyonu (5 QRS kompleksi) çekilir    

7 EKG kağıdının üstüne hastaya ait bilgiler (kimlik, tarih, saat) yazılır.    
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EKG Yorumlama Becerisi 

 
AMAÇLAR: Uygun şekilde EKG okuma becerisinin kazandırılması 

ARAÇLAR: EKG örnekleri 

DEĞERLENDİRME: 

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması 

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya 

basamağın doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması 

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak, sırasında, eksiksiz ve duraksamadan 

yapılması 

 

 

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1 
EKG kağıdını 12 derivasyon DI’den V6’ya sıralanacak şekilde tutar, 

kâğıt altında yazan ekg çekim hızı (standart 25 mm/sn) kontrol edilir, 

voltaj kalibrasyonu (10 mm/mV) kontrol edilir 

   

2 
İzoelektrik hattın normal düzgün bir şekilde yerinde olup olmadığını 

kontrol eder, şayet izoelektrik hatta kayma, eğrilik gözlenirse EKG 

çekimi yenilenir 

   

3 Tüm derivasyonlarda P, QRS ve T dalgaları ve varsa U dalgası varlığı 

kontrol edilir 

   

4 QRS kompleksini ve tek tek Q, R ve S dalgalarını tanır    

5 

Ritm derivasyonunda (genelde DII) R-R aralıklarındaki kareleri 

sayarak takip eden atımlar arasındaki ritmin düzenli olup olmadığını 

belirler 

Kalp hızı, 300 iki R-R arasındaki büyük kare sayısına, ya da 1500 iki 

R-R arasındaki küçük kare sayısına bölünerek hesaplanır 

   

6 PR aralığı (P dalgasının başlangıcından QRS kompleksinin 

başlangıcına kadar olan aralık) belirlenerek süresi hesaplanır 

   

7 QT (QRS kompleksinin başlangıcından T dalgasının sonuna kadar 

olan aralık) belirlenerek süresi hesaplanır 

   

8 PR segmentinin (P dalgasının sonundan QRS kompleksinin başına 

kadar olan bölüm) izoelektrik hatta olup olmadığı kontrol edilir 

   

9 
ST segmentinin (QRS kompleksinin sonlandığı noktadan T dalgasının 

başlangıcına kadar olan bölüm) izoelektrik hatta olup olmadığı 

kontrol edilir 

   

10 P dalgasının süre ve amplitüdü hesaplanır, izoelektrik hatta göre 

pozisyonu kontrol edilir 

   

11 QRS kompleksinin süre ve amplitüdü hesaplanır    

12 T dalgasının süre ve amplitüdü hesaplanır, izoelektrik hatta göre    
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Kaynak: 

 
1. Elektrokardiyografi Kaydı Marriott’un Pratik Elektrokardiyografisi. Gallen S. 

Wagner. Onuncu Baskı, 2003.S:26-44 

2. Practical Approach, The ECGATwo-StepApproachtoDiagnosis.MarcGertsch.1st 

Edition, 2004. s13-18. 

3. Eldridge MJ, Richley D, Ross C, Cox C, Breen C. (2014) Clinical Guidelines 

by Consensus: Recording a standard 12-lead electrocardiogram. An approved 

methodology by the Society for Cardiological Science and Technology 

(SCST). Link: http://www.scst.org.uk/resources/CAC_SCST_Recording_a_12- 

lead_ECG_final_version_2014_CS2v2.1.pdf 
  

pozisyonu kontrol edilir 

13 Her P dalgasını düzenli olarak bir QRS kompleksinin izleyip 

izlemediği kontrol edilerek ritmin sinüs ritmi olup olmadığı belirlenir 

   

14 Sinüzal taşikardi ve sinüzal bradikardiyi tanır ve ayırt eder    

15 Kalbin aksını hesaplar    

16 P pulmonale ve P mitrale’yi tanır    

17 Atriyoventriküler blokları tanır ve ayırt eder (1. dereceAV blok, 2. 

derece AV blok tip-1, 2. derece AV blok tip-2, 3. derece AV blok) 

   

17 Dal bloklarını tanır ve ayırt eder (Sağ dal bloğu, sol dal bloğu)    

19 Göğüs derivasyonlarında (V1’den V6’ya) QRS’in normal değişimini 

gösterir 

   

20 Patolojik Q dalgalarını gösterir    

21 Patolojik QRS dalgalarını gösterip, patoloji tipini tespit eder (Geniş 

QRS, düşük ya da yüksek voltajlı [amplitudlu] QRS) 

   

22 QRS dalgasının voltajına göre ventrikül hipertrofisi olup olmadığını 

tespit eder 

   

23 İzoelektrik hatta göre ST segment değişiklikliğini tespit eder, 

açıklamasını yapar, EKG’de iskemik değişiklikler bulur, tipini söyler 

(ST çökmesi veya yükselmesi [elevasyonu]) 

   

24 T dalgasında değişiklik olup olmadığını tespit eder, anlamını söyler    

25 U dalgasını tespit eder, varsa nedenlerini söyler    

26 Ekstra atımları tespit eder varsa atriyal mı ventriküler mi olduğunu 

söyler 

   

27 Varsa taşikardi tipini belirler (Sinüzal/dar QRS’li/geniş QRS’li)    

28 Atriyal fibrilasyon olup olmadığını tespit eder    

29 Ventriküler fibrilasyon olup olmadığını tespit eder    

30 EKG örneklerinde varsa artefaktları tespit eder    
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2. SINIF 

37. BOĞAZ SÜRÜNTÜ ÖRNEĞİNİN ALINMASI BECERİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Süha ERTUĞRUL 

 
AMAÇLAR: Boğaz sürüntü örneği alabilme becerisin kazanılması. 

ARAÇLAR: Steril eküvyon, maket, abeslang (dil basacağı), Stuart transport besiyeri, 

kalem  

 

DEĞERLENDİRME: 

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması 

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya 

basamağın doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması 

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak, sırasında, eksiksiz ve duraksamadan 

yapılması 
 
 
 

  

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1 Hastaya yapılacak işlem konusunda bilgi verilir, onayın alınır    

2 Eller sabun veya herhangi bir dezenfektan ile yıkanır    

3 
Kültür tüpü ve sürüntü çubuğunun bulunduğu paket steril bir şekilde 

açılır 

   

4 Dil basacağı paketinden çıkarılır    

5 
Eküvyon çubuğu pamuklu ucu hiçbir yere temas etmeyecek şekilde 

çıkarılır 

   

6 Hastanın başını hafifçe ekstansiyona getirilir    

7 Hastanın ağzını açarak ‘aaa’ sesini çıkarması istenir    

8 Dilin1/3’lük ön kısmına dil basacağı ile basılır    

9 
Kültür tüpü masaya bırakılır, eküvyon çubuğu bir yere temas etmeden 

baş kısmından tutulur 

   

10 

Eküvyon çubuğunun ucundaki pamuklu kısmı sağa sola rotasyon 

yaptırarak tonsiller, ön – arka tonsiller plika ve posterior farengeal duvar 

üzerine sürtülür 

   

11 
Dil basacağı atılır ve eküvyon çubuğu bir yere temas ettirmeden sağ el 

baş ve işaret parmakları arasında tutulur 

   

12 
Transport besiyeri tüpü sol elle tutulur, sağ el 4, 5. parmaklar ve avuç 

içinde şıkıştırılarak kapağı açılır 

   

13 
Eküvyon çubuğu transport besi yeri içine konulur ve kapatılır 

(Eküvyonun pamuklu ucunun jelin içine girmesi gerekir) 

   

14 
Tüp üzerindeki etiket doldurulur ve mümkün olan en kısa sürede 

laboratuvara gönderilir 

   



  

96 
 

 
 

 

Kaynak: 

 
1. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Klinik Beceri Eğitimi Rehberi (2009) 

2. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Entegre Hekimlik Uygulamaları Ders Kurulu Klinik 

BecerilerRehberi 
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2. SINIF 
38. YARADAN KÜLTÜR ALMA ve YARA PANSUMANI BECERİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Süleyman ERSOY 

 

AMAÇLAR: Maket üzerinde açık yaradan mikrobiyolojik inceleme için kültür alınması ve 

standart bir yara pansumanın yapılabilmesi. 

 

ARAÇLAR: Steril pansuman seti, maket, kültür tüpü, enjektör, steril eldiven, serum 

fizyolojik solüsyon, antiseptik solüsyon, steril gazlı bez, sargı bezi, flaster. 

 

DEĞERLENDİRME: 

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması 

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması 

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak, sırasında, eksiksiz ve duraksamadan yapılması 

 
 

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

 Kültür Alınması    

1 Eller sabunla yıkanır.    

2 Kullanılacak malzemeler kontrol edilir. Hastaya bilgi verilir.    

3 Pansuman seti açılır ve malzemeler (kültür tüpü, enjektör ve gazlı bez) 

steril bir şekilde set içine açılır. 

   

4 Steril eldiven giyilir.    

5 

Klempe tutturulmuş gazlı beze yardımcı tarafından dökülen antiseptik 

solüsyon ile yara kenarı içerden dışa doğru genişleyen daireler 

şeklinde silinir (antiseptik solüsyon yara içerisine sürülmemelidir). 

   

6 
Varsa yaranın en derin yerinde birikmiş sıvı (eksüda) enjektöre çekilip 

ucu sıkıca kapatılır. 

   

7 

Enjektöre çekilecek kadar sıvı birikimi yoksa, sıvının en fazla 

görüldüğü yerden, kültür çubuğunun pamuklu ucu sokulup 

döndürülerek yeterli miktarda örnek alınır. 

   

8 Pamuklu çubuk etrafa değdirilmeden kültür tüpün içindeki jele 

yerleştirilir. 

   

 Pansuman Yapılması    

9 Klempin ucuna tutturulmuş gazlı beze, yardımcı serum fizyolojik 

dökülür. 

   

10 Yara içerisi serum fizyolojik ile ıslatılmış gazlı bezle nazikçe 

temizlenir. 

   

11 Klempin ucuna tutturulmuş yeni bir gazlı bez üzerine, yardımcıdan    
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Kaynak: 
1. Tenenhause M, Bhavsar D. In: Granick MS, Gamelli RL. Surgical wound healing 

and Management. Informa Healtcare.2007: pp:31-32. 

2. Galiano RD, Mustoe TA. Wound care. In: CH, Beasley RW, Aston SJ, BarlettSP, 

Gurtner GC, Spear SL. Grabb & Smith's Plastic Surgery. 6th Ed. Lippincott 

Williams&Wilkins2007: pp:28. 
  

gazlı beze temas etmeden antiseptik solüsyon dökmesi istenir. 

12 
Yara kenarı içten dışa doğru genişleyen daireler şeklinde antiseptik 

solüsyonla silinir. 

   

13 
Gerekli görülürse topikal antibakteriyel pomad ya da antiseptik madde 

yara içerisine sterilite şartlarına riayet ederek uygulanır. 

   

14 Yaranın üzeri steril gazlı bezle kapatılır.    

15 
Yara ekstremitede ise sargı bezi ile sarılarak, diğer yerlerde flasterle 

yapıştırılarak pansuman tamamlanır. 

   

16 Atık malzemeler uygun atık torbalarına atılarak set toplanır.    

17 Kültür tüpünün ya da kültür materyali aspire edilmiş enjektörün üzerine 

hasta bilgilerini içeren etiket yapıştırılıp mikrobiyoloji laboratuvarına 

gönderilir. 

   

17 Eller yıkanır.    
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2. SINIF 
39. NAZOGASTRİK SONDA UYGULAMA BECERİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Serap BİBEROĞLU 

 

AMAÇLAR / AÇIKLAMALAR: Maket üzerinde Nazogastrik sonda takma ve çıkarma 

becerisin kazanılması. 

 

ARAÇLAR: Nazogastrik sonda ve maketi, 50 cc’lik enjektör, kâğıt peçete, bir 

bardak su ve pipet, el feneri flaster, steteskop, havlu, böbrek küvet, dil basacağı, tek 

kullanımlık eldiven, kayganlaştırıcı jel (sıvı vazelin vb.), dren torbası 

 

DEĞERLENDİRME: 

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması 

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması 

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak, sırasında, eksiksiz ve duraksamadan yapılması 

Uygulama 

NO. NAZOGASTRİK SONDA TAKMA BASAMAKLARI 1 2 3 

1 Tedavi tepsisinin eksiksiz hazır olduğu kontrol edilir.    

2 Eller yıkanır.    

3 Yapılacak işlem hakkında hastaya bilgi verilir ve hastanın onayı alınır.    

4 

Hasta Fowler pozisyonuna (yarı oturur pozisyona) getirilir (hastanın 

başı, yatağın baş kısmı kaldırılarak ya da hastanın sırtı birbirine çapraz 

iki yastıkla desteklenerek 45-60 derece yükseltilir). Bu esnada 

omurganın düz olmasına da dikkat edilir. 

   

5 
Ayakları dorsal fleksiyonda tutacak şekilde ayak tabanı ayak tahtası ile 

hasta kaymayacak şekilde desteklenir. 

   

6 
Nazogastrik sonda, burun ucu-kulak memesi-sternum alt ucu hattı 

boyunca tutularak, uzunluğu ölçülür. 

   

7 Burun üzerinden taşmayacak uzunluk ve kalınlıkta flaster hazırlanır.    

8 
Hastanın eline bir bardak su ve pipet verilir, böbrek küveti hastanın 

yanında hazır bulundurulur. 

   

9 Hastanın göğsü üzerine havlu yerleştirilir.    

10 Eldiven giyilir.    

11 Hastanın burun delikleri gözden geçirilir, nefes alışverişi kontrol edilir.    

12 

Tüpün 5 cm distaline kadar vazelin sürülür, nazogastrik sonda burundan 

sokulur, önce burun tabanına paralel, daha sonra aşağıya ve arkaya 

doğru burun ucu-kulak mesafesi kadar ilerletilir. 

   

13 
Hastanın başına hafif fleksiyon yaptırılır, sonda ilerletilirken hastanın 

yutkunması istenir, sonra baş eski konumuna getirilir. 

   

14 
Hastaya yutkunmaya devam etmesi söylenir ve gerekirse pipetle su 

içmesi sağlanır. 

   

15 
Dirençle karşılaşılırsa nazogastrik sonda kendi ekseni etrafında 

döndürülür. 

   

16 
Solunum sıkıntısı (şiddetli öksürük, siyanoz) olursa sonda hemen geri 

çekilir. 

   



  

100 
 

 

  

17 Hastanın gerekirse su içmesi sağlanarak, ölçülen yere kadar sonda 

ilerletilir. 

   

17 Nazogastrik sondanın dışta kalan serbest ucuna enjektör takarak içerik 

aspire edilir ve mide içeriğinin gelip gelmediği kontrol edilir. 

(Eğer bu imkân yok ise nazogastriğin serbest ucundan 50 cc hava 

enjekte edilirken steteskopla epigastrik bölgede gurlama sesi duyulmaya 

çalışılır). 

   

19 Eldivenlerin çıkarılır, atılır.    

20 Sonda flaster ile temizlenen burna tespit edilir.    

21 Nazogastrik sondanın dışta kalan kısmının sarkmasını önlemek için, 

hastanın görüş alanını engellemeyecek şekilde omuzuna flaster 

sabitlenir ve drenaj torbası takılır. 

   

22 Kullanılan araç ve gereç toplanır.    

23 Eller yıkanır.    

24 Sondanın yerleştirilme nedeni ve saati, yerleştirilen sondanın tipi, 

hastanın işlemlere olası toleransı, müdahalelerin etkinliği dosyasına 

kaydedilir. 
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Nazogastrik Sondanin Çikarilmasi 
 

 

 

Kaynak: 

1. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Mesleksel Beceri Laboratuarı Öğrenim Rehberleri 

  

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1 Hastaya işlemin açıklanır.    

2 Hasta Fowler’s pozisyonuna getirilir.    

3 Giysideki çengelli iğne açılarak, sonda serbestleştirilir.    

4 
Kâğıt havlu hastanın göğsüne yerleştirilir, hastanın eline peçete 

yerleştirlir. 

   

5 Eldiven giyilir.    

6 Nazogastrik sondayı burna tespit eden flaster açılır.    

7 
Sonda dışarı doğru çekilir ve hastanın göğsündeki kâğıt havluya 

sarılarak atılır. 

   

8 Eldivenlerin çıkarılarak atılır.    

9 Eller yıkanır.    

10 Nazogastrik sondanın çıkarıldığı saati kaydedilir    
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2. SINIF 
40. BEBEK VÜCUT AĞIRLIĞI, BOY VE BAŞ ÇEVRESİ ÖLÇME 

BECERİSİ 
Yrd. Doç. Dr. Mahmut TURGUT 

AMAÇLAR / AÇIKLAMALAR: Maket üzerinde bebek vücut ağırlığı, boy ve baş çevresi 

ölçme becerisinin kazanılması. 

 

ARAÇLAR: Elektronik bebek terazisi, boy ölçme cetveli, mezura, kâğıt havlu, kağıt, 

kalem, muayene masası, beebk maketi 

 

DEĞERLENDİRME: 

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması 

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması 

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak, sırasında, eksiksiz ve duraksamadan yapılması 

 
 

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1 Refakat eden kişiye işlem hakkında bilgi verilir.    

2 Eller yıkanır    

3 
Terazinin kefesine yaklaşık bebeğin boyu uzunluğunda kâğıt havlu 

yerleştirilir 

   

4 
Terazinin açma düğmesine basarak kalibrasyon için beklenir. 

Terazinin ekranında 0.0 işareti görülür. 

   

5 Bebeğin tam çıplak olarak soyunması sağlanır    

6 
Bebek muayene masasına başı dominant olmayan el tarafına getirilecek 

şekilde sırtüstü yatırılır 

   

7 

Bebeğin kavranması ve kaldırılması 

1. Dominant kol fleksiyona getirilir. 

2. Kendi gövdesine doğru döndürülür. 

3. Sırtıdesteklenir. 

4. Bebek kol ve gövde arasında kalacak şekilde yerleştirilir. 

5. Dominant olmayan elle bebeğin ensesi ve başı desteklenir 

6. Bebek kavranır ve kaldırılır 

   

 TARTI İŞLEMİ İÇİN DİĞER BASAMAKLAR    

8 
Bebek terazinin kefesine önce dominant el ve sonra da diğeri 
serbestleşecek şekilde yavaşça bırakılır 

   

9 Bebeğin ağırlığı kaydedilir (Örn:7000 g)    

10 Bebek aynı şekilde kaldırılarak refakat eden kişiye verilir    

11 Boy ölçme cetvelinin hareketli ucunun arasına bebeğin sığacağından 

yaklaşık bir karış kadar fazlası ayarlanır 

   

12 Cetvel bebekle ölçen kişi arasına, sert ucu bebeğin baş tarafında olacak 

ve her iki ucun da ölçen kişinin baktığı yöne bakacak şekilde 
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Kaynak: 
 

Propedötik Çocuk Hastalıklarında Fizik Muayene ve Ayırıcı, Tanı Mehmet Sadık 

Demirsoy, Çizgi Tıp Yayınevi, 2004 
  

yerleştirilir 

13 
Sabit uç bebeğin baş tarafında bebeğin yüzü yukarı bakarken sıfıra 

hizalanır 

   

14 
Dominant olmayan elle bebeğin dizlerine hafifçe bastırılıp zemine 

teması sağlanırken dominant elle hareketli uç kaydırılır. Bebeğin ayak 

tabanına temas ettirilir 

   

15 Değişken ucun dayandığı son sayı ve ondalık hane okunur (Örneğin 

52,5 cm) 

   

16 Bebeğin boyu kaydedilir    

17 Bebek aynı şekilde kaldırılarak refakat eden kişiye verilir    

 BAŞ ÇEVRESİ ÖLÇÜMÜ İÇİN DİĞER BASAMAKLAR    

17 Ölçüm için kullanılacak olan mezura kontrol edilir    

19 Dominant olmayan elle bebeğin oksipital kemiğinin en çıkıntılı 

noktası (Protuberensia occipitalis externa: POE) bulunur 

   

20 Mezura, kıvrım yapmayacak şekilde aynı düzlemde kaydırılarak, 

POE, kulakların üstü, kaşların üzeri ve glabellanın oluşturduğu 

düzlemden geçecek şekilde yerleştirilir 

   

21 Mezuranın ‘‘0’’ ucu diğer ucuyla birleştirilerek sayının ve ondalık 

hanesi okunur 

   

22 Baş çevresi ölçümü kaydedilir    

23 Bebek aynı şekilde kaldırılarak refakat eden kişiye verilir    
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2. SINIF 
41. YENİDOĞAN MUAYENESİ ve CANLANDIRMA BECERİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Erkan DOĞAN 

 
AMAÇ: Maket üzerinde yenidoğanda muayene ve uygulama becerisinin kazanılması  

 

GEREKLİ MALZEMELER: Bebek ileri yaşam desteği maketi  

 

DEĞERLENDİRME:  

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması  

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması  

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak, sırasında, eksiksiz ve duraksamadan yapılması   

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

 YENİDOĞAN MUAYENE REHBERİ     

1 Ellerin yıkanması.     

2 
Hasta yakınları muayene hakkında bilgilendirilir ve rahat olması 

sağlanır.  

   

3 Tüm giysilerinin çıkarılması sağlanır.     

4 Genel durum ve aktivitesi değerlendirilir     

5 Vücut ölçümleri (ağırlık, boy, baş çevresi) ve persentilleri belirlenir     

6 
Vital bulguları (ateş, nabız, solunum sayısı, kan basıncı) belirlenir. Cilt 

rengi, görünümü, geçici cilt döküntüleri ve doğum lekeleri belirlenir  

   

7 
Göbek kordonu ve damarları değerlendirilir, omfalosel ve gastroşizis 

olup olmadığı belirlenir  

   

 
KRANİYUM (HEMATOM, SUKSEDANEUM), FONTANEL VE 

SÜTÜRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

   

8 
Hastanın oksipital bölgesinden başı kavranarak hafifçe yukarı doğru 

kaldırılması sağlanır 

   

9 
Diğer elin palpasyonu ile kranium, sütürler ve ön fontanel sınırları 

belirlenir  

   

10 Fontanelde pulsasyon, çöküklük veya kabarıklık olup olmadığı belirlenir    

 YENİDOĞAN REFLEKSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ    

11 
Bebeğin ağız kenarına yanaktan yumuşak bir cisim, parmak, biberon 

veya meme ile yaklaşılır 

   

12 
Bebeğin başını o tarafa döndürüp, memeyi yakalayıp emmeye çalışması 

izlenir (11 ve 12. Basamaklara emme-arama refleksi adı verilir)  

   

13 
Bir cisim veya parmakla hastanın el ayasına ulnar tarafından 

yaklaşılarak dokunulur.  

   

14 
Bebeğin eli kavradığı görülür (13. ve 14. Basamaklara yakalama refleksi 

adı verilir)  

   

15 Her iki ayak tabanında aynı işlem yapılabilir (ayak yakalama refleksi)    

16 

Bebeğin başı alttan desteklenerek hafif hiperekstansiyona getirildikten 

sonra ya da sırt üstü yatarken elleri tutulup hafifçe kaldırıldıktan sonra 

birden bırakılır 

   

17 Yanıt olarak bebeğin kollarının proksimal kısımlarında ani abdüksiyon,    
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dirsekte ekstansiyon, parmaklarda abdüksiyon ve açılma olur. Bebek 

genellikle ağlar (16 ve 17. adımlara Moro refleksi adı verilir)  

 KALÇA ÇIKIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ    

17 Yenidoğan sırtüstü yatırılır ve bacaklarının muayeneyi uygulayana 

doğru bakması sağlanır  

   

19 Sol diz ve diz üstü kesiminin başparmak içe, işaret parmağı dışa gelecek 

şekilde sağ el ile kavraması izlenir (Ortolani Testi)  

   

20 Sol el ile femur ve pelvisin tespit edilmesi, çıkık olan sol femur başının 

aynı bacağın abdüksiyona zorlanması ile asetabulumun arka kenarına 

sürtünerek redükte olması  

   

21 Bu sırada "klik" duyulması ile testin pozitif olduğu saptanır     

22 Yenidoğan 20. Basamaktaki pozisyonda tutulduğunda sağ el baş 

parmağı ile femurun laterale itilmesi ile stabil olmayan kalçalarda femur 

başının asetabulumun arka kısmına sürtünerek bir "klik" sesi duyulur 

(Barlow testi)  

   

23 Daha sonra işaret parmağı ile büyük trocantere basıldığında femur 

başının mediale itilmesi ile ikinci bir "klik" sesi ile femur başının tekrar 

yerine girmesi sağlanır  

   

24 Aynı işlemler diğer kalça için de yapılır     
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Yenidoğanda Canlandirma Becerisi 
 
 

 

  

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1 

Gebelik termde mi?  

Soluyor ya da ağlıyor mu?  

Tonusu iyi mi?  

İlk 60 sn. de değerlendirilir 

   

2 

Soluyor, ağlıyor ve tonusu iyi ise;  

Rutin Bakım: Sıcak tutulmalı, gerekirse havayolunu açmalı, 

kurulanmalı, sürekli değerlendirilmeli 

   

3 
Solumuyor, ağlamıyor ve tonusu iyi değil ise;  

Sıcak tutulur, gerekirse havayolu açılır, kurula, uyarı verilir  

   

4 
Kalp hızı 100’ün altında, gasping veya apne var mı?  

İlk 60 saniyede değerlendirilir  

   

5 Gasping veya apne yoksa sıkıntılı solunum veya inatçı siyanoz var mı?     

6 
Gasping ya da apne varsa pozitif basınçlı ventilasyon uygulamayı 

düşünülür ve SpO2 izlenmelidir  

   

7 Gasping ya da apne yoksa rutin bakım uygulanır    

8 
Kalp hızı 100’ün altında ise pozitif basınçlı ventilasyon uygulama 

düşünülür 

   

9 

Kalp hızı ≤ 60 ise, adrenalin uygulanmalıdır (IV doz, 0,01 mg/kg) 

Entübasyon düşünülmelidir, 

PBV ile koordine göğüs basısı yapmaya başlanmalıdır. 

   

10 

Göğüs basısı sternumun alt üçte birlik kısmına, göğüs AP çapının 

yaklaşık üçte biri derinliğinde uygulanmalıdır.  

Basılar iki başparmak ile yapılırken, diğer parmaklar göğsü sarmalı ve 

sırtı desteklemeli veya 2 parmak ile bası ve diğer elin sırtı desteklemesi 

şeklinde uygulanmalıdır.  

   

11 

Kardiyak bası /solunum oranının, 3:1 olması için dakikadaki hedef 

yaklaşık 120 olacak şekilde 90 göğüs basısı ve 30 solunum yapılmalıdır 

(bir,ki,üç-sık, bir,ki,üç-sık…)  

   

12 
Kalp hızı yeterli cevap vermiyorsa sıvı yüklemesi için izotonik 

kristaloid veya kan uygulanmalıdır (doz 10 ml/kg ve tekrar gerekebilir)  
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2. SINIF 
42. ALT EKSTREMİTE İNTRAOSSEÖZ GİRİŞİM BECERİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Serap BİBEROĞLU 

 

AMAÇLAR / AÇIKLAMALAR: Acil damar yolu girişi gerektiren ya da hızlı ve 

güvenli venöz giriş sağlanamadığı durumlarda, IV girişten daha hızlı giriş sağlamak 

amacıyla intraosseöz girişim becerisinin alt ekstremite maketi üzerinde kazanılması. 

 

ARAÇLAR: İntraosseöz iğne, sıvı hattı, girişim masası, steril gazlı bez, antiseptik 

çözelti, steril cerrahi eldiven, flaster, lokal anestezikli enjektör ve alt ekstremite maketi.  
 

DEĞERLENDİRME:  

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması  

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması  

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak, sırasında, eksiksiz ve duraksamadan yapılması   
 

 

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1 
Hastaya yapılacak işlem hakkında bilgi verilir hasta veya yakınından 

onam alınır. 

   

2 
Hasta girişim masasına yatırılıp alt kısmının tamamen soyunması ve 

bacaklarının uzatılması sağlanır 

   

3 
Tibianın ön ve arka kenarları arasındaki ve tüberositas tibianın 2 parmak 

altındaki saha belirlenerek işaretlenir 

   

4 Eller yıkanıp steril eldivenin giyilir.    

5 
Girişim yapılacak cilt bölgesi dezenfektan ve steril gazlı bezle 

dezenfeksiyonu sağlanır 

   

6 Girişim yapılacak cilt bölgesi 1-2 cc lokal anestetik ile infiltre edilir    

7 

İntraosseöz iğneyi yerleştirilir 

Bir el proksimal tibia dorsalinden destekler 

1. İğne avuç içine alınıp vidalar gibi bastırılır. 

2. İğne ucu kaudal yönde (epifizi korumak için) olmalıdır 

3. Deri penetrasyonu güçse küçük bir insizyon dayapılabilir 

4. Ani direnç kaybı oluncaya kadar ilerletilir. 

   

8 

Aspirasyon yapınız ve sıvı hattını takılır 

1. Trokar çekilip kemik iliği aspire edilir. Kan gelmemesi yerinde 

olmadığını göstermez. 

2. Sıvı hattı bağlanır ve infüzyona başlanır.  

3. Çevre dokular ekstravazasyon için gözlenir 

   

9 İğne destek olmadan dik duruyorsa doğru yerdedir ve flasterle tesbit 

edilir 

   

10 Kullanılan malzemele uygun atık torbasına atılır.    

11 Eldivenler çıkarılıp eller yıkanır.    
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Kaynak: 

 

1. Güzel A. Çocuk Acil Ünitelerinde Girişimsel İşlemler. Çocuk Acil Tıp (Kapsamlı ve Kolay 

Yaklaşım) Kitabı. Karaböcüoğlu M, Yılmaz HL, Duman M (Editörler). İstanbul Medikal 

Yayıncılık, İstanbul. 1. Baskı. 2012;2579-2597. 
2. Tobias JD, Ross AK (2010). "Intraosseous infusions: a review for the anesthesiologist with a 

focus on pediatric use "ANESTHESIA & AMP; ANALGESIA110(2):391–401. 
3. Hartholt KA, van Lieshout EM, Thies WC, Patka P, Schipper IB (2010). "Intraosseous 

devices: a randomized controlled trial comparing three intraosseous devices". Prehosp 
Emerg Care 14 (1):6–13 

4. Bloch SA, Bloch AJ, Silva P. Adult intraosseous use in academic emergency departments and 
simulated comparisons of emergency vascular access techniques. Annals of Emergency 
Medicine 2010;56(3):S152 

5. Sarkar D, Philbeck T. The use of multiple intraosseous catheters in combat casualty resuscitation. 
Mil Med 2009;174:106-8. 
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SINIF III 
KLİNİK VE MESLEKİ BECERİ UYGULAMALARI 
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İÇİNDEKİLER 

 
43. Adli Ölü Muayene ve Genel Adli Muayene Becerisi Yrd. Doç. Dr. Zafer LİMAN 

44. Çocuk İstismarı Düşünülen Çocuğa Acil Serviste 

Yaklaşım Becerisi  

Yrd. Doç. Dr. Murat ÇAKAR    

45. Çocukta Öykü Alma Becerisi Yrd. Doç. Dr. Mahmut TURGUT 

46. Çocukta Genel Muayene Becerisi Yrd. Doç. Dr. Erkan Doğan 

47. Çocukta Kalp ve Solunum Muayene Becerisi Yrd. Doç. Dr. Mahmut TURGUT 

48. Çocukta Batın Muayene Becerisi Yrd. Doç. Dr. Eylem SEVİNÇ 

49. Çocukta Nörolojik Muayene Becerisi Yrd. Doç. Dr. Eylem SEVİNÇ 

50. Çocukta İnguinal ve Ürogenital Bölge Muayene Becerisi Yrd. Doç. Dr. Özkan CESUR 

51. Sütür Atma ve Alma Becerisi Yrd. Doç. Dr. Alpay ATEŞ                                            

52. Solunum Fizik Muayene Becerisi Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇÖRTÜK 

53. Göğüs Arka-Ön Grafisi Değerlendirme Becerisi Yrd. Doç. Dr. Serkan ÖNER 

54. Kalp Öykü ve Fizik Muayene Prof. Dr. Orhan ÖNALAN 

55. Batın Öykü ve Fizik Muayene Prof. Dr. Ömer Faik ERSOY 

56. Boyun ve Tiroid Bezi Fizik Muayene Prof. Dr. Ömer Faik ERSOY 

57. Meme Öykü ve Fizik Muayene Prof. Dr. Ömer Faik ERSOY 

58. Üriner ve Erkek Genital Sistemleri Fizik Muayene Becerisi Yrd. Doç. Dr. Özer BARAN 

59. Jinekolojik Muayene ve Smear Alma Becerisi Yrd. Doç. Dr. Semra EROĞLU             

60. Gebe Fizik Muayenesi ve Leopold Manevraları Yrd. Doç. Dr. Engin YURTÇU 

61. Direkt Üriner Sistem Grafisi Değerlendirme Becerisi Yrd. Doç. Dr. Serkan ÖNER 

62. Direkt Kafa Grafisi Değerlendirme Becerisi Yrd. Doç. Dr. Serkan ÖNER 

63. Erişkinde İleri Yaşam Desteği Uygulama Becerisi Yrd. Doç. Dr. Serap BİBEROĞLU 

64. Üretral Katater Takma Becerisi Yrd. Doç. Dr. Özer BARAN 

65. Kraniyal Sinirlerin Değerlendirme Becerisi Yrd. Doç. Dr. Tuğba MORALI GÜLER 

66. Motor Muayene Becerisi ve Refleksler Yrd. Doç. Dr. Hikmet DEMİRKOL 

67. Serebellar İşlevlerin Değerlendirebilme Becerisi Muayene Yrd. Doç. Dr. Hikmet DEMİRKOL 

68. Oftalmoskop Kullanımı Yrd. Doç. Dr. Mehmet COŞKUN         

69. Otoskop ve Diapozon Muayene Becerisi Yrd. Doç. Dr. Nihat YILMAZ 

70. Kornea Refleksİ Muayenesi Becerisi Yrd. Doç. Dr. Mehmet COŞKUN 

71. Görme Alanı Muayene Becerisi Yrd. Doç. Dr. Mehmet COŞKUN  

72. Burun Tamponu Uygulama Becerisi Yrd. Doç. Dr. Kadri İLA 
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3. SINIF 
43. ADLİ ÖLÜ MUAYENE ve GENEL ADLİ MUAYENE BECERİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Zafer LİMAN 

 
AMAÇLAR / AÇIKLAMALAR: Adli ölü muayenesi yapabilmesi, Adli tahkikat, Ölü 

soğumasının değerlendirilmesi. Diz dirsek muayenesi ve Ölü lekelerini muayene becerisinin 

kazanılması. 

 

ARAÇLAR: Adli Ölüm Muayene Formu 

 

DEĞERLENDİRME:  

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması  

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması  

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak, sırasında, eksiksiz ve duraksamadan yapılması   
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Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1 Olay yerinin güvenliği sağlanır, ölü muayenesini yapacak ekibin 

gerekli kişisel korunma ve güvenlik tedbirleri alınır 

   

2 
Savcı ile birlikte ölümün gerçekleştiği olay yeri ve çevresinde adli 

kanıtların varlığı değerlendirilir, gerekirse görgü tanıklarından öykü 

alınarak ölümün nasıl gerçekleştiği hakkında bilgi sağlanmaya çalışılır 

   

3 Nabız, kalp tepe atımı, solunum kontrol edilerek ölümün 

gerçekleştiğini gösteren fizik muayene bulguları araştırılır 

   

4 
Savcıyla beraber ölenin kimlik bilgileri, geçerli bir resmi kimliği 

incelenerek, kimlik tanıklarından bilgi alınarak savcılık tutanağına 

kaydedilir 

   

5 Ölü muayene formuna muayene tarih ve saati yazılır    

6 

Adli olayın oluş zamanından ölü muayenesinin yapıldığı ana kadar 

geçen sürede olan olaylar hakkında öykü alınır, özgeçmiş ve 

soygeçmiş sorgulanır, ölenin tıbbi dosya, reçete ve kullandığı ilaçlar 

gibi tıbbi kayıtlar incelenir, önemli bulgular muayene formuna 

kayıtedilir 

   

7 
Kimlik tespitinin yapılmasından sonra savcı, doktor ve yardımcı 

personelin dışındakiler muayene yerinden çıkarılır ve ceset tamamen 

çıplak hale getirilir 

   

8 Tıbbi kimlik (yaş, cinsiyet, yaralar, vs ...) muayene formuna yazılır    

9 Tüm vücut bölgelerinin sistematik muayesinin yapılması    

10 Ölü soğuması elle veya termometre ile değerlendirilir    

11 Ölü lekelerinin yerleşim yeri ve rengi belirlenir    

12 Diz-dirsek muayenesi ile ölü katılığının gelişip gelişmediği 

değerlendirilir 

   

13 Muayene sırasında saptanan patolojilerin yerleşim ve özellikleri 

ayrıntılı olarak muayene formuna yazılır 

   

14 Kayıt altına alınan patolojiler adli muayene şeması üzerinde işaretlenir    

15 
Ölüme neden olduğu düşünülen muayene bulguları ölü muayenesi 

formu sonuç kısmına yazılır, otopsi işlemine gereksinim duyulup 

duyulmadığı belirtilir 
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Genel Adli Muayene Becerisi 
 
AMAÇLAR / AÇIKLAMALAR: Genel adli muayenenin yapabilmesi ve ilgili 

muayene formunun doldurabilmesi. Genel adli muayenene ve değerlendirmelerin, hızlı 

ve nesnel olarak tarafsızlık ilkesine uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Tüm bu işlem basamaklarının uygulanması sırasında hasta mahremiyetine özen 

gösterilmesi gerekmektedir. Güncel adli tıp yaklaşımında, bilimsel yaklaşımın esas 

alınması, yürülükteki kanunlar ve tıp etiğine uygun şekilde haraket edilmesi ile 

suçluların kanun önünde hak ettikleri cezayı alması ve benzer eylemleri 

tekrarlamalarının önüne geçilmiş olacaktır. Aşağıda sunulan rehberin uygulanması 

öncesi ekteki belgelerin okunarak içselleştirilmesi önemlidir. 

 

 

ARAÇLAR: Genel Adli Muayene Formu 

 

DEĞERLENDİRME:  

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması  

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması  

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak, sırasında, eksiksiz ve duraksamadan yapılması   
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Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1 

Öykü ve fizik muayene ile olgunun öncelikle yaşamsal tehlike oluşturan veya 

acil müdahale gerektiren bir sağlık sorunu olup olmadığı değerlendirilir 

Yaşamsal tehdit farkedilen hasta öncelikle acil serviste tedavi altına alınır. 

   

2 
Genel adli muayene formu üzerine, sağlık kurumunun adı, rapor tarih ve saati 

kaydedilir. 

   

3 Olgunun geçerli bir resmi kimliği görülerek kimlik bilgileri doldurulur.    

4 Geçerli resmi kimliği olmayan olguların tıbbi kimliği tanımlanır.    

5 
Olguyu adli değerlendirmeye getiren kolluk kuvvetinin kimlik bilgileri 

muayene formunda ilgili bölüme kaydedilir. 

   

6 
Muayene şartlarının uygun olarak sağlanıp sağlanmadığı muayene formuna 

kaydedilir. 

   

7 

Adli olayın oluş zamanından, muayene anına kadar geçen sürede olan olaylar 

sorgulanır ve olgunun ağzından çıkan ifadeler ile muayene formundaki tıbbi 

öykü kısmına kayıt edilir. 

   

8 Olgunun tıbbi yakınmaları ayrıntılı olarak sorulur ve kayıt edilir.    

9 
Olgunun özgeçmiş, şimdiki sağlık öyküsü ve aile öyküsü ayrıntılı olarak 

sorulur, kaydedilir. 

   

10 
Muayene formunun ikinci sayfasına geçilir, sayfanın üst kısmındaki yer alan 

bölüme olgunun ad-soyad ve muayene tarih/saati birkez daha yazılır. 

   

11 Olgu yapılacak muayene konusunda bilgilendirilir ve onamı alınır.    

12 Kişinin sistemik fizik muayenesini yapılır ve ilgili bölümlere kaydedilir.    

13 
Saptanan patolojik bulgular lokalizasyon ve özellikleri tanımlanarak ile 

ayrıntılı olarak kayıt edilir. 

   

14 Saptanan patolojiler adli muayene şeması üzerinde gösterilir.    

15 
Fizik muayene sırasında tespit edilen bulgular doğrultusunda gereksinim 

duyuluyorsa, ilgili uzman/uzmanlardan konsültasyon istenir. 

   

16 Tüm konsültasyon bulguları, konsültasyon form/formlarına kayıt edilir    

17 Muayene formunun üçüncü sayfasına geçilir, sayfanın üst kısmındaki yeralan 

bölüme olgunun ad-soyad ve muayene tarih/saati yazılır. 

   

17 Yapılan fizik muayene ve istenen konsültasyon değerlendirmelerinin 

neticeleri ile olguda adli olayın oluşundan itibaren ortaya çıktığı tespit edilen 

patolojik bulgular muayene sonuç kısmında özetlenir. 

Sonuç bölümü doldurulurken 20 Aralık 2005 tarih ve 2005/143 sayılı T.C. 

Sağlık Bakanlığı Adli Raproların Düzenlenmesi ile ilgili genelge ekindeki 

rehber esas alınarak; tespit edilen bulguların, 

Yaşamı tehlikeye sokup/sokmadığı 

Basit tıbbi müdahale ile giderilip/giderilemeyeceği 

Yüz sınırları içersinde lezyon tespit edilmişse yüzde sabit iz niteliğinde olup/ 

olmadığı 

Kemik kırığı tespit edildi ise ağırlık derecesi 

Organ işlev zayıflaması veya kaybına yol açtı ise bu husus kaydedilir 
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Kaynak: 
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raporların eksiklik ve yanlışlıklar yönünden değerlendirilmesi. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 
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2. Çetin G, Yorulmaz C. Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, 

Tıbbi Malpraktis ve Adli Raporların Düzenlenmesi I.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tip 

Eğitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi no:48, İstanbul,2006 
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3. SINIF 

44. ÇOCUK İSTİSMARI DÜŞÜNÜLEN ÇOCUĞA ACİLSERVİSTE 
YAKLAŞIM BECERİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Murat ÇAKAR 

 

AMAÇLAR / AÇIKLAMALAR: Acil serviste çocuk istismarı kuşkusu olan 

hasta ve yakınına doğru yaklaşımın sağlanması 

 

ARAÇLAR: 

 

DEĞERLENDİRME:  

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması  

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması  

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak, sırasında, eksiksiz ve duraksamadan yapılması   
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Kaynak: 

 
1. Pekcan H. Çocuk Sağlığında Adli Tıp. Katkı Pediatri Dergisi.2001;22(3);312-370. 

2. Şahiner ÜM, Yurdakök K, Kavak US, Çetin İ. Tıbbi Açıdan Çocuk İstismarı.Katkı Pediatri 

Dergisi.2001;22(3);276-285. 

  

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1 
Hastanın muayenesi için uygun şartlar sağlanır (tek olarak muayene 

edilmesi vb) 

   

2 
Hastaya ve/veya ebeveyne muayene ile ilgili aydınlatma yapılır ve 

onamları alınır 

   

3 Tüm giysileri ve çamaşırları çıkarılır. Hastanın tamamen çıplak olması 

sağlanır. 

   

4 Hastanın acil tıbbi müdahele gerekliliği açısından değerlendirilmesi 

yapılır 

   

5 

Uygun ışık altında hasta baştan aşağı deri ve mukazalardaki sıyrık, 

ekimoz, dermabrazyon, yara, kesi, sigara izi v.b. lezyonlar 

açısından detaylı olarak incelenir. 

   

6 
Hastanın adli olgu niteliğinde olması nedeniyle cumhuriyet savcılığına 

adli olgu bildirimi yapılır. 

   

7 

Hastada tespit edilen patolojik belirti ve bulgular genel adli muayene 

formuna kayıt edilir. Vücutta tespit edilen lezyonlar muayene 

şemasında gösterilir. 

   

8 

Hastada saptanan patolojiler ışığında gereksinim duyulan radyolojik, 

biyokimyasal, mikrobiyolojik vb. tetkikler istenir ve sonuçlar 

muayene formuna kayıt edilir. 

   

9 
Muayene bulguları ışığında gereksinim duyulan uzmanlık 

alanlarından konsültasyon istenir. 

   

10 
Çocuk Ergen ve Ruh Sağlığı İle hastanın değerlendirilmesinin 

yapılması sağlanır. 

   

 CİNSEL İSTİSMARLI OLGUDA DİĞER BASAMAKLAR    

11 
Yaşamı tehlikeye sokan durumların tespiti ve acil müdahalesi yapılır 

(kanama, iç organ yaralanması vb) 

   

12 
Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Çocuk Cerrahisi bölümlerinden 

konsültasyon istenir. 

   

13 

Cumhuriyet Savcılığı’nın resmi istemi ile, genital sistem muayenesi ile 

ilgili bulguların cinsel saldırı muayene formuna kayıt edilmesi ve 

savcılık makamına gönderilmesi işlemi gerçekleştirilir. 

   

14 

Adli kanıt niteliğindeki materyalin tespiti (Çıkarılan giysiler, takılar, 

vücuttan elde edilen ateşli silah mermi çekirdeği, vücut sıvısı örnekleri 

vb) yapılır, materyalin özelliği belirtilir (adet, renk, desen ve olayı 

aydınlatabilecek niteliği) ve resmi yazılı tutanak ile adli makamlara 

iletilmesi sağlanır. 
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3. SINIF 
45. ÇOCUKLARDA ÖYKÜ ALMA BECERİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Mahmut TURGUT 
 

AMAÇ: Çocukta ve aileden öykü alma becerisin kazanılması 

 

ARAÇLAR: Çocuk hastalıkları kliniği hasta dosyası 

 

DEĞERLENDİRME:  

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması 

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması 

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak sırasında eksiksiz ve duraksamadan yapılması 
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Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

 İlk Karşılaşma:    

1 • Güleryüzlü olunur  

• Kişilere ve Çocuğa adıyla seslenilir  

• Çocuğun yaşı ve cinsiyetine göre güzel birkaç söz söylenebilir  

• İyi bir gözlemci olunur. 

• Anne-Baba-Çocuk iletişimine ve etkileşimine dikkat edilir  

• Çocuğun yaşı uygunsa mutlaka onunla da konuşulur ve paylaşılır  

   

 Yakınma:    

2 Hastayı o gün karşımıza getiren son yakınmalar anlaşılır (Kontrole 

gelmiş olabilir o anda bir yakınması yoksa dosyaya kontrol yazmak daha 

akılcı olur)  

   

3 Genelde 3-4 taneden fazla yakınma yazılmaz, çok fazla yakınma varsa 

daha nadir rastlananlar veya özgül olabilecekler kullanılır (Örneğin Ateş, 

Halsizlik, İştahsızlık, Terleme, Kanlı balgam, Kusma tanımlıyorsa; 

italik yazılanları kullanmak uygun olabilir, diğerleri öykü bölümünde 

belirtilebilir)  

   

 Dinleme:    

4  Anemnezi anlatanın kendi sözcükleriyle sorunu ve gelişmesini 

anlatmasına müdahale edilmez  

   

5  Hemen araya girip sorular sorulmaz (Örneğin kustu dediğinde hemen 

nasıl bir kusma kaç kez, ne içeriyordu v.b. Bunlar semptomları irdeleme 

bölümünde yapılır )  

   

6 Eğer çok konu dışına çıkılıyorsa kısa sorularla tekrar soruna dönmesi 

sağlanır.  

   

 Semptomları İrdele-1    

7 Anlatılan semptomları veya beklediğiniz semptomları irdeleyin:  

Örneğin bir önceki saydam da sözü edilen kusmayı ele alırsak; Nasıl, 

Kaç kez, ne içeriyordu, kan varmıydı, peynirleşmişmiydi, yoksa 

yedikleri aynen mi çıkıyor, bulantıyla birlikte mi? fışkırır tarzda mı ? 

Rengi Nasıl, Yemeklerle ilgisi varmı? v.s. v.s  

   

 Semptomları İrdele-2    

8 • Semptomların gelişim sırası, birbiriyle ilişkisi sorulur 

• Daha önce doktora başvurmuşsa konulan tanılar, önerilen ilaçlar 

ve tedaviye yanıtı sorgulanır  

• Nefes darlığı, tıkanma, kabızlık, ishal, gibi normal tanımı, 

kişiden kişiye değişebilen semptomlarda anamnezi verenin ne 

kastettiği tanımlanır (Örneğin bir yenidoğanın günde 6-8 kez 

sulu dışkılaması normaldir!, Arkadaşlarıyla koşup oynayan bir 

çocuğun oturduğu yerde birkaç kez derin, sık nefes alması nefes 

darlığı değil genelde anksiyete işaretidir v.b.).  

   

 Özgeçmiş ve Soygeçmiş    

9 Geçmişteki sağlık sorunları, (Çocukluk çağı bulaştırıcı hastalıkları v.b.) 

sorgulanır  

   

10 Aşı kartı istenir ve yapılan aşıları tam olarak kaydedilir, eksikler 

anımsatılır  

   

11 Allerji, Pika, Parazit öyküsü sorulur    
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12 Psikomotor gelişim öyküsünü alınır (Baş kontolü, ses çıkarma, sosyal 

gülümseme, dönme, destekli, desteksiz Oturma, heceleme, emekleme, 

yürüme, konuşma, oyun, okul başarısı v.b.) 

   

13 Beslenme öyküsü alınır (Anne sütü, ek besinlere başlama zamanı, öğün 

sayısı Her öğünde verilen miktar, mama veriliyorsa nasıl hazırlandığı, 

genelde iştah Durumu, kilo, boy gelişimi konusunda bilgi edin v.b.)  

   

14 Annenin kaç hamileliği ve doğumunun olduğu sorulur    

 

15 

Prenatal: Alınan ilaçlar, alkol, sigara, radyasyon, doktor kontrolü, 

kanama, hamilelik döneminde geçirilen hastalıklar, yapılan incelemeler, 

Preeklampsi, Eklampsi  

   

16 Natal: Hamilelik süresi, doğum şekli, doğum olayının süresi, nerede 

olduğu, doğum sırasında bebeğe ait bir sorun yaşanıp yaşanmadığı, 

sezaryansa nedeni, polihidramniyos ya da oligohidramnios, erken 

membran rüptürü, annede ateş, diyabet, vb 

   

17 Postnatal: Doğum sonrası olaylar, APGAR, özel bakım gereksinimi, 

mekonyumla boyanma, K vit, göz bakımı, göbek bakımı, ilk beslenme 

zamanı, ilk dışkılama, sarılık öyküsü,  

   

 Aile Öyküsü    

18  Anne ve baba: eğitim durumları, sağlık sorunları, işleri, anne çalışıyorsa 

çocuğa kimin baktığı, evde yaşayan diğer insanlar,  

   

19 Akrabalık: (Ailede birden fazla benzer olgu tanımlanıyorsa aile ağacını 

çizilir)  

   

20 Kardeşler (Yaşları, sağlık sorunları, kaybedilen kardeş varsa nedeni, 

bilinmiyorsa, klinik tablo tam olarak tanımlanır)  

   

21 Ailede bilinen önemli sağlık sorunları; kan hastalığı, kanama hastalığı, 

şeker, hipertansiyon, erken dönem de kalp krizi, şişmanlık, kanser, 

tüberküloz, allerjik hastalıklar 

   

22 Öyküye geri dönülür. Bu öykünün doktora hangi hastalıkları ya da en 

azından hangi sistemi etkilendiği saptanır.  

   

23 Eğer sağlam çocuk olarak geldiyse ya da tedavin sonunda iyileşmiş 

olarak kontrole geldiyse; Çocuk için en önemli sorunlar, tehlikeler neler 

olabilir? Neler engellenebilir? Bu ailenin ve çocuğun en çok hangi 

konuda bilgilendirilmeye, eğitilmeye gereksinimi var? 

   

 Düşün ve Fizik inceleme yap, sonunda uygula    

24 Hipotez kurulur, varsayım yapılır     

25 Varsayımların klinik tablosu anımsanır, gerekirse kitaplar, internet, 

uzmanlar gibi kaynaklara yönelinir, bilgi edinilir (Eğer bir hipoteze 

yönelemiyorsan hastanın tanımladığı semptomların hangi hastalıklarda 

görüldüğünü veren kaynakları kullan) 

   

26 Aileye ve çocuğa sorulur ancak sorular yönlendirilmiş olmamalıdır. 

Sorular özel hastalıklara yönelik olabildiği gibi hastalığın şiddetini ve 

özelliğini belirlemeye yönelik de olabilir  

   

27 Bu bölümde fizik inceleme ve bilgi edinme sonrası tekrar dönüp 

sorgulayıp, kaydedebileceğin kadar yer ayır. 

   

 Özet Yap    

28 Sonunda aileye ne anladığımız, semptomlar ve seyir özetlenir, bu sırada 

araya girilmesine, eklemeler, düzeltmeler yapılmasına izin verilir.  

   

29 Bu görüşme sonunda, doktora göre aile neyi sorun olarak görmektedir? 

Beraberce hangi sorun halledilecek? 
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30 Anamnez dosyasında güvenirlik bölümünü değerlendir    

3. SINIF 
46. ÇOCUK GENEL MUAYENE BECERİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Erkan DOĞAN 

 
AMAÇ: Çocukta genel muayene becerisin kazanılması 

 

ARAÇLAR: Çocuk maketi, sedye 

 

DEĞERLENDİRME:  

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması 

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması 

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak sırasında eksiksiz ve duraksamadan yapılması   
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Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

 ÇOCUK MUAYENE (GENEL) REHBERİ    

1 Eller yıkanır.     

2 Hasta ve/veya yakınları muayene hakkında bilgilendirilir.     

3 
Hasta, oda ısısında soğuk olmayan, hastayı huzursuz etmeyen bir 

ortamda muayene edilmelidir  

   

4 Tüm giysilerinin çıkarılması sağlanır.     

5 Çocuğu huzursuz ve tedirgin edebilecek muayeneler sona bırakılır     

6 Hastanın yaş, cinsiyet, geliş saati belirlenir     

 ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİN BELİRLENMESİ    

7 Ağırlık ve persentili belirlenir     

8 Boy ve persentili belirlenir     

9 Baş çevresi ve persentili belirlenir     

 VİTAL BULGULARIN BELİRLENMESİ    

10 Vücut ısısı ölçülür     

11 Kalp atım hızı (nabız) sayılir     

12 Solunum sayısı sayılır     

13 Kan basıncı ölçülür     

 GENEL GÖRÜNÜMÜN DEĞERLENDİRİLMESİ    

14 Genel durum ve aktivite belirlenir     

15 Deri rengi, turgoru ve ısı değişiklikleri belirlenir     

16 Anemi, sarılık ve siyanoz belirlenir     

17 Konjenital anomali ve dismorfik bulgular belirlenir     

18 Omurgada deformite, kıllanma, kitle, renk değişikliği ve orta hat defekti 

olup olmadığı belirlenir  

   

19 Ekstremitelerde ve eklemlerde deformite, ödem, şişlik, ısı değişikliği 

değerlendirilir  
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Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

 ÇOCUK MUAYENE (GENEL) REHBERİ    

1 Eller yıkanır.     

2 Hasta muayene hakkında bilgilendirilir.    

3 
Hasta merdiven çıkmış, yürümüş, yorgun vb. durumda ise 5–10 dakika 

dinlenmesi sağlanır. 

   

4 Göğüs hareketlerini gizleyebilecek giysilerin çıkarılması istenir.     

5 Hastanın sağ tarafına geçilir.     

 RADYAL ARTERDEN NABIZ ÖLÇME BECERİSİ    

6 
Nabız sayısı ölçülecek hastanın sağ avuç içi yere bakacak biçimde 

bileğe pozisyon verilir.  

   

7 İşaret, orta ve yüzük parmakları radyal arter trasesi üzerine yerleştirilir.     

8 Radyal arteri palpe edilir.    

9 
Nabız atımları hissedilmeye başladıktan itibaren 60 sn. süreyle atımlar 

sayılır.  

   

10 Nabız sayısı, ritim ve dolgunluğu kaydedilir.     

 SOLUNUM SAYISINI ÖLÇME BECERİSİ    

11 
Göğsün iniş ve kalkış hareketleri gözlenir, ya da el ile hastanın göğsü 

(sternum) üzerine koyularak hissedilir.  

   

12 60 sn. süreyle hastanın inspirasyon (göğsün kalkış) hareketlerin sayılır.     

13 Solunum sayısın kaydedilir.     

14 Hastaya ölçümler ile ilgili bilgi verilir    

15 Eller yıkanır    
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Kaynak: Gazi Üniversitesi Tıp fakültesi Klinikğe Giriş Uygulamaları 

  

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

 ÇOCUKTA BAŞ VE BOYUN MUAYENESİ    

1 Eller yıkanır.    

2 Hasta ve/veya yakınları muayene hakkında bilgilendirilir.     

3 
Hasta, oda ısısında soğuk olmayan, hastayı huzursuz etmeyen bir 

ortamda muayene edilmelidir  

   

4 
Baş ve boyunun genel görünümü değerlendirilir  

Saçlardaki canlılık, renk, dağılım ve yapısal değişiklikler belirlenir 

   

5 Kraniumdaki şekil bozuklukları ve asimetrileri belirlenir     

6 Fontanel ve sütürlerin durumun belirlenir.    

7 Yüz görünümü, ifadesi ve asimetri belirlenir.     

 GÖZLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ    

8 Göz, kirpik ve kaşların yapısı değerlendirilir     

9 Görme, ışık ve obje takibi belirlenir     

10 Konjuktiva ve sklera renk değişiklikleri belirlenir     

11 
Işık refleksi ve göz hareketlerinin her yönde serbest olup olmadığı 

değerlendirilir 

   

 AĞIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ    

12 Ağız ve dudak yapısı, rengi ve yapısal anomali olup olmadığı belirlenir     

13 
Çocuğun yaşı da göz önüne alınarak dişlerin çıkıp çıkmadığı, çıkmışsa 

bunların yeri, sayısı ve cinsi  

   

14 
Ağız içinde kızarıklık, kanama, dişeti hipertrofisi ve püy varlığı 

değerlendirilir  

   

15 Farinks, yumuşak damak ve tonsillalar değerlendirilir     

16 Ağız kokusu, kuruluğu ve salivasyon artışı belirlenir     

 KULAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ    

17 Yapısı, malformasyon ve düşük kulak varlığı belirlenir     

18 Dış kulak yolu, akıntı ve kulak zarı değerlendirilir     

19 İşitme ve sese yanıt belirlenir     

 BURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ    

20 Yapısı, burun kökü basıklığı ve diğer anomaliler belirlenir     

21 Septum deviasyonu ve burun açıklığı belirlenir    

22 Akıntı ve kanama varlığın değerlendirilir     

23 Koku alma duyusun değerlendirilir    

 BOYUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ    

24 Yapısı ve anormallikleri (kısa boyun, yele boyun) belirlenir     

25 Büyük damar dolgunlukları ve renk değişiklikleri belirlenir     

26 Lenfadenopati ve kitle varlığı değerlendirilir    
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3. SINIF 
47. ÇOCUKTA KALP VE SOLUNUM MUAYENESİ BECERİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Mahmut TURGUT 
 

AMAÇ: Çocukta kalp ve solunum muayene becerisinin kazanılması 

 

ARAÇLAR: Çocuk maketi, steteskop 

 

DEĞERLENDİRME:  

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması 

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması 

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak sırasında eksiksiz ve duraksamadan yapılması 
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Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1 Eller yıkanır.     

2 Hasta ve/veya yakınları muayene hakkında bilgilendirilir    

3 
Hasta, oda ısısında soğuk olmayan, hastayı huzursuz etmeyen bir 

ortamda muayene edilmelidir.  

   

4 
Vital bulguları [vücut ısısı, nabız (sakin durumda) , kan basıncı ve 

solunum sayısı] belirlenir.  

   

 İNSPEKSİYON    

5 Yüzde, ekstremitelerde şekil bozukluğu olup olmadığı değerlendirilir.     

6 
Siyanoz olup olmadığı varsa tipi, boyun venlerinde dolgunluk ve damar 

vuruları belirlenir. 

   

7 Toraks asimetri ve deformiteleri, solunum şekli değerlendirilir.    

8 Kalp tepe atımının gözle görülüp görülmediği ve sıklığı değerlendirilir.     

 PALPASYON    

9 Periferik arter nabızları simetrik olarak değerlendirilir.     

10 
Her bir hemitoraks avuç içi ile palpe edilerek kalp atımının en kuvvetli 

olduğu yer belirlenir.  

   

11 Tüm kalp odakları palpe ederek tril “titreşimler” varlığı değerlendirilir.     

12 

Parasternal palpasyonla el kaldırıcı hareket (Parasternal lift) olup 

olmadığı belirlenir.  

Apekste vuruların el kaldırıcı olup olmadığı ve şiddeti (zayıf-hızlı, 

yavaş- kuvvetli) değerlendirilir.  

   

 PERKÜSYON    

13 
Her iki hemitoraksta simetrik olarak yukarıdan aşağıya, içten dışa doğru 

yapılir  

   

14 
Kalbin matite ve submatitesi belirlenir, pozisyonla değişim olup 

olmadığı değerlendirilir.  

   

 OSKÜLTASYON    

15 Kalp tepe atım yerinde atım sayısı ve şiddeti belirlenir.     

16 
Kalp sesleri her kardiak odakta ayrı ayrı dinlenir. Birinci ve ikinci kalp 

seslerinin niteliği belirlenir.  

   

17 Kalp seslerinin dışında farklı ses (ejeksiyon kliği, non-ejeksiyon kliği, 

perikardiyal sürtünme sesi, seslerde çiftleşme ve solunumla ilişkisi) olup 

olmadığını değerlendirilir.  

   

17 Tüm odaklarda üfürüm olup olmadığını; varsa yeri, zamanı, şiddeti, 

niteliği, eşlik eden ek ses olup olmadığı ve yayılımı değerlendirilir.  
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Kaynak: Gazi Üniversitesi Tıp fakültesi Klinikğe Giriş Uygulamaları 

  

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

 ÇOCUKTA GÖĞÜS MUAYENESİ REHBERİ    

1 Eller yıkanır.     

2 Hasta ve/veya yakınları muayene hakkında bilgilendirilir    

3 
Hasta, oda ısısında soğuk olmayan, hastayı huzursuz etmeyen bir 

ortamda muayene edilmelidir  

   

 İNSPEKSİYONLA DEĞERLENDİRME    

4 
Göğsün genel görünümünü değerlendirilir. 

Her iki akciğerin solunuma eşit katılıp katılmadığı belirlenir 

   

5 Solunum sayısı, güçlüğü ve interkostal çekilme varlığı belirlenir    

6 Pektus karinatum, ekskavatum, kifoz ve skolyoz varlığı belirlenir    

 OSKÜLTASYONLA DEĞERLENDİRME    

7 Tam yatarken veya dik pozisyonda değerlendirilir     

8 Her iki akciğer önden ve arkadan ayrı ayrı dinlenir     

9 Ral veya ronküs gibi patolojik sesler duyulduğu alana göre belirlenir    

 PALPASYONLA DEĞERLENDİRME    

10 Göğüs duvarı titreşimleri ve deri krepitasyonları belirlenir    

11 Kalp tepe atımı ve trakeanın pozisyonu belirlenir    

12 
Klavikula kırığı, büyümüş lenf bezleri ve her türlü şişlikleri 

değerlendirilir 

   

13 Harrison oluğu, raşitik değişiklikler ve ağrılı bölgeler değerlendirilir    

 PERKÜSYONLA DEĞERLENDİRME    

14 Her iki hemitoraksta simetrik olarak yapılır     

15 
Yenidoğan ve küçük bebeklerde tek elin orta parmağı ile doğrudan 

yapılabilir  

   

16 
Büyük çocuklarda göğüse paralel yerleştirilen bir elin orta parmak distal 

falanks ve tırnak arasına aralıklı darbe vurularak yapılır 

   

17 Skapula ve omurga arasında parmak göğüse dik konularak yapılır    
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3. SINIF 
48. ÇOCUKTA BATIN MUAYENE BECERİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Eylem SEVİNÇ 

 

AMAÇ: Çocukta batın muayene becerisinin kazanılması 

 

ARAÇLAR: Çocuk maketi, steteskop 

 

DEĞERLENDİRME:  

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması 

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması 

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak sırasında eksiksiz ve duraksamadan yapılması   
 
 

 

Kaynak: Gazi Üniversitesi Tıp fakültesi Kliniğe Giriş Uygulamaları 

  

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1 Eller yıkanır.     

2 Hasta ve/veya yakınları muayene hakkında bilgilendirilir    

3 
Hasta, oda ısısında soğuk olmayan, hastayı huzursuz etmeyen bir 

ortamda muayene edilmelidir  

   

4 Karın 4 bölgeye ayrılarak muayene edilmelidir     

 İNSPEKSİYONLA DEĞERLENDİRME    

5 Asimetrik görünüm, şişlik veya çökkünlük değerlendirilir    

6 Omfalosel ve gastroşizis olup olmadığı belirlenir    

7 7 Göbek çukurunu kontrol edip akıntı olup olmadığı belirlenir    

8 Karın venlerinde belirginleşme, medusa başı görünümü değerlendirilir     

 OSKÜLTASYONLA DEĞERLENDİRME    

9 Batın muayenesinde ilk oskültasyonla değerlendirme yapılır     

10 Barsak seslerinde artma veya azalma varlığı belirlenir     

 PALPASYONLA DEĞERLENDİRME    

11 Hassasiyet ve defans varlığı değerlendirilir     

12 Varsa ele gelen kitle varlığı belirlenip niteliğini belirtilir     

13 Karaciğer ve dalak palpasyonu ile büyüklükleri belirlenir     

14 Asit olup olmadığı belirlenir    

 PERKÜSYONLA DEĞERLENDİRME    

15 
Tüm batında perküsyonla timpanik ve mat seslerin lokalizasyonu 

belirlenir  

   

16 Traube alanı değerlendirilir     

 ANAL MUAYENE    

17 Anal atrezi, fissür veya fistül olup olmadığı belirlenir    

18 Gerekli durumlarda rektal tuşe ile değerlendirme yapılır    
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3. SINIF 
49. ÇOCUKTA NÖROLOJİK MUAYENE BECERİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Eylem SEVİNÇ 

 
AMAÇ: Çocukta nörolojik muayene becerisinin kazanılması 

 

ARAÇLAR: Çocuk maketi 

 

DEĞERLENDİRME:  

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması 

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması 

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak sırasında eksiksiz ve duraksamadan yapılması   
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Kaynak: Gazi Üniversitesi Tıp fakültesi Klinikğe Giriş Uygulamaları 

 

  

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1 Eller yıkanır.    

2 Hasta ve/veya yakınları muayene hakkında bilgilendirilir    

3 
Normal oda ısısında, hastayı huzursuz etmeyecek bir ortamda muayene 

yapılir.  

   

4 Hastayı tedirgin edebilecek ve acıtabilecek muayeneler sona bırakılır.    

5 Baş çevresi, ağırlık ve boy ölçüleri ve persentilleri belirlenir.     

6 Anormal ve/veya istemsiz hareket olup olmadığı belirlenir     

 BİLİNÇ DURUMUNU DEĞERLENDİRME    

7 Uyanıklık ve farkındalığı belirlenir    

8 Sözlü veya ağrılı uyarıya yanıtları değerlendirilir    

9 Bilinç bozukluğu varsa glaskow ölçeği ile koma düzeyi belirlenir    

 KRANİYAL SİNİRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ    

10 Işık refleksi, görme keskinliği ve göz dibi değerlendirilir    

11 Göz hareketlerinin her yönde serbest olup olmadığı değerlendirilir    

12 Fasiyal asimetri olup olmadığı belirlenir    

13 Zil sesine tepkisi belirlenir    

14 Öğürme refleksi değerlendirilir    

15  Ses çıkarma, konuşma, çiğneme ve yutma durumu değerlendirilir    

 MOTOR SİSTEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ    

16 Kas tonusu (hipotoni-spastisite) belirlenir    

17 Kas gücü, her ekstremite proksimal ve distali için ayrı ayrı belirlenir    

17 Her iki alt ve üst ekstremitelerde derin tendon reflekleri (DTR) 

değerlendirilir 

   

 DUYU DEĞERLENDİRMESİ    

19 Yüzeyel duyu (dokunma, ısı, ağrı) kusuru olup olmadığı belirlenir    

20 Derin duyu (vibrasyon, pozisyon) bozukluğu olup olmadığı belirlenir    

 PATOLOJİK REFLEKS DEĞERLENDİRMESİ    

21 Babinski refleksi değerlendirilir    

22 Aşil klonusu değerlendirilir    

 SEREBELLAR MUAYENE    

23 Denge ve koordinasyon bozukluğu olup olmadığı belirlenir    

24 Dismetri (parmak-burun/diz-topuk testi) ve disdiadokinezi olup 

olmadığı belirlenir 

   

 MENİNKS İRRİTASYON BULGULARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

   

25 Ense sertliği olup olmadığı belirlenir    

26 Brudzinski ense ve bacak fenomeni pozitifliği olup olmadığı belirlenir    
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3. SINIF 
50. ÇOCUK İNGUİNAL VE ÜROGENİTAL BÖLGE MUAYENE 

BECERİSİ 
Yrd. Doç. Dr. Özkan CESUR 

AMAÇLAR / AÇIKLAMALAR: Çocuklarda kasık bölgesi ve genitalyanın 

muayene ilkelerinin ve temel değerlendirmenin yapılması becerisinin kazanılması. 

 

ARAÇLAR: Muayene masası, non-steril eldiven. 

 

DEĞERLENDİRME:  

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması 

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması 

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak sırasında eksiksiz ve duraksamadan yapılması   
 
 

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1 
Hastaya yapılacak işlem hakkında bilgi verilerek hasta veya 

yakınından onay alınır. 

   

2 
Hasta girişim masasına yatırılıp alt kısmının tamamen soyunmasının, 

bez veya çamaşırlarının çıkarılması sağlanır. 

   

3 Eller yıkanıp non-steril eldiven giyilir.    

4 Hastanın sağına geçilir.    

5 
Şişlik olmayan taraftan başlanarak her iki kasık sağ elin 2. 3. ve 4. 

parmakların pulpaları ile yumuşakça bastırılarak palpe edilir. 

   

6 
Hastayı öksürterek ya da hafif ağlatarak karın içi basıncının 

artırılması sağlanır. 

   

7 Bu sırada parmakların altında şişlik varlığı hissedilir.    

8 

İnguinal bölge üzerinde parmakları frontal planda infero-medalden 

supero- laterale doğru ileri geri gezdirerek alttaki dokunun kayıp 

kaymadığı hissedilir. 

   

9 

Çocuk erkekse şişlik olmayan taraftan başlayarak her iki skrotumu sağ 

elin başparmak ve 2., 3., 4. parmaklar arasında palpe edilir.  

Testisin varlığı ve yanında başka bir kitle olup olmadığı incelenir. 

   

10 
Bu sırada sol elin 2., 3., 4. parmaklarının pulpaları ile inguinal bölgeye 

bastırılarak bir kitle olup olmadığı hissedilir. 

   

11 

Penisin ve sünnet derisinin devamlılığı kontrol edilir. 

Sünnetsizse, sünnet derisinin glansı 360 derece sardığı kontrol edilir.  

Üretra measının yeri saptanır.  

Sünnet derisi kesinlikle geriye çekilmez. 

   

12 Kız çocuklarında vajinal açıklığın yeterli olup olmadığı kontrol edilir.    

13 
Labia minusları iki yana açılarak klitoris görülür. Anormal 

büyüklükte olup olmadığı saptanır. 

   

14 Eldivenler çıkartılıp eller yıkanır.    
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Kaynak: 
 

Textbook of Pediatric Surgery: Grosfeld JL, O’Neill JA, Fonkalsrud EW, Coran AG (Eds): 6th 

Edition 2006 Mosby Inc 
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3. SINIF 
51. SÜTÜR ATMA ve ALMA BECERİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Alpay ATEŞ 

AÇ: Sütür atma konusunda beceri kazanmak 

AMAÇLAR / AÇIKLAMALAR: Sütür atma ve alma becerisinin kazanılması. 

 

ARAÇLAR: Dikiş seti (steril bohça), steril eldiven, antiseptik solüsyon, portegü, penset, 

makas ve sütür maketi. 

DEĞERLENDİRME:  

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması 

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması 

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak sırasında eksiksiz ve duraksamadan yapılması  

 

Uygulama 

SÜTÜR ATMA BECERİSİ  

NO BASAMAKLAR 1 2 3 

1 Eller yıkanır     

2 İşlem hastaya açıklanır ve onam alınır    

3 Steril bohça (dikiş seti) açılır    

4 Steril eldiven giyilir    

5 Steril dikiş materyali açılır    

6 Kesi antiseptik solüsyon ile temizlenir    

7 Kesi yeri delikli örtü ile örtülür    

8 Sağ elin başparmağı ve yüzük parmağı ile portegü açılır    

9 İğne portegünün ağzına 2/3’ü dışarıda kalacak şekilde yerleştirilir    

10 Portegü kapatılır    

11 
İşaret parmağı portegünün sapına yerleştirilir ve portegü avuç içi ile 

kavranır 

   

12 İğne, kesinin bir dudağına 90 derece dik açı ile batırılır    

13 Portegü baş ve orta parmak yardımıyla açılır    

14 
Kesi içinde iğne sol elde tutulan penset ve sağ eldeki portegü ile 

yakalanır, portegü ağzı kapatılır 

   

15 Eli bilekten 45 derece döndürülerek iğnen kesi içinden çıkarılır    

16 
İğne portegünün ağzına 3/2 si dışarıda kalacak şekilde yeniden 

yerleştirilir 

   

17 İşlem kesinin diğer dudağı için tekrarlanır    

18 İp sol el ile çekilip uçta 6-8 cm kalacak şekilde ayarlanır    

19 İp portegü etrafında iki kez çevrilir    

20 İp portegü ucu açılarak yakalanır    

21 İp ve portegü ters yönlere çekilerek düğüm oturtulur    

22 İp potregü etrafında 1 kez çevrilir ve işlem tekrarlanır    

23 İpin uçları 0.5-1 cm olacak şekilde kesilir    

24 Yara antiseptik solüsyon ile temizlenir    

25 Yara yeri kapatılır    

26 Malzemeler toplanır    

27 Eldiven çıkarılıp eller yıkanır    
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Kaynak: 

 
1. Weitzul S, Taylor RS. Suturing technique and other closure materials. In:Robinson JK, Hanke 

CW, Sengelmann RD, Siegel DM., eds. Surgery of the Skin. Philadelphia: Elsevier. 2005: pp. 230–

232. 

2. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Beceri Uygulama Rehberi 

  

Uygulama 

SÜTÜR ALMA BECERİSİ  

NO BASAMAKLAR 1 2 3 

1 Eller sabunla yıkanır.    

2 Genel kullanım eldiveni giyilir.    

3 Varsa dikiş hattının üzerindeki pansuman açılır.    

4 Dikiş hattı, antiseptik solüsyon dökülmüş gazlı bez ile silinir.    

5 Alınacak dikiş, iplerinin herhangi birinin ucundan tutulup yukarı yönde 

çekilir. 

   

6 
Dikiş halkasının deriye en yakın giriş noktasının altına bistürinin ucu 

sokularak yukarı yönde itilerek ip kesilir. 

   

7 Penset ile tutulmakta olan ipin ucundan çekilerek sütür uzaklaştırılır.    

8 
Tüm dikişlere aynı işlem tekrarlandıktan sonra onarım hattı antiseptik 

dökülmüş gazlı bezle tekrar silinir. 

   

9 Malzemeler toplanır.    

10 Tıbbi atıklar uygun çöp kutusuna atılır.    

11 Kullanılan bistüri kesici-delici alet kutusuna atılır.    

12 Eller yıkanır.    
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3. SINIF 
52. SOLUNUM FİZİK MUAYENESİ BECERİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇÖRTÜK 

 

AMAÇLAR / AÇIKLAMALAR: Göğsün önden ve arkadan fizik muayenesini 

yapabilme becerisinin kazanılması. 

 

ARAÇLAR: Muayene masası, steteskop, önlük. 

 

DEĞERLENDİRME:  

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması 

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması 

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak sırasında eksiksiz ve duraksamadan yapılması  
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Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

 İnspeksiyon: Önden ve Arkadan Muayenede    

1 
Hastaya muayene konusunda bilgi verilir ve üst kısmının 

tamamen soyunması sağlanır 

   

2 
Hastanın muayene masasına oturtulur, kollarının iki yanına 

uzatılması sağlanır 

   

3 
Solunum hızı, derinliği, ritmi ve solunum için harcanan çaba 

değerlendirilir 

   

4 
Göğüs yapısı değerlendirilir (asimetri, deformite, göğüs ön arka çapında 

artış, lezyon) 

   

5 Herhangi bir lezyon skar veya raş olup olmadığı, cildin rengi not edilir    

6 
Her iki hemitoraksın solunuma eşit ve aynı zamanda katılıp 

katılmadığı gözlenir 

   

7 Mukoza, kulak memesi ve tırnak uçlarının rengi değerlendirilir    

8 Parmak uçlarının yapısı değerlendirilir (çomak parmak)    

 Palpasyon: Önden Muayenede    

9 
Hasta muayene masasına sırt üstü yatırılarak kollarının iki yanına 

uzatılması sağlanır 

   

10 
Klavikula, kosta ve sternumu palpe ederek duyarlılık ya da deformite 

olan alanları belirlenir 

   

11 
Göğüs duvarının palpe edilerek, cilt altı amfizemi ile ilgili olan ciltte 

krepitasyon olup olmadığı araştırılır 

   

12 

Sternum üst ucunda juguler çentik içine parmakla bastırarak altta 

bulunan trakea kıkırdak halkaları hissedilir ve trakea pozisyonunda 

değişiklik olup olmadığı (orta hatta olup olmadığının) değerlendirilir 

   

13 

Louis açısı bulunur (juguler çentikten aşağıya doğru inerken ilk parmağa 

çarpan çıkıntının), bu açı ile midklavikuler hattın birleşim yerinin 2. 

kosta olarak kabul edilir ve aşağıya doğru diğer kostaların yeri tespit 

edilir 

   

14 

Göğsün ekspansiyonu ve simetrisinin değerlendirilmesi: 

1. Avuçların hastanın her iki göğüs kafesini kaplayacak şekilde 

heriki elin baş parmak dışındaki dört parmağı sternum alt ucuna 

yerleştirilir 

2. Baş parmaklar orta hatta birbirine birleştirilir ve hafifçe deri ve 

deri altı dokusu birbirine doğru yaklaştırılır 

3. Hastaya derin nefes alıp, tutması söylenir 

4. Parmakların birbirinden eşit uzaklaşıp uzaklaşmadığı 

değerlendirilir 

   

15 

Taktil fremitusun değerlendirilmesi: 
1. Hastaya normal bir sesle arka arkaya “on-onbir” demesi 

söylenir 
2. Avuçların iç kısımları, elin ulnar kenarı kullanılarakgöğüs duvarı 

palpe edilir 
3. Yukarıdan aşağıya simetrik ve karşılaştırmalı olarak işlem tekrar 

edilerek akciğerlerdeki hava yollarından iletilen vibrasyonlar 
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hissedilir 
4. Artmış taktil fremitus saptanması durumunda alttaki akciğer 

dokularında konsolidasyon olduğu düşünülür 

 Palpasyon: Arkadan Muayenede    

16 

Göğsün ekspansiyonu ve simetrisinin değerlendirilmesi: 

 

1. Lumbar bölgenin lateralinden ve aşağıdan yukarıya doğru 

yaklaşarak 12. kostanın yeri belirlenir, palpasyonla yukarı doğru 

parmakların yer değiştirilerek 10. kosta hizası bulunur 

2. Avuçların hastanın her iki göğüs kafesini kaplayacak şekilde 

heriki elin baş parmak dışındaki dört parmağı sırta yerleştirilir 

3. Baş parmaklar 10. kosta hizasında orta hatta birbirine birleştirilir 

ve hafifçe deri ve deri altı dokusu birbirine doğru yaklaştırılır 

4. Hastaya derin nefes alması söylenir 

5. Parmakların birbirinden eşit uzaklaşıp uzaklaşmadığı 

değerlendirilir 

   

17 Taktil fremitusun değerlendirilmesi: 

 

1. Hastaya normal bir sesle arka arkaya “on-onbir” demesi 
söylenir 

2. Avuçların iç kısımları, elin ulnar kenarı kullanılarak göğüs 
duvarı sağ ve solda sırasıyla palpe edilir 

3. Yukarıdan aşağıya simetrik ve karşılaştırmalı olarak işlem tekrar 
edilerek akciğerlerdeki hava yollarından iletilen vibrasyonlar 
hissedilir 

4. Değişik hastalıklara bağlı olarak taktil fremitus azalıp artabilir 

   

 Perküsyon: Önden ve Arkadan Muayenede    

18 Dominant olmayan orta parmak iki kaburga arasındaki interkostal 

aralığa yerleşecek şekilde konulur 

   

19 Dominant elin orta veya orta ile işaret parmaklarının uç (pulpa) 

kısımlarını bilekten hareketlerle, diğer elin göğüs ön duvarındaki orta 

parmak üzerine ritmik olarak iki defa vurulur (diğer parmakların 

göğüs duvarına değmemesine dikkat edilir) 

   

20 1. Önde perküsyona supraklavikular fossalardan başlayarak, göğüs 

ön duvarında sağ ve solda yukarıdan aşağıya sırayla sağ-sol 

şeklinde inilerek, her iki tarafın kıyaslanarak perküsyon 

sürdürülür 

2. Arkada skapulalar üzerine perküsyon yapılmaz, bu alanda 

skapulalar arasındaki paravertebral bölgede, parmak vertebral 

hatta paralel konularak perküte edilir. Skapulaların bitim 

noktasından itibaren interkostal aralığa perküsyon yapılmaz 

3. Arkada perküsyon ile sağda ve solda sırasıyla akciğerlerin en alt 

kesimlerinde sesin matiteye değiştiği alanlara derin inspiryum 

sırasında perküsyon yapılarak kostafrenik sinüslerin açılıp 

açılmadığı değerlendirilir 

   

21 Anormal perküsyon sesi duyulan alanlar belirlenerek kaydedilir    

22 Sağda karaciğerin başlangıç noktası sağ midklavikuler hatta 

interkostal aralıkların aşağıya doğru perküte edilerek bulunur (sıklıkla 

karaciğer üst sınırının 4.-5. interkostal aralıkta başladığının bilinmesi 

ve bunun araştırılması) 
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Kaynak: 
Gazi ÜTF Klinik Beceri Rehberi, Adnan Menderes ÜTF Klinik Beceri Rehberi 

  

 Oskültasyon: Önden ve Arkadan Muayenede    

23 Ortam sessizliği sağlanır    

24 Steteskop diafram kısmı istenen yere koyulur    

25 Hastaya ağzından ve derin nefes alması söylenir, perküsyon sırasında 

önerilen noktaları kullanarak tam bir nefes alıp verme siklusu 

boyunca yukarıdan aşağıya oskültasyon yapılır 

   

26 Her iki taraf arasında fark olup olmadığı araştırılır    

27 Anormal bir ses duyulan her alan not edilir    
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3. SINIF 
53. GÖĞÜS ARKA-ÖN GRAFİSİ DEĞERLENDİRME BECERİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Serkan ÖNER 
 

AMAÇLAR/AÇIKLAMALAR: Arka-ön göğüs grafisinin tanınabilmesi ve 

değerlendirebilmesi. 

 

ARAÇLAR: Negatoskop veya değerlendirme ekranları, arka-ön göğüs grafileri. 

 

DEĞERLENDİRME:  

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması 

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması 

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak sırasında eksiksiz ve duraksamadan yapılması  
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Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1 Grafi negatoskoptan veya ekranlardan değerlendirilebilir    

2 Radyografi “R” harfi (sağ işareti) sağda veya L harfi (sol işareti) solda 

olacak şekilde negatoskopa/ekrana yerleştirilir 

   

3 Hastanın ismi, yaş ve cinsiyeti, klinik bilgileri istem kağıdından kontrol 

edilir 

   

4 

Radyografinin simetri, yeterli inspiryum yapılması, doz açısından 

kalitesi değerlendirilir. 

Klavikula uçlarının aynı seviyedeki vertebra spinöz proseslerine eşit 

uzaklıkta olup olmadığına bakılarak simetri kontrol edilir. 

Sağda diyaframın orta düzeyinin 5-6. ön kosta veya 9-10 arka kostanın 

altında olması inspiryumun yeterli olduğunu gösterir. 

Uygun dozda çekimde kalp üzerine gelen intervertebral disk 

mesafelerinin seçilmemesi veya belli-belirsiz olması gerekirken üst 

torakal düzeyde intervertebral diskler seçilebilmelidir. 

   

5 

Aşağıdaki anatomik yapılar radyografi üzerinde gözlenir ve tanımlanır 

 (Resim 1) 

1. Aksiller kıvrım 

2. Klavikula 

3. Kostalar 

4. Diyafragma 

5. Kostadiafragmatik sinüsler 

6. Pulmoner damarlar 

7. Aort topuzu 

8. Kalp 

9. Trakea 

10. Sağ akciğer 

11. Sol akciğer 

   

6 
Diafragmanın yüksekliği, normal bombeliği ve kostodiyafragmatik 

sinüslerin açık olup olmadığı gözlenir 

   

7 
Her iki diafragma altı bölge incelenir, sol diafragma altında mevcutsa 

mide havası gözlemlenir 

   

8 

Kalp ve büyük damarlara ait anatomik yapıları aşağıdaki sıraya göre 

değerlendirilir (Resim 2). 

1. Aort topuzu 

2. Pulmonerkonus 

3. Solventrikül 

4. Vena kavasuperior 

5. Sağ atrium 

   

9 

Kardiotorasik oran (kalp gölgesinin en geniş olduğu bölümün uzunluğu 

ile her iki akciğer gölgesinin en geniş olduğu bölümünün uzunluğu 

arasındaki oran (Resim 2) hesaplanır 

   

10 Hiluslar tanınır, genişliği ve lokalizasyonu değerlendirilir    

11 
Trakea ve karinanın orta hatta normal lokalizasyonda olduğu kontrol 

edilir Ana bronşlar görülmeye çalışılır, lokalizasyonu kontrol edilir 
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12 
Akciğer parankiminde; üst-orta- alt zonlar karşılaştırmalı olarak 

değerlendirilir 

   

13 Yukarıdan başlanarak ön ve arkadan tek tek bütün kostalar sayılır    

14 
Grafi alanına değerlendirilir giren vertebralar, sternum, klavikulalar, 

skapulapulalar değerlendirilir 

   

15 
Yumuşak dokular değerlendirilir (axiller bölge, boyun, supraklavikuler 

bölge, meme gölgeleri) 
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Kaynak: 

 
1. Gazi ÜTF Klinik Beceri Rehberi 

 

2. Adnan Menderes ÜTF Klinik BeceriRehberi 
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3. SINIF 
54. KALP ÖYKÜ VE FİZİK MUAYENEBECERİSİ 

Prof. Dr. Orhan ÖNALAN 

 
AMAÇLAR / AÇIKLAMALAR: Kalp ve damar hastalıklarına özgül hikâyenin 

alınabilmesi ve kardiyovasküler sistemin fizik muayenesinin yapabilmesi. 

 

ARAÇLAR: Muayene masası, çift taraflı (diyafram ve çanı olan) steteskop, beyaz önlük. 

 

DEĞERLENDİRME:  

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması 

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması 

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak sırasında eksiksiz ve duraksamadan yapılması  
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Uygulama 

Öykü Alma    

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1 Hasta karşılanır, kendini tanıtır    

2 Yaş, cinsiyet, ikametgahı, medeni hali, mesleği öğrenilir    

3 Ana şikâyeti öğrenilir    

4 

Hastanın hikayesi alınır.  

Probleminin lokalizasyonu, şiddeti, vasfı, zamanlaması, sıklığı, 

yayılımı, arttıran ve azaltan faktörler, ilişkili olabilecek bulgular ve daha 

önce gördüğü tedavi(ler)in etkisi sorgulanır. 

   

5 

Özgeçmişi sorgulanır. 

1. Geçmiş hastalık hikayesi (DM, HT gibi hastalıkların vesüreleri) 

2. Geçirilmiş ameliyatlar (tarih, endikasyon vetipi) 

3. İlaçöyküsü 

4. Allerjiöyküsü 

5. Sigarakullanımı 

6. Alkol ve diğer ilaçlarınkullanımı 

   

6 

Soygeçmişi sorgulanır 

1. Hastanın anne, baba, büyükanne, büyükbaba, çocukları, torunları 

gibi yakın akrabalarının yaş, sağlık durumu, ölüm yaşı 

venedenleri sorgulanır 

2. Ailede hipertansiyon, koroner arter hastalığı, hiperlipidemi, 

inme, diyabet, tiroid ya da renal hastalıklar, kanser (spesifik tipi), 

artrit, tüberküloz, astım gibi hastalıkların varlığısorgulanır 

   

7 

Sistemler gözden geçirilir 

1. Geneldurumu 

2. Deri 

3. Baş, göz, burun, boğaz 

4. Boyun 

5. Meme 

6. Solunum 

7. Kardiyovasküler 

8. Gastrointestinal 

9. Üriner 

10. Genital 

11. Periferikvasküler 

12. Kasiskelet 

13. Nörolojik 

14. Hematolojik 

15. Endokrin 

16. Psikiyatrik 
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Uygulama 

Kardiyovasküler Sistem Fizik Muayene 
1 2 3 

NO. BASAMAKLAR    

1 Hasta muayene konusunda bilgilendirilir ve onayı alınır    

2 Eller yıkanır    

3 Hastanın muayene masasına oturması ve gövdenin üst kısmının 

soyunması istenir 

   

4 Hastanın başı 30 derece yükseltilmiş biçimde sırtüstü yatırılır ve 

hastanın sağ tarafına geçilir 

   

 İnspeksiyon    

5 

Kalp ve damar hastalıklarının genel bulguları yönünden gözlemlenir 

(çomak parmak, siyanoz, ödem, göğüs deformitesi, yardımcı solunum 

kaslarının solunuma katılıp katılmadığı, geçirilmiş ameliyatlara ait skar 

izleri vb.) 

   

6 
Göğüs ön duvarının hareketi gözlenir (apikal vuru ya da kalp tepe atımı 

gözlenir) 

   

 Palpasyon    

7 
Prekordiyal aktivite sağ elin parmak uçlarıyla palpe edilir ve apikal 

vurunun (maksimal) olduğu yer bulunur, vurunun yeri, büyüklüğü ve 

niteliği kaydedilir 

   

8 Göğüs ön duvarının genel palpasyonu yapılır, tril alınırsa kaydedilir    

 Oskültasyon    

9 Hasta aynı pozisyondayken steteskopun diyafram kısmıyla sternumun 

sağında 2. interkostal aralıkta aort odak dinlenir 

   

10 Steteskopun diyafram kısmı ile sternumun solunda 2. interkostal 

aralıktan pulmoner odak dinlenir 

   

11 
Steteskopun diyafram kısmı ile sternum solunda 3,4,5. interkostal 

aralıktan ve ksifoid çıkıntı üzerinden mezokardiyak alan ile triküspit 

odaklar dinlenir 

   

12 Steteskopun diyafram kısmı ile apeksten mitral odak dinlenir    

13 Ek sesleri ortaya koymak için steteskopun çan kısmı ile sternum solunda 

4. ve 5. interkostal aralık dinlenir 

   

14 Hasta sol tarafına doğru döndürülüp steteskopun çan kısmı ile apeksten 

dinlenir (mitral alandaki seslerin yayılımı için) 

   

15 

Hastanın oturtulup öne doğru eğilmesi sağlanır ve nefesini verip 

soluğunu tutması söylenir, steteskopun diyafram kısmıyla sternum 

solunda 3. ve 4. interkostal aralık dinlenir (ek sesler ve perikard 

sürtünme sesi için) 

   

16 

S1 ve S2’nin nitelikleri (sert, yumuşak, silik), (S3) (S4) ve birlikte 

duyulan herhangi bir üfürümün derecesi ve biçimini (örneğin 2/6, 

pansistolik, kreşendo vb.) kaydedilir 
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Kaynak: 
Cardiovascular System In Bates’ Guide to Physical Examination and History Taking Ed’s 

Bickley LS, Szilagyi PC. 10th edition, 2009. p 323-87. 

  

17 Arter nabzı: El bileğinin dış kısmında radyal artere işaret ve orta 

parmaklarla bastırılarak nabzın düzenli olup olmadığının kontrol 

edilir ve nabız 1 dakika boyunca sayılarak kaydedilir 

   

17 Eğer herhangi bir düzenszlik varsa steteskopla kalbin tepe atımının 

alındığı bölgeden dinlenir, ritm tekrar kontrol edilir, düzensiz bir ritm 

varsa ritmin özelliği ve soluk alıp vermeyle ilişkisi kaydedilir 

   

19 Hasta orta ya da ileri yaşta ise steteskopun çan kısmının çene ile boynun 

birleştiği alanda karotis arterinin üzerine yerleştirilerek hastaya 

soluğunu bir süre tutması söylenir, karotis arter üzerinde üfürüm 

duyulursa kaydedilir 
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3. SINIF 
55. BATIN FİZİK MUAYENE BECERİSİ 

Prof. Dr. Ömer Faik ERSOY 

 

AMAÇLAR/AÇIKLAMALAR: Batın fizik muayenesini yapabilme becerisinin 

kazanılması. 

 

ARAÇLAR: Muayene masası, steteskop, beyaz önlük. 

 

DEĞERLENDİRME:  

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması 

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması 

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak sırasında eksiksiz ve duraksamadan yapılması  
 

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1 Hastaya yapılacak muayene konusunda bilgi verilir    

2 Hastadan belden yukarı kıyafetlerini çıkarması ve hasta önlüğünü 

giymesi istenir 

   

3 Hastanın sağına geçilir    

4 Hastanın karnının 4 veya 9 bölgeye ayrılarak inspekte edilir  
   

5 
Steteskopun diafram bölümü ile her bir kadranda barsak sesleri birer 

dakika süreyle dinlenir, dakikada 3-5 barsak peristaltizm sesi normal 

kabul edilir. 

   

6 Ksifoid kemikten başlanarak tüm karın ışınsal olarak perküte edilir    

7 

Karaciğerin perküsyonu: 

Göğsün ön kısmından, sağ midklaviküler hat üzerinden, ikinci 

interkostal aralıktan başlayarak karaciğerin üst ucundaki matiteyi 

belirleyene kadar, yukarıdan aşağıya doğru perküsyon yapılır 

   

8 
Sağ midklaviküler hat üzerinde inguinal bölgeden başlayarak 

karaciğerin alt ucundaki matiteyi belirlenene kadar karın yukarı doğru 

perküte edilir 

   

9 Matitenin başladığı alt ve üst sınırlar arasında karaciğerin büyüklüğü 

ölçülür (Erişkinde 6–12 cm) 

   

10 

Dalağın Perküsyonu: 

Sol ön aksiler çizgi ile 6. interkostal aralığın kesişim yeri perküte edilir, 

burada normalde timpanik ses duyulur (Traube alanı: Sol kosta kenarı, 

üstte altınca kaburga, yanda sol mid-aksiller çizginin kesiştiği alan) 

   

11 
Hastanın derin nefes alması istenir ve aynı alan tekrar perküte edilir (Bu 

alandaki matite dalak büyümesinin (splenomegali) belirtisidir) 

   

12 
Batın Palpasyonu: 

Sol alt kadrandan başlamak üzere sırayla sol üst kadran, sağ üst kadran 

ve sağ alt kadranın önce yüzeyel, sonra derin olarak palpe edilerek 
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karında hassasiyet, musküler defans veya ele gelen kitle varlığına 

bakılır 

13 
Karaciğerin Palpasyonu: 

Karın sağ inguinal bölgeden başlayarak yukarıya sağ kosta kenarına 

kadar parmak uçları sol aksillaya bakacak şekilde palpe edilir 

   

14 Hastanın derin nefes alması istenir    

15 

Karaciğer alt kenarının parmakların ucuna değdiği hissedilmeye 

çalışılır, ya da hasta soluk verirken alt kenarın elin altından kaydığı 

hissedilmeye çalışılır 

İşlem sırasında varsa bölgedeki hassasiyet değerlendirilir (Normal 

karaciğer hassas değildir) 

   

16 
Dalağın Palpasyonu: 

Karın sol inguinal bölgeden başlayarak yukarıya sol kosta kenarına 

kadar palpe edilir 

   

17 Hastanın derin nefes almasının istenir    

18 Dalak kenarının parmakların ucuna teması hissedilmeye çalışılır, ya 

dahasta soluk verirken dalak kenarının elin altından kayması hissedilir. 

Eğer dalak palpe edilemedi ise, hastadan derin bir inspiryum yapması 

istenir, bu esnada sağ elle arkus kostariumun altından yukarı içe 

parmaklar bastırılarak dalak palpe edilmeye çalışılır (Pek çok kişide 

dalak palpe edilemez). 

   

19 Sağ böbreğin palpasyonu: 

Hasta yatarken sol el hastanın beline, 12. kostanın hemen altına ve ona 

paralel olarak, parmak uçları kostovertebral açıya ancak yetişecek 

şekilde konulur 

   

20 
Sağ el sağ üst kadranda rektus kasının lateraline paralel olarak konulur 

   

21 
Sol elle böbrek yukarı kaldırılmaya çalışılır 

   

22 Hastanın derin bir nefes alması istenir, derin inspiryum sırasında sağ elle 

bastırılarak böbrek her iki elle kavranmaya çalışılır 

   

23 Böbreğin kıvamı, şekli, boyutları, hassasiyeti değerlendirilir (Genellikle 

normal böbrek palpe edilmez) 

   

24 Sol böbreğin palpasyonu: 

Hasta sağ tarafına çevrilir, sağ el alttan destek, sol el üstten palpasyon 

için kullanılarak, sağ böbrek muayenesinde belirtilen adımlar tekrarlanır 

   

25 
İnguinal herni muayenesi yapılır  

   

26 Rektal tuşe için izin alınması ve yapılması; 

Hastaya yapılacak muayene konusunda bilgi verilip onamı alınır 

Her iki ele çift kat muayene eldivenleri giyilir 

Hastaya pozisyon verilir 

(Ayakta ve dizlerinin üstüne doğru öne eğilmiş halde veya ayakta 

dirsekleri ile muayene masasına dayanmış şekilde veya muayene masası 

üzerinde sol yanı üzerine yatıp dizlerini karnına çekmiş halde) 

Gluteuslar iki yana ayırilarak perianal bölge ve görülebilen anal kanal 

bölümü inspekte edilir (hemoroid, fissür, fistül ağzı vb. bulgular 

açısından incelenir) 

Sağ elin işaret parmağı ucuna yeterli miktarda vazelin krem veya benzer 
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kayganlastırıcıdan bir miktar alınır 

Perianal bölgeye lubrikan (kayganlastırıcı)/anestetik krem sürülür 

Anal bölgeye zile basar gibi hafifçe dokunarak muayenenin başladığı 

hastaya hissetirilir 

İşaret parmağı ilerde ve pulpası aşağı bakacak şekilde ve diğer dört 

parmak yumruk şekline getirilerek yavaşça anal bölgeden içeri sokulur. 

Anal sfinkterin gevşemesi için parmağın birkaç saniye anal sfinkter 

üzerinde tutulup beklenir ve ardından ilerletilir 

Hasta kendini sıkar ise, rahatlatılır 

Anal sfinkter tonusu değerlendirilir (Sfinkterleri geçen parmağınız 

rektuma girince basınctan kurtulacaktır) 

İşaret parmağı rektum içinde anterior yüzeyde yavaş hareketler ile 

erkekte prostat üzerinde gezdirilerek prostat palpe edilir 

Tüm rektum mukozası (olası insidental rektal tümör açısından) 

çepeçevre muayene edilerek ele gelen rektal kitle olup olmadığına 

bakılır 

Parmak, girişte olduğu gibi yavaş şekilde dışarı çekilir 

Rektumdaki gaita içeriği değerlendirilir 

Muayene eldivenleri çıkarılır 

Hastanın giyinmesi sağlanır 

Eller yıkanır 

27 
Hastaya giyinmesi söylenir. 
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Kaynak: 

 

1. Lynn S. Bickley M., Bates' Guide to Physical Examination and History Taking, 10th Edition 

[Hardcover] Lippincott Williams & Wilkins; Tenth, North American Edition edition (December 

11,2008) 

 

2. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Mesleksel Beceri ve Klinik UygulamaRehberleri 

 

3. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Entegre Hekimlik Uygulamaları Ders Kurulu Klinik 

Beceri Rehberleri 
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3. SINIF 
56. BOYUN VE TİROİT BEZİ FİZİK MUAYENE UYGULAMA 

BECERİSİ 
Prof. Dr. Ömer Faik ERSOY 

 

AMAÇLAR / AÇIKLAMALAR: Boyun ve tiroit bezinin muayene becerisinin kazanılması. 

 

ARAÇLAR: Muayene masası, steteskop, beyaz önlük. 

 

DEĞERLENDİRME:  

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması 

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması 

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak sırasında eksiksiz ve duraksamadan yapılması  
 
 

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1 Hastaya yapılacak işlem hakkında bilgi verilir ve onayı alınır 
   

2 Eller yıkanır    

 Inspeksiyon    

3 Klavikula ve üstünün görülebileceği şekilde boynunun kıyafetlerinin 

açılması sağlanır 

   

4 Hasta oturtulur ve önüne geçilir    

5 Hasta tam karşıya bakarken boyun ön tarafı inspekte edilir    

6 Baş ekstansiyona getirilir, normal pozisyonda fark edilmeyen tiroit bezi 

ve oluşumları gözlenmeye çalışılır 

   

7 

Guatr veya herhangi bir kitle fark edilirse, hastadan yutkunması istenir 

veya su yudumlaması sağlanır, bu sırada kitle hareketi izlenir 

(Yutkunma ile aşağı-yukarı hareket varsa kitlenin tiroide ait olduğu 

anlaşılır) 

   

 Palpasyon    

8 Anterior veya posterior yaklaşımla yapılabilir    

9 Hasta oturtulur ve başı hafif öne eğilir [sternokleidomastoid (SCM) 

kasının gevşetilmesi sağlanır] 

   

10 Posterior yaklaşımda hastanın arkasına geçilir    

11 Sol el 2. ve 3. parmakla trakea tespit edilir    

12 
Sağ el 2. ve 3. parmakla SCM kasının medialinden tiroit sağ lobu ve 

istmus palpe edilir 

   

13 
Sağ el 2. ve 3. parmak sternal çentiğe konulur ve hasta yutkundurularak 

tiroit sağ lob alt polde nodül olup olmadığı değerlendirilir 

   

14 Aynı işlem sol lob için de tekrar edilir    

15 Guatr veya herhangi bir oluşum palpe edildiğinde hastadan yutkunması    
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Kaynak: 
Abaoğlu-Aleksanyan, Semptomdan Teşhise, 10. Baskı, 2000, İstanbul 
  

istenir veya su yudumlaması sağlanarak oluşumun hareketi palpe 

edilmeye çalışılır 

16 
Tiroid bezinde diffüz büyüme saptanırsa, doku üzerinde palpasyonla trill 

ve stetoskopla dinleyerek üfürüm varlığı değerlendirilir 

   

17 İnspeksiyon ve palpasyon sonucunda tiroit bezi büyüklüğünün 

evrelemesi yapılır 

Dünya Sağlık Örgütü sınıflaması 

Grade 0 : Tiroit görülmez ve elegelmez 

Grade 1A : Yalnız palpasyonda 

Grade 1B : Palpasyonda var, ekstansiyonda gözle görülür 

Grade 2 : Baş normal duruşunda troidin büyüdüğü görülür. 

 Grade 3 : Karşıdan farkedilir 

Grade 4 : Herkesin dikkatini çekecek iriliktedir 
 

   

18 Boyunda lenfadenopati varlığı araştırılır    

19 Pemberton bulgusu 

Hasta başını ekstansiyona getirir, her iki elini başının üzerinde avuç 

içleri birbirine bakacak şekilde birleştirmeye çalışır, bu işlem esnasında 

solunum güçlüğü, yüzde kızarıklık gelişirse, Pemberton bulgus pozitif 

kabul edilir. 

   

20 Hastaya bulgular hakkında bilgi verilir    
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3. SINIF 
57. MEME FİZİK MUAYENE BECERİSİ 

Prof. Dr. Ömer Faik Ersoy 

 
AMAÇLAR / AÇIKLAMALAR: Meme fizik muayene becerisinin kazanılması  

 

ARAÇLAR: Muayene masası, eldiven, beyaz önlük. 

 

DEĞERLENDİRME:  

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması 

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması 

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak sırasında eksiksiz ve duraksamadan yapılması  

 

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1  Yapılacak muayene hakkında hastaya bilgi verilir ve onayı alınır    

2 
Hastanın onayı da alınarak muayene odasında bir bayan sağlık çalışanı 

bulunması sağlanır 

   

3  Muayene odasının mahremiyeti ve yeterince aydınlık olması sağlanır    

4 Belden yukarısındaki tüm giysiler çıkarılır, muayene giysisi giydirilir    

5 
Eller yıkanır, eldiven giyilir, muayene masasında oturan hastanın 

karşısına geçilir 

   

 İnspeksiyon    

6 

Memenin genel değerlendirmesinde 5 kadrana ayrılarak ön ve yanlardan 

iki meme arasında büyüklük farkı ve simetrik olup olmadığına bakılır.  

Meme başı değerlendirmesinde ise meme başından geçen çizginin yere 

paralel olup olmadığı, bakış yönleri değerlendirilir. 

Ayrıca çatlak, çekinti, ülserasyon, pullanma ve çöküntü olup olmadığı 

değerlendirilir. 

Çöküntü varsa dışa doğru çıkarabilip çıkarılamaması değerlendirlir. 

Aerolada ülserasyon ya da herhangi bir lezyon olup olmadığına bakılır. 

Meme derisinde portakal kabuğu görünümü, ülserasyon, satellit nodül, 

eritem renk değişikliği olup olmamasına bakılır. 

   

7 

Kollar her iki yanda serbest halde bulunurken, ileri uzatılmışken, baş 

üstünde birleştirildiğinde ve bele konularak kuvvetlice bastırılırken (m. 

pectoralis majorlerin kasılması sağlanacak şekilde) memelerde çekinti, 

çökme olup olmadığı gözlenir. 

   

 Palpasyon    

8 Servikal lenfadenopati varlığı araştırılır    

9 

Supraklaviküler boşluk her iki el 2-3-4. parmakların distal falankslarının 

palmar yüzüyle küçük dairesel hareketlerle palpe edilir, ele gelen kitle 

varlığı, kıvamı, hareketliliği, ağrılı olup olmadığı kontrol edilir 

   

10 

 Aksiller muayenede; Hekimin hastanın muayene yapılacak tarafındaki 

elini avuç içi yukarı bakacak şekilde uzatır.Hastanın aynı taraftaki 

kolunun dirseğinden tutar (Hekim sağ eli ile hastanın sağ kolunu veya 

sol eli ile sol kolunu tutar)   
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Kaynak: 

1. Lynn S. Bickley M., Bates' Guide to Physical Examination and History Taking, 10th Edition 

[Hardcover] Lippincott Williams & Wilkins; Tenth, North American Edition edition 

(December 11,2008) 

2. AdnanMenderesÜniversitesiTıpFakültesiEntegreHekimlikUygulamalarıDersKuruluKlinik

Beceri Rehberleri 

3. Düzce ÜniversitesiTıpFakültesiMeslekselBeceriLaboratuarıÖğrenimRehberleri 

4. GaziÜniversitesiTıpFakültesiTıpEğitimiAnabilimDalıKlinikBeceriEğitimiÖğrenim Rehberleri 

  

Hastanın ön kolunun hekimin ön kolu üzerine gelecek şekilde rahatça ve 

gevşek bırakmasının sağlar  

Hastanın kolunun abduksiyona getirir.  

Hekimin serbest elinin 2.,3.,4. parmaklarının palmar yüzeyleri ile aksilla 

derinliğine doğru uzatır.  

 Aynı anda hastanın kolunun adduksiyona getirilmesi Aksilla 

kapsamının önden arkaya, yukarıdan aşağıya, fazla bastırılmadan palpe 

edilir.  

Lenf nodu palpe edilir ise; lokalizasyonu sayısı büyüklüğü kıvamı 

mobilitesinin değerlendirilir 

11 

Meme palpasyonu için hastaya uygun pozisyon için hasta sırt üstü 

yatırılır (Muayeneye şikâyeti olmayan taraftan başlanır).  

Muayene edilecek olan meme tarafında omuz altına destek (ince yastık, 

katlanmış çarşaf) konur Hastanın muayene edilecek taraftaki kolunun 

başının altına konması sağlanır.  

Hastanın yüzünün ters tarafa çevrilir. (Böylece memenin sağa- sola 

sarkmadan göğüs duvarı üzerinde tabak şeklinde açılması sağlanmış 

olur.) 

   

12 

 Palpasyon 2.,3.,4. parmakların distal falankslarının palmar yüzeyleri ile 

meme dokusunu bastırarak, hastanın göğüs duvarı ile hekimin 

parmaklarının iç yüzü arasında ezilir şekilde palpe edilir (hamur açma 

gibi).  

Palpasyon sirküler (areoladan başlayarak genişleyen halkalar şeklinde) 

veya ışınsal (saat kadranları dikkate alınarak periferden meme başına 

doğru gelerek) tarzda yapılarak memenin her yeri muayene edilir. 

Palpasyonda önce yumuşak sertlikte yapılır daha sonra orta sertlikde 

tekrarlanır. 

Hastanın cilt dokusu, meme dokusu üzerinden kaydırılarak palpe edilir. 

   

13 

Saptanan nodül var ise; Lokalizasyonu tanımlanmalı, tanımlanırken de 

hangi kadranda (alt/üst/iç/dış), saat kaç hizasında ve aerolaya olan 

uzaklığı (cm olarak) belirtilmelidir. Ayrıca ele gelen kitlenin büyüklüğü 

(cm olarak) kıvamı (yumuşak yada sert), hareketli olup olmadığı , 

yüzeyi (düzgün, pürtüklü, lobüle), sınırları (belirgin/belirgin değil), 

palpasyon esnasında ağrılı olup olmadığı değerlendirilir. 

   

14 
Hasta muayane bulguları konusunda bilgilendirilir ve kendi kendine 

meme muayenesi konusunda eğitim verilir 

   

15  Hasta giyindirilir, eller yıkanır.    
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3. SINIF 
58. ÜRİNER ve ERKEK GENİTAL SİSTEMLERİ FİZİK MUAYENE 

BECERİSİ Yrd. Doç. Dr. Özer BARAN 

 

AMAÇLAR / AÇIKLAMALAR: Üriner ve erkek genital sistemlerinin fizik 

muayenesinin yapabilmesi. 

 

ARAÇLAR: Muayene masası, önlük, eldiven, steteskop, vazelin krem 

veya benzer kayganlaştırıcı. 
 

DEĞERLENDİRME:  

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması 

1. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması 

2. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak sırasında eksiksiz ve duraksamadan yapılması  
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Üriner Sistem Muayenesi 

 

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1 Hastaya yapılacak muayene konusunda bilgi verilip onam alınır 
   

2 Hastanın sırt üstü yatması istenie, sağına geçilip karnı açılır 
   

3 Hastanın karnı 9 veya 4 bölgeye ayrılarak inspekte edilir 
   

4 

Hasta yatarken sol el, hastanın beline 12. kostanın hemen altına ve ona 

paralel olarak parmak uçları kostovertebral açıya ancak yetişecek 

şekilde koyulur 

   

5 Sağ el sağ üst kadranda rektus kasının lateraline parelel olarak koyulur 
   

6 Sol elle böbrek yukarı kaldırılmaya çalışılır 
   

7 

Hastanın derin bir nefes alır ve nefesinin en üst noktasında sağ elle de 

üstten bastırarak böbrek her iki elle kavranmaya çalışılır (bimanuel 

palpasyon) (Şekil 1) 

   

8 
Böbreğin kıvamı, şekli, boyutları, hassasiyeti değerlendirilir (Genellikle 

normal böbrek palpe edilemez) 

   

9 4,5,6,7,8. Basamakların sol böbrek palpasyonu için de tekrarlanması 
   

10 Üreter traseleri boyunca palpasyonda hassasiyet olup olmadığı araştırılır 
   

11 Mesanenin palpasyonu ve perküsyonu (Matite elde edilmesi, glob 

vezikale araştırılması) 

   

12 
Abdominal aortanın ve renal arter traselerinin oskültasyonu yapılır 

(Üfürüm olup olmadığının araştırılması) 

   

13 Hastanın oturtulup sırt ve lumbal bölgelerin inspeksiyonu yapılır 
   

14 
Kostovertebral açı hassasiyetine bakılır (bir el kostalomber açıya 

yerleştirilerek üzerine diğer elin ulnar kenarı ile vurulur) 
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Erkek Genital Sistem Muayenesi 

 

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1 Hastaya yapılacak muayene konusunda bilgi verilip onamı alınır 
   

2 Her iki ele muayene eldivenleri giyilir 
   

3 
Hastanın ayakta doktora karşı donük şekilde veya sırtüstü yatar 

pozisyonda genital bölgesi açık kalacak şekilde soyunması sağlanır 

   

4 
Hastaya yaklaşılırken söz/mimik ve hareketler yoluyla, paylaşılan 

mahremiyete duyulan saygının ifade edilir ve hasta rahatlatılır 

   

5 İç çamaşırı akıntı ve hijyen yönünden değerlendirilir    

6 Pubik kıllanma gözlenir (dağılımı, miktarı)    

7 
Penis etrafındaki ve tabanındaki deri gözlenir (soyulma, inflamasyon, 

şişlik vb) 

   

8 
Her iki skrotumun önden ve kaldırılarak arkadan gözlenir (Skrotal 

deride renk değişikliği, skar izi, desquamasyon vb. incelenmesi) 

   

9 Eğer peniste sünnet derisi varsa geriye çekilir    

10 
Glans penis ve üretral meatus gözlenir (Eksternal meanın yerine ve 

genişliğine dikkat ediniz) 

   

11 
Glans baş ve işaret parmakları arasında hafifçe sıkılır ve üretradan akıntı 

olup olmadığına bakılır 

   

12 Sünnet derisi geri çekildiyse tekrar yerine itilir    

13 
Penil şaftın baş ve işaret parmakları arasında penis kökünden uca doğru 

palpe edilir (plak, nodül vb. bulgular), uzunluk yönünden değerlendirilir 

   

14 

Sıra ile her iki skrotum bir elin baş, işaret ve orta parmakları arasında 

sıkılarak testis, epididim, vaz deferensler ve pampiniform pleksuslar 

palpe edilir (Testislerin yeri, kıvamı, boyutları, hassasiyet ve ağrı 

varlığı, özellikle kitle olup olmadığı, hidrosel, varikosel araştırılması 

vb.) 
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Rektal Tuşe Yapılması 
 

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1 Hastaya yapılacak muayene konusunda bilgi verilip onamı alınır 
   

2 Her iki ele muayene eldivenleri giyilir 
   

3 

Hastaya pozisyon verilir 

(Ayakta ve dizlerinin üstüne doğru öne eğilmiş halde, ayakta dirsekleri ile 

muayene masasına dayanmış şekilde. Muayene masası üzerinde sol yanı 

üzerine yatıp dizlerini karnına çekmiş halde vs.) 

   

4 

Gluteusları iki yana ayırarak perianal bölge ve görülebilen anal kanal 

bölümünün inspeksiyonu yapılır (hemoroid, fissür, fistül ağzı vb. bulgular 

açısından incelenir) 

   

5 
Sağ elin işaret parmağı ucuna yeterli miktarda vazelin krem veya benzeri 

kayganlastırıcıdan bir miktar alınır 

   

6 Perianal bölgeye lubrikan (kayganlastırıcı)/anestetik krem sürülür    

7 
Anal bölgeye zile basar gibi hafifçe dokunarak muayenenin başladığı 

hastaya hissetirilir 

   

8 

İşaret parmağı ilerde ve pulpası aşağı bakacak şekilde ve diğer dört 

parmak yumruk şekline getirilerek yavaşça anal bölgeden içeri sokulur. 

Anal sfinkterin gevşemesi için parmak birkaç saniye anal sfinkter üzerinde 

tutulup beklenir ve ardından ilerletilir 

   

9 Hasta kendini sıkar ise, rahatlatılır    

10 
Anal sfinkter tonusu değerlendirilir (Sfinkterleri geçen parmağınız 

rektuma girince basınctan kurtulacaktır) 

   

11 

İşaret parmağı rektum içinde anterior yüzeyde yavaş hareketler ile prostat 

üzerinde gezdirilerek prostatın palpasyonu yapılır (Prostatın büyüklüğü, 

kıvamı, nodül, endürasyon, asimetri, sertlik olup olmadığı değerlendirilir) 

(Şekil 2) 

   

12 
Parmak prostattan daha ileriye uzatılarak seminal veziküllerin ele gelip 

gelmediğine bakılır 

   

13 

Gerekli olgularda prostat masajı (Prostatın lateral ve posterior kısmından 

orta hatta doğru sağılması ile sekresyonun prostatik üretraya akmasının 

sağlanması) 

   

14 
Tüm rektum mukozası (olası insidental rektal tümör açısından) çepeçevre 

muayene edilerek ele gelen rektal kitle olup olmadığına bakılır 

   

15 Parmak girişte olduğu gibi yavaş şekilde dışarı çekilir 
   

16 Rektumdaki gaita içeriği değerlendirilir 
   

17 
Muayene eldivenleri çıkarılır 

   

18 
Hastanın giyinmesi sağlanır 

   

19 
Eller yıkanır 
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Şekil 1. Böbrek palpasyonu 

 

 

 

Şekil 2. Prostat muayenesi 

 
Kaynak: 

1. Campbell – Walsh Urology (10thEdition) 

2. Bickley LS, Szilagyi PG. Bates’ Guide to Physical Examination and HistoryTaking 
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3. SINIF 
59. JİNEKOLOJİK MUAYENE ve SMEAR ALMA BECERİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Semra EROĞLU 
kazanmak 
AMAÇLAR / AÇIKLAMALAR: Jinekolojik muayene ve smear alma becerisinin 

kazanılması 

ARAÇLAR: Muayene masası, eldiven, beyaz önlük, steril spekulum, smear fırçası, 

%95’lik alkol, lam. 

 

DEĞERLENDİRME:  

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması 

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması 

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak sırasında eksiksiz ve duraksamadan yapılması. 
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Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1 Eller yıkanır    

2 Malzemeler kontrol edilir (sterillik bakımından vs.)    

3 
Hasta jinekolojik masada litotomi pozisyonunda hazırlanır, onam alınır 

ve bayan sağlık personeli için izin istenir 

   

4 Eldivenler giyilir    

5 Dış genital organların inspeksiyonu yapılır    

6 
Spekulumun hastaya gösterilerek spekulum takma işlemi hastaya 

açıklanır ve izin istenir 

   

7 

Labia minoraların pasif elle aralanarak aktif elle nazikçe spekulum 

takılır 

Spekülüm kapalı pozisyonda, yatay olarak sokulur 

Spekülüm dikey pozisyona getirilerek açılır ve sabitlenir 

   

8 
Serviks ve vagina gözlenir, kanama ve akıntı varlığı not edilir, gerekirse 

smear alınır 

   

 Smear alma işlemi:    

9 

Vajinal spekulum takıldıktan sonra serviks görülür 

Herhangi bir kanama olmadığından emin olunduktan sonra smear fırça 

döndürülerek sürüntü alınır 

Hem endoservikal kanaldan hem de ektoserviksten örnek alınmalıdır. 

Alınan materyal bir lam üzerine yayılır ve hemen %95'lik alkol içeren 

bir kap içine konulup 30 dk. bekletilerek tespit edilir 

   

10 
Spekulumun nazikçe çıkarılır 

Spekülüm kapatılır, yatay pozisyona getirilir ve çıkartılır 

   

11 

Aktif elin 2. ve 3. parmakları vaginada, pasif el karında olmak üzere 

bimanuel muayene ile uterusun ve adnekslerin palpasyonu yapılır. 

Uterusun pozisyon, büyüklük ve kıvamı açısından değerlendirilir 

Adneksler kitlesel bir lezyon ve yapışıklık açısından değerlendirilir 

   

12 
Gerekli görülürse uterus ve adnekslerin ultrasonografi ile 

değerlendirilebileceği konusunda hastaya bilgi verilir 

   

13 Hastaya muayenenin bittiğini açıklanarak pozisyonu düzeltilir    

14 Malzemeler toplanır    

15 Eldivenler çıkarılır    

16 Eller yıkanır    

17 Muayene bulguları not edilir    
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Kaynak: Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Beceri Uygulama Rehberi 
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3. SINIF 
60. GEBE FİZİK MUYENESİ ve LEOPOLD MANEVRALARI 

Yrd. Doç. Dr. Engin YURTÇU 

 
AMAÇLAR / AÇIKLAMALAR: Gebe muayenesi ve leopold manevraları yapabilme 

becerisinin kazanılması  

 

ARAÇLAR: Muayene masası, eldiven, beyaz önlük, gebe maketi. 

 

DEĞERLENDİRME:  

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması 

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması 

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak sırasında eksiksiz ve duraksamadan yapılması. 
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Kaynak: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik ve Mesleki Beceriler Öğrenim Rehberi. 

  

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1 
Muayene olacak kişiyle tanışılır ve yapılacak işlemler hakkında bilgi 

verilir ve onam alınır. 

   

2 
Muayene olacak kişi muayene masasına yatırlır, yan tarafında yüzüne 

doğru dönük pozisyonda durulur 

   

3 

Birinci Leopold Manevrası için; her iki elin ulnar kenarları fundus 

üzerinden derine doğru bastırılır, parmakların iç yüzü ile fundus kavsi 

palpe edilir 

   

4 
Her iki elin parmak uçları birbirine temas ederken, fundusun üst kısmı 

ve fundusdaki fetüs bölümü hakkında bilgi edinilir 

   

5 

İkinci Leopold Manevrası için; her iki elin iç yüzü karnın sağ ve sol 

yanlarına tatbik edilir, bir elin iç yüzüyle uterusun bir tarafı 

sabitlenirken diğer elle uterusun diğer yanı palpe edilir 

   

6 
Palpe eden elin parmakları ve el ayası ile derine doğru bastırarak ve 

yoklayarak, elin altında hissedilen fetus bölümü tahmin edilir 

   

7 

Diğer elle aynı hareketler tekrar edilerek fetusun sırtı ve küçük 

kısımlarının hangi tarafta olduğu anlaşılır (Fetusun sırt tarafı 

palpasyonda düzgün olarak hissedilir). 

   

8 

Üçüncü Leopold Manevrası için; pubis üzerinde, önde gelen fetal 

kısım bir elle kavranır, sağa sola hareket ettirilir.  

Yuvarlak, sert ve ballotman hissi veriyorsa baş gelişi olarak; daha geniş 

ve yumuşaksa makat gelişi olarak değerlendirilir 

   

9 

Dördüncü Leopold Manevrası için; muayene edilen kişinin ayakucuna 

dönülür. Her iki el açılarak, parmaklar birbirine ve pelvis girimine 

yönelmiş şekilde, eller karnın alt sağ ve sol yanlarına tatbik edilir. 

Ellerin ulnar kenarlarının inguinal kıvrımlara paralel durmasına dikkat 

edilir. 

   

10 
Parmakları zorlamadan, hafif basınçlı hareketlerle, derine, pelvis 

giriminedoğru bastırılır. 

   

11 
İki elin parmak uçları önde gelen kısmı hissedince, bu kısmın fikse olup 

olmadığı ve pelvise ne kadar girdiği anlaşılmaya çalışılır 

   

12 Hastanın kalkmasına yardım edilir, giyinmesi söylenir.    
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3. SINIF 
61. DiREKT ÜRİNER SİSTEM GRAFİSİ DEĞERLENDİRME BECERİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Serkan ÖNER 

 

AMAÇLAR / AÇIKLAMALAR: Direkt üriner sistem grafisinde anatomik yapıların 

değerlendirilmesi. 

 

ARAÇLAR: Negatoskop, direkt üriner sistem grafisi. 

 

DEĞERLENDİRME:  

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması 

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması 

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak sırasında eksiksiz ve duraksamadan yapılması. 
 
 
 

 
 

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1 Negatoskopun ışığı açılır.    

2 Radyografinin sağ tarafı belirlenir (Varsa “R” isareti sağı gösterir).    

3 Radyografi negatoskopa sağ tarafı sizin solunuza gelecek şekilde asılır.    

4 

Anatomik yapılar aşağıdaki sıraya göre değerlendirilir. 

1. Karaciğer 

2. Sağ böbrek 

3. Krista iliaka 

4. Lomber vertebra korpusu 

5. Sakroiliak eklem 

6. Diafragma 

7. Mide gaz odacığı 

8. Kosta 

9. Psoas kası konturu 

10. Kolon gazı 

   

5 Radyografi negatoskoptan çıkarılır.    

6 Negatoskopun ışığı söndürülür.    



  

167 
 

 
 

Kaynak: 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Klinik Beceri Eğitimi, Öğrenim 

Rehberleri 
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3. SINIF 

62. DİREKT KAFA GRAFİSİ DEĞERLENDİRMEBECERİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Serkan ÖNER 

 
AMAÇLAR / AÇIKLAMALAR: Arka-ön ve yan direk kafa grafisinin değerlendirilmesi 

 

ARAÇLAR: Negatoskop veya değerlendirme ekranları, arka-ön ve yan direk kafa grafileri 

 

DEĞERLENDİRME:  

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması 

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması 

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak sırasında eksiksiz ve duraksamadan yapılması. 
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Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1 Grafi negatoskoptan veya ekranlardan değerlendirilebilir. 
   

2 Arka-ön radyografi “R” harfi (sağ işareti) sağda veya L harfi (sol 

işareti) solda olacak şekilde negatoskopa/ekrana yerleştirilir. 

   

3 

Anatomik yapılar aşağıdaki sıraya göre gözlenir ve tanımlanır (arka-ön 
grafi) 

1. Frontal sinüsler 

2. Orbita 

3. Maksiller sinüs 

4. İnferior konka 

5. Orta konka 

6. Nazal septum 

7. Etmoid hava hücreleri 

   

4 Negatoskop veya ekrana yan kafa grafisi yerleştirilir    

5 

Anatomik yapılar aşağıdaki sıraya göre gözlenir ve tanımlanır (yan 
grafi) 

1. Anterior klinoid proçes 

2. Posterior klinoid proçes 

3. Pituiter fossa (Sella Tursika) 

4. Frontal Sinüs 

5. Sfenoid sinüs 

6. Maksiller Sinüs 

7. Eksternal Akustik Meatus 

8. Mastoid Hava Hücreleri 

   

6 Kalvariumu oluşturan kemiklerin kontür ve dansiteleri kontrol edilir    

7 

Seçilebiliyorsa koronal sütür, sagittal sütür, lambdoid sütür ve skuamoz 

sütürler seyirleri boyunca takip edilir. Kırıklarla karıştırılmaması 

gerekir. 

   

8 Ekran kapatılır, negatoskop söndürülür    
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Arka-Ön Kafa Grafisi  
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Yan Kafa Grafisi 

 
Kaynak: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik ve Mesleki Beceriler Öğrenim Rehberleri 
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3. SINIF 
63. ERİŞKİNDE İLERİ YAŞAM DESTEĞİ UYGULAMA BECERİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Serap BİBEROĞLU 
 
AMAÇ: Erişkinde ileri yaşam desteği uygulama becerisinin kazanılması. 

 

ARAÇLAR: İleri yaşam desteği maketi, monitör, stetoskop, enjektör, defibilatör, gerekli 

ilaçlar (Amiodaron/Lidokain, Adreranalin),   

 

DEĞERLENDİRME:  

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması  

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması  

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak, sırasında, eksiksiz ve duraksamadan yapılması   
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Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1 
Kendisinin ve hasta/yaralının güvenliğinden emin olunması (her zaman 

önce güvenlik) 

   

2 Hasta/yaralının bilinci kontrol edilir    

3 Tıbbi yardım istenir (112)    

4 

Hava yolunu açmak için bir el hasta/yaralının alnına, diğer elin parmak 

uçlarını çenesi altına yerleştirilir, çene öne doğru çekilerek solunum 

yolu açık tutulur 

   

5 

Bak-dinle-hisset yöntemiyle solunum yapıp yapmadığı maksimum 10 

saniye süre ile kontrol edilir  

1. Göğüs kafesinin inip-kalktığına BAK  

2. Eğilerek hastanın solunum sesini DİNLE  

3. Hastanın nefesini yanağında HİSSET  

   

6 
Düzensiz ve yetersiz nefes alıyor ya da hiç solunum yok ise kalp 

masajına başlanır  

   

7 
30 Kalp masajı / 2 solunum olarak KPR başlanır ve hiç ara vermeden 5 

kez yapılır (yaklaşık 2 dk. sürer) (Temel Yaşam Desteği) 

   

8 Monitör gelir gelmez monitörize edilir ve ritm analizi yapılır    

9 
Şok uygulanabilir ritimler tanınır (ventriküler fibrilasyon / nabızsız 

ventriküler taşikardi)  

   

10 

Dakikada 100-120 atım olacak şekilde göğüs kompresyonu yapılır. 

Göğüs kafesi 5-6 cm çökecek şekilde baskı (göğüs kompresyonu-kalp 

masajı) yapılır.  

Göğüs kompresyonlarına minimum ara verilir.  

İki dakikada bir el değiştirilirken nabız ve ritim kontrolü yapılır. 

Şoklanabilir ritim varlığında defibrilatör hazır oluncaya dek göğüs 

kompresyonlarına ara verilmez. 

   

11 

Defibrilatör türüne göre şok düzeyleri belirlenir 

Defibrilatör bifazik ise birinci şok 150 J, sonraki şoklar maksimum 

enerjiye kadar çıkarılabilir  

Defibrilatör monofazik ise birinci şok 360 J, sonraki şoklar maksimum 

enerjiye kadar çıkarılabilir.  

Eğer bifazik-monofazik defibrilatör ayrımını bilinmiyorsa üretici 

firmanın maksimum joule değerine kadar çıkabilir.  

   

12 Güvenli defibrilasyon yapılır (eldiven giymek, kaşıkları doğru yere 

koymak), Jolue ayarlanır kaşıklara jel sürülür.  

   

13 Defibrilatör hazır olunca kalp masajına ara verilir, kaşıklar yerleştirilir 

ve çekilin komutu ile tüm sağlık personeli hastanın vücudundan ellerini 

ayırır.  

   

14 Hasta defibrile edilir ve kaşıklar göğüs ön duvarından kaldırılır.    

15 2 dakika daha kalp masajı yapılır ve nabız ve ritim kontrolü yapılır    

16 Şoklanabilir ritim varlığında tekrar defibrilatör hazır olana kadar kalp 

masajına ara verilmez. 

   

17 Şoklanabilir 3 kez defibrilasyon sonrası Amiadorone 300mg iv/io olarak 

uygulanır.  

   

18 4. şoktan sonra 1 doz daha 150 mg Amiadorone iv/io uygulanır.    

19 Tüm Kardiyopulmoner Resüssitasyon boyunca her 3-5 dakikada bir    



  

174 
 

 
  

1mg iv Adrenalin puşe yapılır. Adrenalin, KPR sonlanana veya spontan 

dolaşımı geri dönünceye kadar 3-5 dk.'da bir uygulanır. 

20 KPR sırasında geri döndürülebilir nedenler araştırılır (bknz. Yetişkin 

Kardiyak Algoritması 2015) 

   

21 KPR sırasında güvenli hava yolu açıklığı ve oksijen desteği sağlanır.    
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Endotrakeal Tüp Takma ve Çıkarma Beceresi 
 
AMAÇ: Endotrakeal tüp takma ve çıkarma beceresin kazanılması. 

 

GEREKLİ MALZEMELER: Laringoskop Takımı, Eldiven, Endotrakeal Tüp (3 Değişik 

No’lu), Aspiratör, Aspirasyon Sondası, Balon-Valf-Maske Sistemi, Airway, Enjektör, Rulo 

Gaz, Flaster, Steteskop, KPR Maket  

 
DEĞERLENDİRME:  

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması  

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması  

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak, sırasında, eksiksiz ve duraksamadan yapılması   

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

 Tüpün takılması    

1 Malzemeler hazırlanır ve kontrol edilir (laringoskop pilleri, ampulü)    

2 Eldiven giyilir    

3 Hastaya baş-çene pozisyonu verilir    

4 Ağız içinin kontrol edilir ve gerekli ise aspire edilir    

5 
Endotrakeal tüp, poşetinden çıkarılmadan bir ucundan açılır ve tüp 

kafının sağlamlığı kontrol edilir 

   

6 Laringoskop sapına kişiye uygun boyuttaki blade takılır    

7 Sol ele laringoskop sapı alınır    

8 
Laringoskop bladenin ağız içinde sağdan sola doğru yerleştirilip, dil 

yana itilir ve kord vokaller görülür 

   

9 
Sağ ele endotrakeal tüp alınıp, blade kavsine uygun olarak ağız içinde 

ilerleterek kord vokaller geçirilir 

   

10 
Kord vokaller geçildikten sonra tüp 2-3 cm daha ilerletilir (kaf 

görülmeyene kadar ya da varsa kord vokal çizgisine kadar) 

   

11 Trakeaya girildiğinden emin olununca, laringoskop ağızdan çıkarılır    

12 
Sağ elle tüp ağız kenarında sabit tutulurken, sol el ile balon tüpe monte 

edilir (veya yardımcı tarafından)  

   

13 

Balon 2-3 defa sıkılarak göğsün her iki tarafının eşit olarak havalandığı 

gözlenir, Stetoskop ile her iki apeks ve koltuk altından dinleyerek 

havalanma kontrol edilir 

   

14 Eşit havalanmıyorsa eşit olana kadar tüp bir miktar geri çekilir    

15 

Eşit havalanıyorsa; hava kaçağı kalmayana dek, kaf hava ile şişirilir. 

(Suni solunum sırasında hava kaçağı sesi alınmıyorsa blok tam 

demektir) (bebeklerde kafsız tüp kullanılır, hafif hava kaçağı kalabilir) 

   

16 Tüp ağız çevresine sabitlenir (rulo gaz veya flaster ile)      

17 Ağız boşluğuna uygun boyutta airway takılır.  

Steril bir aspirasyon sondası ile tüpün içi aspire edilir (aspiratör kapalı 

girilip, açık çıkılması gerekir)   

   

18 Aynı sonda ile ağız içi aspire edilir    

19 Spontan solunum yoksa balon ile solutulmaya devam edilir    

20 6 saniyede bir olacak şekilde balon valf maske ile akciğerler    
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Kaynak: AHA/ERC 2015 Klavuzu 

  

havalandırılır. 

 Tüpün çıkarılması    

1 Hastanın yeterli spontan solunumu gözlenir     

2 Steril bir aspirasyon sondası ile tüpün içi aspire edilir    

3 Aynı sonda ile ağız içi aspire edilir    

4 Kaf söndürülür    

5 Nefes alırken tüp çekilir    

6 Airway çıkarılır    
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3. SINIF 

64. ÜRETRAL KATATER TAKMA BECERİSİ 

Yrd.Doç.Dr. Özer BARAN 

 
AMAÇ: Maket üzerinde erkekte ve kadında üretral katater takma beceresinin kazanılması 

 

ARAÇLAR: Steril ve nonsteril eldiven, antiseptik solüsyon, steril tampon, steril sıvı 

vazelin, foley kateter, enjektör, 10 cc’lik serum fizyolojik (SF) ampul, aydınlatma aracı, 

steril örtü (delikli), idrar torbası, böbrek küvet ve maket.  

 

DEĞERLENDİRME:  

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması  

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması  

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak, sırasında, eksiksiz ve duraksamadan yapılması   
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Uygulama 

ERKEKTE ÜRETRAL KATETER TAKMA BECERİSİ 1 2 3 

NO. BASAMAKLAR    

1 Eller yıkanır ve eldiven giyilir    

2 Malzemeler kontrol edilir (sterillik vs. bakımından)    

3 İşlem hastaya açıklanır ve onam alınır    

4 Hastaya supin pozisyon verilir    

5 Böbrek küveti hastanın bacakları arasına yerleştirilir    

6 
Antiseptik solüsyon steril tampon üzerine dökülür (şişenin ucunu 

tampona değdirmeden) 

   

7 Dairesel hareketlerle içten dışa doğru penis en az üç kez silinir    

8 Steril vazelinin kapağı açılır    

9 Steril örtün açılır    

10 Enjektöre 10 cc SF çekilir    

11 Foley kateter açılarak uç kısmı steril kalacak şekilde hazırlanır    

12 İdrar torbası hazırlanır    

13 Eldivenler çıkartılıp steril eldivenler giyilir    

14 Penis açıkta kalacak şekilde steril delikli örtü örtülür    

15 
Foley kateter daha önceden açılmış ucundan tutularak paketin içinden 

çıkarılır (steriliteye dikkat edilmeli) 

   

16 Foley kateter steril vazelin ile yağlanır    

17 Penis pasif el ile dik olarak tutulması ve foley kateter aktif el ile external 

meatustan içeri doğru ilerletilir 

   

18 İdrar akışının görülmesini takiben katater 4-5 cm kadar daha ilerletilir    

19 SF çekili enjektör kateterin balonla bağlantılı ucuna takılır ve 10 cc SF 

vererek balon şişirilir 

   

20 Kateter hafifçe çekilerek balon mesanenin boynuna oturtulur    

21 Kateterin açık kısmına idrar torbası takılır    

22 Hastanın pozisyonu düzeltilir    

23 Malzemeler toplanır ve eldivenler çıkarılır    

24 Eller yıkanır    

25 İşlem kaydedilir, tarih ve saat hasta dosyasına yazılır    
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Kaynak: Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Beceri Uygulama Rehberi 
  

Uygulama 

KADINDA ÜRETRAL KATETER TAKMA BECERİSİ 1 2 3 

NO. BASAMAKLAR    

1 Ellerin yıkanır eldiven giyilir    

2 Malzemeler kontrol edilir (sterillik vs. bakımından)    

3 İşlem hastaya açıklanır ve onam alınır    

4 Hastaya supin pozisyon verilir    

5 Böbrek küveti hastanın bacakları arasına yerleştirilir    

6 
Antiseptik solüsyon steril tampon üzerine dökülür (şişenin ucunu 

tampona değdirmeden) 

   

7 Vulva önden arkaya doğru tek bir hareketle en az üç kez silinir    

8 Steril vazelinin kapağı açılır    

9 Steril örtü açılır    

10 Enjektöre 10 cc serum fizyolojik (SF) çekilir    

11 Foley kateteri açılarak uç kısmı steril kalacak şekilde hazırlanır    

12 İdrar torbası hazırlanır    

13 Eldivenler çıkartılıp steril eldivenler giyilir    

14 Vulva açıkta kalacak şekilde steril delikli örtü örtülür    

15 
Foley kateter, daha önceden açılmış ucundan tutularak paketin içinden 

çıkarılır (steriliteye dikkat edilmeli) 

   

16 Foley kateter steril vazelin ile yağlanır    

17 Pasif elin baş ve işaret parmaklarıyla labia majoralar iki yana doğru 

açılır ve foley kateter aktif el ile external meatustan içeri doğru ilerletilir 

   

18 İdrar akışının görülmesini takiben katater 4-5 cm kadar daha ilerletilir    

19 SF çekili enjektör kateterin balonla bağlantılı ucuna takılır ve 10 cc SF 

vererek balon şişirilir 

   

20 Kateter hafifçe çekilerek balon mesanenin boynuna oturtulur    

21 Kateterin açık kısmına idrar torbası takılır    

22 Hastanın pozisyonu düzeltilir    

23 Malzemeler toplanır ve eldivenler çıkarılır    

24 Eller yıkanır    

25 İşlem kaydedilir, tarih ve saat hasta dosyasına yazılır    
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3. SINIF 
65. KRANİAL SİNİRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ BECERİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Tuğba MORALI GÜLER 

 

AMAÇ: Kranial sinirlerin muayene beceresinin kazanılması. 

  

ARAÇLAR: Işık kaynağı, oftalmoskop, yakın eşeli, abeslang, 512 Hz diapozon, 

pamuk parçası, refleks çekici. 

 

DEĞERLENDİRME:  

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması  

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması  

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak, sırasında, eksiksiz ve duraksamadan yapılması 
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Uygulama 

I.  KRANİAL SİNİR: N. OLFACTORIUS    

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1 Koku Muayenesi 
   

2 

Rutin pratikte uygulanmaz. Hasta koku ile ilgili bir semptom 

belirttiğinde yapılır.  

Hastanın gözlerini kapatması istenir.  

Tanınması mümkün, tahriş edici olmayan kokular, burun deliklerinin 

biri kapatıldıktan sonra (limon kolonyası, lavanta, kahve, nane, kimyon 

gibi) açık olandan koklatılarak hastanın kokuyu tanıması istenir.  

Bu işlem diğer burun deliği için detekrarlanır. 
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Uygulama 

II., III., IV. VE VI. KRANİAL SİNİRLER: N. OPTICUS, N. 

OCCULOMOTORIUS, N. TROCHLEARIS, N. ABDUCENS 

1 2 3 

NO. BASAMAKLAR    

1 Hastanın yakın gözlüğü kullanıp kullanmadığı öğrenilir, kullanıyorsa 

taktırılır. 

   

2 Eliyle bir gözünü kapatması istenir.    

3 

Yakın eşelindeki harfler 35-40 cm mesafeden en alt satıra kadar 

okutulur. (Hasta okuma yazma bilmiyorsa eşeldeki E harfinin yönü 

sorulur) 

 

   

4 İşlem diğer gözde tekrarlanır.    

 Göz dibi değerlendirmesi    

5 Göz bölümünce anlatılmaktadır    

 Pupil boyutu ve ışık reaksiyonu    

6 
Her iki pupil boyutunun birbirine eşit olup olmadığı oda aydınlığında 

kontrol edilir. 

   

7 
Bir göze ışık kaynağı ile ışık düşürülürken aynı tarafta pupilin küçülüp 

küçülmediği kontrol edilir (direkt ışık reaksiyonu). 

   

8 Aynı göze tekrar ışık düşürülerek karşı tarafta pupilin küçülüp    
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küçülmediği kontrol edilir (indirekt ışık reaksiyonu). 

9 Aynı işlemler karşı göze ışık düşürülerek tekrarlanır.    

 Görme alanı değerlendirmesi (Konfrontasyon testi)    

10 Göz bölümünce anlatılmaktadır    

Uygulama 

Ekstraokuler göz kaslarının değerlendirilmesi 1 2 3 

NO. BASAMAKLAR    

1 
Hastanın karşısına geçilerek her iki üst göz kapağının eşit yükseklikte 

olup olmadığına bakılır (Pitoz varlığı değerlendirilir). 

   

2 

Bir elin işaret ve baş parmaklarıyla her iki üst göz kapağı kaldırılır, aynı 

zamanda hastanın başı sabitlenir. Göz eksenlerinde kayma olup 

olmadığı, spontan nistagmus varlığı değerlendirilir. 

   

3 
Ele alınan bir obje vertikal, horizontal ve oblik doğrultularda sağa-sola, 

yukarı- aşağı ve çapraz yönlerde hareket ettirilir. 

   

4 

Hastadan gözleriyle objeyi takip etmesi istenir, konjuge göz hareketleri 

değerlendirilerek bakış kısıtlılığı olup olmadığı, her iki gözün birlikte 

hareket edip etmediği ve hareketin sonunda nistagmus ortaya çıkıp 

çıkmadığı gözlenir. 

   

5 
Son olarak obje burnun ucuna doğru yaklaştırılarak bu kez konverjans 

(göz kürelerinin simetrik olarak mediale bakması) değerlendirilir. 
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Uygulama 

V. KRANİAL SİNİR: N. TRIGEMINUS 

 

1 2 3 

NO. BASAMAKLAR    

 Oftalmik, maksiller ve mandibuler dallarda dokunma duyusunun 

değerlendirmesi 

   

1 Hastadan gözlerini kapatması istenir.    

2 
Alında bir noktaya pamuk parçası dokundurulur, hastanın dokunmayı 

hissedip hissetmediği sorulur, ne ile dokunulduğunu anlaması istenir. 

   

3 
Karşı alın yarısında bir noktaya pamuk parçası dokundurulur, hastanın 

hissedip hissetmediği, ne hissettiği sorulur (oftalmik dal). 

   

4 
Hastanın sağ ve sol alın yarısındaki uyarıları eşit şiddette algılayıp 

algılamadığı sorulur. 

   

5 Aynı işlem sağ ve sol maksilla üzerinde tekrarlanır (maksiller dal).    

6 Aynı işlem sağ ve sol mandibula üzerinde tekrarlanır (mandibuler dal).    

 Çiğneme kaslarının değerlendirmesi    

7 
Hastadan çenesini sıkması istenir, bu esnada masseter kaslarının tonusu 

palpasyonla kontrol edilir. 

   

8 
Hastadan çenesini sıkarak kuvvetli şekilde çiğner gibi yapması istenir, 

bu sırada temporal adalelerin kontraksiyonu ve tonusu palpe edilir. 

   

9 

Aksi yönde iki parmakla direnç uygulanırken ağzı hafif açık bir 

durumdayken çenesini sağ ve sola hareket ettirmesi istenir. Dirence 

karşı gösterilen kuvvet değerlendirilir. 

   

 Çene Refleksi    

10 
Alt dudakla çenenin alt sınırı arasındaki oluğa (sublabial oluk) tam 

orta noktaya işaret parmağı yatay olarak yerleştirilir. 

   

11 
Hastadan çenesini gevşek bırakması, ağzını hafifçe açık bırakması 

istenir. 

   

12 Refleks çekici ile işaret parmağı üzerine hafif bir perküsyon yapılır.    

13 
Mandibulanın istemsiz olarak yukarı doğru hareketi ve çenenin 

kapanması gözlenir. 
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Uygulama 

VII. KRANİAL SİNİR: N. FACIALIS 

 

1 2 3 

NO. BASAMAKLAR    

 
Mimik kaslarının fonksiyonları 

   

1 
İnspeksiyonla hastanın her iki taraf alın çizgileri ve nazolabial 

oluklar arasında fark olup olmadığı izlenir. 

   

2 

Hastanın gözlerini sıkıca kapatması istenir. Bu sırada, gözlerini sıkma 

açısından sağ ve sol arasında fark olmaması, iki tarafı da yeterli 

düzeyde sıkabilmesi gerekir. Ayrıca gözler elle açılmaya çalışılarak 

direnç kontrol edilir. 

   

3 
Hastanın kaşlarını kaldırması istenir. Bu işlemin sağda ve solda 

simetrik ve yeterli şekilde yapılıp yapılamadığı gözlenir. 

   

4 

Hastanın dişlerini göstermesi istenir. Bu işlem sırasında ağız 

kenarının yeterince çekilip çekilmediği, nazolabial olukların 

uzunluğu ve derinliğinde sağ ve sol taraflar arasında bir asimetri olup 

olmadığı gözlenir. 

   

5 
Hastanın yanaklarını hava ile şişirmesi istenir. Her iki tarafın eşit 

şişip şişmediğine bakılır. 

   

6 

Hastanın dudaklarını büzerek ıslık çalar gibi yapması istenir. Her iki 

tarafta perioral kasların kasılması arasında fark olup olmadığı 

gözlenir. 

   

 Kornea Refleksi 
   

7 Göz bölümünce anlatılmaktadır    

Uygulama 

VIII. KRANİAL SİNİR: N. VESTIBULOCOCHLEARIS 

 

1 2 3 

NO. BASAMAKLAR    

 Kohlear Bölüm    

1 

İşitmenin yatak başında test edilmesi uygun değildir. Değerlendirmesi 

asıl odyografi ölçümleriyle yapılır. Yine de hastanın her iki kulağına 

hafifçe fısıldanarak, ya da kulak kepçesinin önünde işaret ve başparmak 

birbirine sürülürken çıkan hışırtıyı duyup duymadığı sorularak çok 

kabaca test edilebilir. 

   

 Weber Testi    

2 KBB bölümünce anlatılmaktadır    

 Rinne Testi    

3 KBB bölümünce anlatılmaktadır    
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Uygulama 

IX. VE X. KRANİAL SİNİRLER: N. GLOSSOPHARYNGEUS ve N. 

VAGUS 

 

1 2 3 

NO. BASAMAKLAR    

 
Yumuşak damak hareketleri 

   

1 
Hastanın konuşurken çıkardığı sesin şiddeti, kalitesi gibi fonasyon 

özellikleri dinlenir. 

   

2 

Baş hiperekstansiyon durumundayken hastanın ağzı açılarak orofarenks, 

uvula, yumuşak damak gözlenir duruma getirilir. Orofarenkse karanlıkta 

kalıyorsa ışık kaynağı ile ışık tutulur. Yumuşak damağın her iki tarafta 

eşit yükseklikte olduğu, uvulanın orta hatta olduğu gözlemlenir. 

   

3 

Sesli olarak “eee” demesi istenir. “e” sesi çıkarılırken yumuşak damağın 

her iki tarafta eşit olarak havalandığı, uvulanın orta hatta kaldığı 

gözlenir. 

   

 Farinks Refleksi 
   

4 Hastaya yapılacak işlem anlatılır. 
   

5 
Hastanın ağzı açılarak orofarenks, uvula, yumuşak damak 

görülebilir duruma getirilir. 

   

6 Bir dil basacağı ile orofarenksin bir tarafına dokunulur.    

7 Hasta öğürürken yumuşak damaktaki refleks kasılma gözlenir.    

8 

İşlem karşı orofarenkse dokunularak tekrarlanır. (Şiddetli bulantı 

kusması olan, şiddetli kafa içi basınç artışı olduğu düşünülen bilinci 

kapalı hastada farenks refleksi bakılmaz) 
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Uygulama 

XI. KRANİAL SİNİR: N. ACCESSORIUS 
 

1 2 3 

NO. BASAMAKLAR    

 
Trapez kası 

   

1 Hastanın omuzlarını yukarı kaldırması istenir    

2 İki elle hastanın omuzları aşağı doğru bastırılır.    

3 Hastanın gösterdiği direnç değerlendirilir.    

 Sternokleidomastoid kas 
   

4 Dört parmak hastanın çenesinin bir yanına koyulur.    

5 Hastadan başını dört parmağın koyulduğu tarafa çevirmesi istenir.    

6 
Hasta başını bu tarafa çevirmeye çalışırken dört parmakla bu 

harekete engel olunmaya çalışılır, gösterilen direnç değerlendirilir. 

   

7 
Aynı işlem hastanın başını ve yüzünü karşı tarafa çevirmesi 

istenerek tekrarlanır. 
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Kaynak: 

 

1. Bickley LS, Hoekelman RA. Fizik muayene rehberi, Nobel tıp kitabevleri,2004 

2. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nörolojik muayene, NörolojiKitabı 

3. Merritt's Neurology, Türkçe2012 

4. Dejong Nörolojik Muayene ElKitabı 

  

Uygulama 

XI. KRANİAL SİNİR: N. HYPOGLOSSUS 

 

1 2 3 

NO. BASAMAKLAR    

 
Dil ve hareketleri 

   

1 Hastanın ağzını açması istenir.    

2 
Ağız içindeyken dilde atrofi, fasikülasyon veya deviasyon olup olmadığı 

gözlenir. 

   

3 
Hastadan ağız içindeyken dilini sağa sola hareket ettirmesi istenir. Ağız 

içinde dil hareketlerinde bir kısıtlılık olup olmadığı değerlendirilir. 

   

4 

Hastanın dilini dışarı çıkarması ve sağa sola hareket ettirmesi istenir. 

Dilde atrofi, fasikülasyon ve deviasyon varlığı ile ağız dışında dil 

hareketlerinde bir kısıtlılık olup olmadığı belirlenir. 
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3. SINIF 

66. MOTOR MUAYENE BECERİSİ ve REFLEKSLER 

Yrd. Doç Dr. Hikmet DEMİRKOL 

 

AMAÇ / AÇIKLAMALAR: Motor muayene ve refleksleri öğrenme becerisininin 

kazanılması 

ARAÇLAR: Işık kaynağı, oftalmoskop, yakın eşeli, abeslang, 512 Hz diapozon, 

pamuk parçası, refleks çekici. 

 

DEĞERLENDİRME:  

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması  

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması  

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak, sırasında, eksiksiz ve duraksamadan yapılması   
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1. KAS GÜCÜ DEĞERLENDİRMESİ 
 
A. ÜST EKSTREMİTE 

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1 
Sedyeye oturtulan hastanın karşısına geçilir. (Eğer bu mümkün değilse, 

yatar konumdaki hastada da kas gücü muayenesi yapılabilir.) 

   

2 

İnspeksiyonla hastanın kollarını spontan hareket ettirebildiği gözlenir, 

her iki üst ekstremite, boyun, sırt ve skapulaların üzeri kas atrofisi, 

fasikülasyon, iskelet deformiteleri, hiperkinetik hareket bozukluğu 

açısından incelenir. 

   

 El parmak fleksiyon ve ekstansiyonu    

3 El metakarpal kemiklerden tutularak tespit edilir.    

4 El parmaklarına fleksiyon ve ekstansiyon yaptırılır.    

5 
Bu hareketlere karşı direnç uygulanır, dirence karşı koyabilme seviyesi 

göz önüne alınır. 

   

6 Aynı işlemler karşı ekstremitede tekrarlanır.    

 El parmak abdüksiyon ve adduksiyonu    

7 Hastanın el parmaklarını açması istenir (abduksiyon).    

8 
Bu işlem sırasında parmaklar kapatılmaya çalışılır. Hastanın 

gösterebildiği direnç değerlendirilir. 

   

9 Hastanın el parmaklarını birleştirmesi istenir (adduksiyon)    

10 
Bu işlem sırasında parmaklar açılmaya çalışılır. Hastanın gösterebildiği 

direnç değerlendirilir. 

   

11 Aynı işlemler karşı ekstremitede tekrarlanır.    

 El bilek fleksiyon ve ekstansiyonu    

12 Önkol distali bir elle tespit edilir.    

13 
Diğer elle aksi yönde direnç uygulanırken hastadan elini bilekten yukarı 

kaldırması istenir. 

   

14 Dirence karşı koyabilme değerlendirilir.    

15 
Diğer elle aksi yönde direnç uygulanırken elini bilekten aşağı kıvırması 

istenir. 

   

16 Dirence karşı koyabilme değerlendirilir.    

17 İşlemler karşı elde tekrarlanır.    

 Önkol fleksiyon ve ekstansiyonu    

18 Önkol supinasyon durumundayken bir elle koldan tespit edilir.    

19 Diğer elle tutulan önkolunu hastanın kendisine doğru dirsekten 

fleksiyon yaparak çekmesi istenir. 

   

20 Bu harekete karşı direnç uygulanır, dirsek açılmaya çalışılır.    

21 Hastanın dirence karşı koyabilme gücü değerlendirilir.    

22 Fleksiyon yapmış önkolun posteriorundan bir elle tutulurken hastadan 

önkolunu açması istenir. 

   

23 Dirence karşı koyabilme gücü değerlendirilir.    

24 İşlemler karşı önkolda tekrarlanır.    

 Kol abduksiyon ve addukisyonu    

25 Hastanın kollarını iki yana doğru açması istenir.    
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26 Her iki el üzerinden bastırılarak kollar gövdeye yaklaştırılmaya çalışılır.    

27 Hastanın buna gösterdiği direnç değerlendirilir.    

28 Hastadan kollarını önkol fleksiyonda olacak şekilde gövdesine sıkıca 

yapıştırması istenir. 

   

29 Bir elle gövdeden bir elle kol medialinden tutularak hastanın kolu 

açılmaya çalışılır. 

   

30 Açmaya karşı gösterilen direnç değerlendirilir.    

 Boyun fleksiyon ve ekstansiyonu    

31 Hastadan başını boynundan güçlü bir şekilde öne eğmesi istenir    

32 Bu harekete karşı alnından ittirilerek karşı koyulur.    

33 Hastanın dirence karşı koyabilme gücü değerlendirlir.    

34 Hastadan başını arkaya doğru itmesi istenir, bu sırada başının 

arkasından karşı yöne doğru ittirilir. 

   

35 Dirence karşı koyabilme gücü değerlendirlir    
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B. ALT EKSTREMİTE 

 

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1 Hasta sedyeye sırt üstü yatırılır.    

2 

İnspeksiyonla her iki alt ekstremite ve karın kas atrofisi, fasikülasyon, 

iskelet deformiteleri, hiperkinetik hareket bozukluğu olpu olmadığı ve 

spontan postürü açısından kontrol edilir. Hastanın alt ekstremitelerini 

spontan hareket ettirip ettiremediği gözlenir. 

   

 Ayak parmak fleksiyon ve ekstansiyonu    

3 Ayak metatarsal kemiklerden tutularak tespit edilir.    

4 Ayak parmaklarına fleksiyon yaptırılır.    

5 
Bu hareket esnasında parmaklar geri doğru çekilerek direnç uygulanır, 

dirence karşı gösterilen güç değerlendirilir. 

   

6 
Ayak parmaklarına ekstansiyon yaptırılırken bir elle yukarıdan aksi 

yönde bastırılır. 

   

7 Gösterilen dirence karşı koyabilme gücü değerlendirilir.    

8 Aynı işlemler karşı ekstremitede tekrarlanır.    

 Ayak bilek fleksiyon ve ekstansiyonu    

9 Bacak bir elle tespit edilir.    

10 
Diğer elle aksi yönde direnç uygulanırken hastadan ayağını 

dorsifleksiyona getirerek yukarı doğru çekmesi istenir. 

   

11 Dirence karşı koyabilme gücü değerlendirilir.    

12 
Diğer elle aksi yönde direnç uygulanırken ayağını bilekten aşağı "gaz 

pedalına basar" gibi kıvırması istenir (plantar fleksiyon). 

   

13 Dirence karşı koyabilme gücü değerlendirilir.    

14 İşlemler karşı ayakta tekrarlanır.    

 Bacak (diz) fleksiyon ve ekstansiyonu    

15 Hastanın dizini kırarak bacağını kendisine doğru çekmesi istenir.    

16 Bacak tutularak aksi yönde çekilir    

17 Hastanın dirence karşı koyabilme gücü değerlendirilir.    

18 Fleksiyon yapmış bacağını açması istenir.    

19 Bu sırada bacağın önünden itilerek diz bükülmeye çalışılır, hastanın 

dirence karşı koyabilme gücü değerlendirilir. 

   

20 İşlemler karşı bacakta tekrarlanır.    

 Uyluk fleksiyon ve ekstansiyonu    

21 Diz ekstansiyon durumda iken uyluk ve bacağını havaya kaldırması 

istenir. 

   

22 Bir elle uyluk diz üzerinden bastırılarak sedyeye doğru yaklaştırılmaya 

çalışılır. 

   

23 Hastanın bu işleme gösterdiği direnç değerlendirilir.    

24 Hastadan dizini sedyeye doğru bastırması istenir.    

25 Bir elle diz uyluk altından tutularak uyluk yukarı kaldırılmaya çalışılır.    

26 Hastanın bu harekete gösterebildiği direnç değerlendirilir.    

27 Aynı işlem karşı ekstremitede tekrarlanır.    
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 Uyluk abduksiyon ve addukisyonu    

28 Hastadan uyluğunu yana doğru açması istenir.    

29 Uyluk dıştan bastırılarak diğer bacağa doğru yaklaştırılmaya çalışılır.    

30 Hastanın buna gösterdiği direnç değerlendirilir.    

31 İşlem karşı uylukta tekrarlanır.    

32 Hastadan her iki uyluğu orta hatta birleştirmesi istenir.    

33 Diz medialinden bir elle tutularak uyluk yana doğru açılmaya çalışılır.    

34 Hastanın buna gösterebildiği direnç değerlendirilir.    

35 Aynı işlem karşı tarafta tekrarlanır.    
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2. DERİN TENDON REFLEKSLERİ 
 
AÇIKLAMALAR: Derin tendon refleksleri kas tendonunda bulunan golgi tendon organın 

refleks çekiciyle yapılan perküsyonla uyarılması, medulla spinalisdeki refleks arkından 

uyarımın dönerek alfa motor nöronu uyarması ile ortaya çıkar. Derin tendon refleksleri 

normalde "++" işareti ile ifade edilir. İkinci motor nöronun hastalıklarında refleks normalde 

olması gerekenden daha hafif şiddette bir yanıtla ortaya çıkar ve "+" işareti ile ifade edilir. 

İkinci motor nöronu etkileyen hastalığın şiddetine göre derin tendon refleksi yanıtı hiç 

alınamayabilir ve "0" ile veya "kayıp" olarak ifade edilir. Birinci motor nöronu etkileyen 

kronik patolojilerde derin tendon refleksleri olması gerekenden daha canlı alınır, bu durum 

"+++" işareti ile ya da "hiperaktif" terimi ile ifade edilir. Eğer hiperaktif derin tendon 

refleksine aynı ekstremitede patolojik refleks (Babinski işareti ya da Hoffman bulgusu) 

"++++" işareti ile belirtilir. 

Bazı sağlıklı bireylerde de derin tendon refleksleri normalde olması gerekenden daha zayıf 

veya daha şiddetli alınabilir. Bu patolojik değildir. Patolojik olan sağ ve sol arasında fark 

olmasıdır. 

Derin tendon reflekslerinin alınabilmesi için hastanın mutlak kooperasyonu ve refleks 

bakılan ekstremiteyi tamamen gevşek bırakması gerekir. Eğer kolunu/bacağını havaya 

kaldırırsa refleks alınamayabilir. Hastanın ekstremitesini gevşetebilmek için ilgisini çeken 

kendi hayatı ile ilgili konularda konuşulabilir, ekstremite bir elle tutulup hafifçe eleve 

edilebilir. Diğer bir yöntem de Jendrassik Manevrası'dır. 

 
ARAÇLAR: Sedye, Eldiven, Refleks çekici 

 

DEĞERLENDİRME:  

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması  

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması  

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak, sırasında, eksiksiz ve duraksamadan yapılması   
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A. ÜST EKSTREMİTE 

 

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1 Muayene masasında oturan hastanın karşısına geçilir ve muayene ile 

ilgili bilgi verilir. 

   

2 Tüm ekstremitelerini tamamıyla gevşek bırakması istenir.    

 Brakioradial Refleks    

3 
Hastanın elinin, ön kol hafifçe pronasyonda olacak şekilde karnının 

üzerine gevşekçe konulması sağlanır. 

   

4 Hastanın bileği hekimin diğer eli ile alttan desteklenir.    

5 
Önkol distal 1/3'ü ile proksimal 2/3'ü arasındaki noktaya radius üzerine 

refleks çekiciyle hafifce vurulur. 

   

6 
Ön kolun fleksiyon ve supinasyonunu gözlenir ve refleks 0-++++ 

arasında değerlendirilir. 

   

7 Aynı işlem karşı tarafa yapılarak sağ-sol farkı araştırılır.    

 Biseps Refleks    

8 
Hastanın dirseği hafifçe fleksiyonda, avcu gövdeye bakacak biçimde ön 

kolunu gövdeye yaklaştırılır 

   

9 Baş veya işaret parmağı hastanın biseps tendonu üzerine yerleştiririlir.    

10 
Çekiç parmağa vurulur. Bu perküsyon ile parmağa gelen darbenin 

biseps tendonuna iletildiğine dikkat edilir. 

   

11 
Biseps kasının kasılması hissedilir veya önkoldaki fleksiyon ve 

supinasyon gözlemlenir, derecelendirilir. 

   

12 Aynı işlem karşı tarafa yapılarak sağ-sol farkı araştırılır.    

 Triseps Refleksi    

13 
Hastanın dirseği hafifçe fleksiyonda, avuç içi ise gövdeye dönük olacak 

şekilde konumlandırılır. 

   

14 
Bilekten üst ekstremite kavranarak tüm ağırlığı taşınacak şekilde çekilir 

ve üst ekstremitenin tamamen gevşemesi sağlanır. 

   

15 
Çekiçle olekranona yapışan triseps tendonu üzerine bir perküsyon 

yapılır. 

   

16 
Triseps kasının kasılması hissedilir ve dirsek ekstansiyonu gözlemlenir, 

derecelendirilir. 

   

17 Aynı işlem karşı tarafa yapılarak sağ-sol farkı araştırılır.    
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B. ALT EKSTREMİTE 

 

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

 PATELLA REFLEKSI    

1 
Ayaklarını sedyeden sallandırmış olan hastanın patellasının altındaki 

patellar tendona çekiçle vurulur. 

   

2 
Kuadriseps kasının kasılması hissedilir veya bacaktaki ekstansiyon 

gözlemlenir, derecelendirilir  

   

3 

Aynı işlem karşı tarafa yapılarak sağ-sol farkı araştırılır. 

(Patella refleksi hasta kendini kastığı için alınamıyorsa Jendrassik 

Manevrası uygulanır: Hastanın her iki elinin dört parmağı fleksiyona 

getirilip birbirine takılır ve hastadan ellerinizı tistikamatte var gücüyle 

çekmesi istenir) 

   

 YATAR POZİSYONDAKİ HASTADA PATELLA REFLEKSİ    

4 
Diz altından tek elle tutularak sedyeden yaklaşık bir karış kadar 

kaldırılır. 

   

5 Patella tendonu üzerine çekiçle perküsyon yapılır.    

6 
Kuadriseps kasının kasılması hissedilir veya bacaktaki ekstansiyonu 

gözlemlenir, derecelendirilir. 

   

7 Aynı işlem karşı tarafa yapılarak sağ-sol farkı araştırılır.    

 AŞİL REFLEKSİ    

8 
Ayak ucunda tutularak ayak bileğine dorsifleksiyon yaptırılırak bacak 

kaslarının gevşemesi sağlanır 

   

9 Çekiç aşil tendonuna vurulur.    

10 
Ayağı tutan elle plantar fleksiyon hissedilir veya gözlemlenir, 

derecelendirilir. 

   

11 Aynı işlem karşı tarafa yapılarak sağ-sol farkı araştırılır.    

 YATAR POZİSYONDAKİ HASTADA AŞİL REFLEKSİ    

12 

Diz hafifçe bükülüp ayak düz duran bacağın üzerine getirilir (ayak 

çeldirilir). Bu sırada bir elle çelinen ayak hafifçe dorsifleksiyona 

getirilir. 

   

13 Çekiç aşil tendonuna vurulur.    

14 
Ayağı tutan elle plantar fleksiyon hissedilir veya gözlemlenir, 

derecelendirilir. 

   

15 Aynı işlem karşı tarafa yapılarak sağ-sol farkı araştırılır.    
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3. PATOLOJİK REFLEKSLER 

 
AÇIKLAMALAR: Patolojik reflekslerin tanınması ve kontrolü becerisinin kazanılması.  

 

ARAÇLAR: Sedye, eldiven, refleks çekici. 

 

DEĞERLENDİRME:  

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması  

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması  

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak, sırasında, eksiksiz ve duraksamadan yapılması. 

 

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

 HOFFMAN İŞARETİ    

1 Sedyede oturur durumdaki hastanın yanına geçilir.    

2 

Bir elin işaret parmağı ile hastanın orta parmağın ikinci falanksından 

tutulup, orta parmak ve el bileği ekstansiyona getirilir, bu arada 

hastadan elini serbest bırakması istenir. 

   

3 
Diğer elin orta parmağı ile, hastanın orta parmağının distal falanksına 

zorlu ekstansiyona sevk edecek hızlı bir fiske vurulur. 

   

4 
Baş parmak ve küçük parmağın oppozisyon ve fleksiyon yapıp birbirine 

yaklaşması Hofman refleksi olarak isimlendirilir. 

   

 TABAN DERİSİ REFLEKSİ    

5 Hasta sedyeye sırtüstü yatırılır, ayakları çıplaktır.    

6 Yapılacak işlem konusunda bilgi verilir.    

7 

Bir elle ayak bileği kavranır. Diğer elle tutulan refleks çekicinin 

küntleştirilmiş sapı ile hastanın ayak tabanı topuktan parmaklara doğru, 

tabanın dışyüzeyine yakın olarak, parmaklara yaklaştıkça parmakların 

altına ve içe doğru olarak hayali bir "J" harfi oluşturulacak şekilde 

çizilir. Ne refleks oluşturmayacak kadar hafif, ne de ayak tabanını 

zedeleyecek kadar kuvvetlisürülmez. 

   

8 Normal yanıt olarak ayak parmaklarının fleksiyonu gözlemlenir.    

9 
Ayak parmaklarının birbirinden ayrılıp özellikle baş parmağın 

dorsifleksiyonu Babinski işareti olarak isimlendirilir. 

   

 AŞİL KLONUSU    

10 

Bir elle hastanın bacağı proksimalden alttan kavranır, diğer elle ayak 

tutulur, topuk sedyeden yaklaşık 10 cm havaya kaldırılıp, diz 

fleksiyonagetirilir. 

   

11 
Ayağı alttan kavrayan el ile ayağa birkaç kezanidorsifleksiyon yaptırılır. 

Son hareketten sonra ayak dorsifleksiyonda tutulur. 

   

12 Normal şartlarda bir yanıt alınmaz.    

13 
Ayakta istem dışı tekrarlayan orta amplitüdlü dorsal fleksiyonların 

gelişmesi aşil klonusu varlığı olarak kabul edilir. 
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Kaynak: 

 
1. Bickley LS, Hoekelman RA. Fizik Muayene Rehberi, Nobel Tıp Kitabevleri,2004 

2. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nörolojik Muayene, NörolojiKitabı 

3. Merritt’s Neurology, Türkçe2012 

4. Dejong Nörolojik Muayene ElKitabı 
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3. SINIF 

67. SEREBELLAR İŞLEVLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ BECERİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Hikmet DEMİRKOL 

 
AMAÇLAR/AÇIKLAMALAR: Serebellar işlevlerin değerlendirilmesi becerisinin 

kazanılması 

 

ARAÇLAR: Sedye, eldiven. 

 

DEĞERLENDİRME:  

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması  

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması  

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak, sırasında, eksiksiz ve duraksamadan yapılması  
 

 
1. UZAKLIK AYARI BAKISI 

 
  

Uygulama 

 
A. Parmak BurunTesti 

 

1 2 3 

NO. BASAMAKLAR    

1 
Hastanın, abduksiyon ve ekstansiyonda yana doğru açılmış tek kolunun 
işaret parmağıyla bir yay çizerek, burnunun ucuna dokunması istenir. 

   

2 Bu hareket en az birkaç kez tekrarlanır.    

3 

Parmağın buruna yaklaşması sırasında hedeften sapma olup olmadığı 

değerlendirilir. Parmağın burun ucuna dokunamayıp hedefi aşması ya da 

hedefe varamaması durumunda “dismetri” olarak değerlendirilir. 

   

4 
Test sırasında, hastanın eli hedefe yaklaşırken, giderek şiddetlenen 
ritmik titreme ortaya çıkması “intansiyonel tremor” varlığını gösterir. 

   

5 Aynı işlem diğer el işaret parmağıyla tekrarlanır.    
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2. ARDIŞIK HAREKETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
 
  

Uygulama 

 

B. Diz-TopukTesti 

 

1 2 3 

NO. BASAMAKLAR    

1 Hastadan muayene masasına sırt üstü yatması istenir.    

2 

Hastadan tek ayağını havaya kaldırıp, topuğunu diğer dizine koyması ve 

tibianın ön yüzü boyunca bileğe kadar düzgün bir şekilde götürüp tekrar 

diz kapağına getirmesi istenir. 

   

3 

Bu hareket en az birkaç kez tekrarlanır. Topuk ile dizi bulmada güçlük 

yaşanması, topuğun hedefi aşması ya da hedefe varamaması durumunda 

“dismetri” yorumu yapılır. 

   

Uygulama 

NO BASAMAKLAR 1 2 3 

1. Hastadan tek elini, avuç içi yukarıya bakacak şekilde öne 

uzatması istenir. 

   

2. Hasta, diğer elini avuç içine koyarak hızla ve sırasıyla 

supinasyon ve pronasyon hareketleri yapar. 

   

3. Test sırasında hareket eden ekstremitenin ardı sıra 

hareketlerdeki hız ve becerisi gözlenir. Hareketin ardı sıra 

yapılamaması ya da beceriksizce veya yavaş yapılması 

durumunda “disdiadokokinezi’’ olarak değerlendirilir. 

   

4 Aynı test, diğer üst ekstremitede de yapılır.    
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3. ATAKSİ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

 

Kaynak: 

 
1. Bickley LS, Hoekelman RA. Fizik muayene rehberi, Nobel tıp kitabevleri,2004 

2. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nörolojik muayene, NörolojiKitabı 
  

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1 Hastadan ayağa kalkması istenir.    

2 Ayakta durma sırasında dengesizlik olup olmadığı değerlendirilir.    

3 
Hastadan ayaklarını bitiştirmesi, dik postürde kollarını öne uzatması ve bu 

şekilde durması istenir. 

   

4 
Duruş sabitliğinde herhangibir yöne doğru bozulma olup olmadığı 

değerlendirilir. 

   

5 Sonra hastanın gözlerini kapatması istenir.    

6 

Duruşsabitliğindeherhangibiryönedoğrubozulmaolupolmadığıdeğerlendirilir. 

Gözleri kapatmakla dengesizliğin belirgin düzeyde ortaya çıkması 

durumunda Romberg Testi pozitif kabuledilir. 

   

7 Hastadan yolda yürüdüğü biçimde serbest olarak yürümesi istenir.    

8 Yürüyüşün geniş tabanlı olup olmadığı değerlendirilir.    

9 
Hastadan düz bir çizgi üzerinde, bir topuğu diğer ayağının parmak uçlarına 

değecek biçimde yürümesi istenir. 

   

10 Yürüyüşte beceriksizlik ya da dengesizlik olup olmadığı değerlendirilir.    
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3. SINIF 
68. OFTALMOSKOP KULLANIMI BECERİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet COŞKUN 

 

AMAÇLAR/AÇIKLAMALAR: Oftalmoskop ile gözdibini görebilme becerisini teknik 

olarak doğru yapabilmek ve normal gözdibinin tanınması 

 

ARAÇLAR: Oftalmoskop, maket 

 

DEĞERLENDİRME:  

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması  

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması  

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak, sırasında, eksiksiz ve duraksamadan yapılması   
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Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1 Hastaya muayene ile ilgili kısa bilgi verilir.    

2 
Oftalmoskop ele alınıp ışık kaynağı açılır, diyoptri derecesi “0”a 

getirilir. 

   

3 

Hastanın sağ göz dibine bakılacaksa hastanın sağına geçilir, 

oftalmoskop sağ ele alınır. Hasta ve hekimin baş seviyeleri birbirine 

yakın olacak şekilde hasta koltuğunun yüksekliği ayarlanır. 

   

4 
Oftalmoskopun gövdesi avuç içinde tutulurken, işaret parmağı diyoptri 

ayarlama düğmesi üzerine yerleştirilir. 

   

5 
Hastadan başı hafif öne eğik durumda, düz olarak tam karşıdaki bir 

noktaya bakması istenir. 

   

6 

Muayene edilecek gözün 15-20 cm. uzağında, oftalmoskopun 

açıklığından bakılarak ışık pupilla üzerine düşürülür ve pupilla reflesi 

görülür. (Hekim kendi sol gözünü kapatarak hastanın sağ gözüne, sağ 

gözüyle bakar) 

   

7 

Hastanın bakış doğrultusuna yaklaşık 15 derece açıyla oftalmoskoptan 

bakılarak hastanın pupil açıklığına doğru yaklaşılır. Bu sırada bir elle 

hastanın başı sabit tutulup, üst göz kapağı açılır. 

   

8 

Tam fundus üzerine ışık düşürülür, oftalmoskopu tutan elin işaret 

parmağı ile diyoptri ayarlama düğmesi oynatılarak en net görüntü 

sağlanır. 

   

9 Optik disk görülüp değerlendirilir.    

10 
Retinal damarlar takip edilerek retinanın kalan bölümündeki patolojiler 

ayırt edilir. 

   

11 
Hastadan oftalmoskopun ışığına bakması istenir, bu esnada makula 

değerlendirilir. 

   

12 

Aynı işlem karşı göz için tekrarlanır. (Hastanın sol gözüne sol elle 

tutulan oftalmoskopla ve sol gözle bakılır, hekim kendi sağ gözünü 

kapatır) 
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3. SINIF 

69. OTOSKOP ve DİAPOZON MUAYENE BECERİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Nihat YILMAZ 

 
AMAÇLAR / AÇIKLAMALAR: Otoskop ve diapozon kullanma becerisinin kazanılması. 

Diapozon testlerini yapma ve sonuçlarını yorumlama becerisinin öğrenilmesi. 

Weber Testi: Kulak hastalığı olmayan veya her iki kulağında simetrik iletim tipi veya 

sensörinöral tip işitme kaybı varsa weber ortadadır. 

Tek taraflı sensörinöral işitme kaybı veya total işitme kaybı olan hastalar sesi iyi işiten 

kulaklarında, tek taraflı iletim tipi işitme kaybı olanlar ise sesi patoloji olan kulaklarında 

duyarlar. 

Rinne Testi: Rinne (+) olması hava yolu iletiminin kemik yolu iletiminden iyi olduğunu 

gösterir (normal işitme). Rinne (-) olması hava yolu iletiminin kemik yolu iletiminden kötü 

olduğunu gösterir (iletim tipi işitme kaybı). 

 

ARAÇLAR: Muayene masası, otoskop, diapozon, değişik boyutlarda kulak spekulumu. 

 

DEĞERLENDİRME:  

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması  

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya 

basamağın doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması  

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak, sırasında, eksiksiz ve duraksamadan 

yapılması   
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Uygulama 

OTOSKOP MUAYENESİ  1 2 3 

NO. BASAMAKLAR    

1 
Hastanın dik olarak muayene koltuğuna oturtulur ve yapılacak muayene 

ile ilgili bilgi verilir 

   

2 Muayene aletleri temiz kâğıt üzerine hazırlanır.    

3 
Hastanın dış kulak yoluna uygun en büyük boy kulak spekulumu 

otoskopa saat yönüne çevrilerek takılır 

   

4 Otoskopun ışığı açılır.    

5 
Sağ kulak muayenesi için hastanın başını sola, sol kulak muayenesi için 

ise sağa çevirmesi istenir 

   

6 
Otoskopun ışığı ile retroaurikuler bölge, aurikula ve dış kulak yolunun 

lateral bölümünün inspeksiyonu yapılır 

   

7 

Aurikulanın erişkin bir kişide yukarı – arkaya doğru, bebek muayene 

edilecekse aşağı doğru çekilerek kulak kanalının düz hale gelmesi 

sağlanır 

   

8 Otoskop spekulumu dış kulak yoluna yavaşça yerleştirilir    

9 Dış kulak yolunun inspeksiyonu yapılır    

10 Pars flaksida ve pars tensanın inspeksiyonu yapılır    

11 
Manibrium mallei, umbo, malleusun procesus brevesinin inspeksiyonu 

yapılır 

   

12 Işık üçgeninin inspeksiyonu yapılır    

13 Kulak spekulumu dışarı alınarak aurikula serbest bırakılır    

14 Kulak spekulumu kirli alet sepetine bırakılır    
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Kaynak: 

1.Dokuz Eylül Üniversitesi Kliniğe Giriş Öykü ve Fizik MuayeneRehberi. 

2. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 2011-12 Eğitim Öğretim Yılı Klinik Beceri Eğitim 

Rehberi. 

3.Prof. Dr. İlker Tezel. Kulağın Fizik Muayenesi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB 

AD. http://kbb.uludag.edu.tr 

Uygulama 

DİAPOZON TESTLERİ 

 

1 2 3 

NO. BASAMAKLAR    

1 Hastaya muayene konusunda bilgi verilir    

2 
Diapozon uygun frekansta (512 Hz, 1024 Hz en sık kullanılan) sapından 

tutularak titreştirilir. 

   

3 

Weber testi için titreşen diapozon kafatası üzerinde orta hatta (vertex, 

glabella, burun sırtı, dişler üzerinde) bir noktaya dip kısmından tutularak 

konur. 

   

4 

Hastaya sesi nereden duyduğu sorulur. Eğer sesi yalnızca veya ağırlıklı 

olarak bir kulaktan duyuyorsa weber sağa/ weber sola olarak ifade edilir. 

Eğer hasta diapozon titreşim sesini ortadan kafasının heryerinden veya 

kafasının üstünden duyuyor ise weber ortada olarak ifade edilir. 

   

5 

Rinne testi için titreşen diapozonun dip kısmı mastoid kemik apeksi 

üzerine yerleştirilir. Hastadan titreşim sesi duyulmaz olduğunda haber 

vermesi istenir. Daha sonra diapozon kulak kanalı önüne paralel bir 

şekilde tutulur. 

Eğer kulak önünde diapozon titreşim sesini hala duyuyorsa Rinne (+), 

duymuyorsa Rinne (-) olarak ifade edilir. 

   

http://kbb.uludag.edu.tr/
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3. SINIF 
70. KORNEA REFLEKSİ MUAYENESİ BECERİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet COŞKUN 
 

 

AMAÇLAR/ AÇIKLAMALAR: Kornea refleksine bakabilme becerisinin kazanılması. 

Kornea refleksi V ve VII. kranial sinirlerin fonksiyonunun test edilmesi için kullanılır. 

Korneanın duyusal innervasyonu trigeminal sinir ile olur. Göz kapaklarını kırpma şeklindeki 

refleks cevabın efferenti ise VII. kranial sinirdir. Bu refleksin refleksarkını kornea- trigeminal 

sinirin oftalmik dalı-trigeminal sinirin duyusal gangliyonu-trigeminal sinirin duyu çekirdeği-

medial longitüdinal fasikül (MLF)-fasial sinirin motor çekirdeği-fasiyal sinir-M. Orbicularis 

oculi oluşturur. Refleksin bilateral olmasını MLFsağlar. 

Gözün ön segmentini tutan viral enfeksiyonlarda kornea duyarlılığı kalıcı olarak azalır veya 

kaybolur (Korneal hipo/anestezi). Bu durumda afferent defisite bağlı olarak kornea refleksi 

kaybolur veya azalır. Klinikte kornea duyarlılığını ölçmek için esteziyometri denen araç 

kullanılır veya kabaca aşağıdaki yöntemle de bakılabilir. 

 

ARAÇLAR: Pamuk  

 

DEĞERLENDİRME:  

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması  

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya 

basamağın doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması  

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak, sırasında, eksiksiz ve duraksamadan 

yapılması   

 

 
 

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1 Hastaya yapılacak işlemle ilgili bilgi verilir.    

2 
İnceltilmiş temiz bir pamuk parçası, hastanın görmesine izin 

vermeyecek şekilde lateralden yaklaştırılarak kornea üzerine değdirilir 

   

3 Hastanın istemsiz olarak her iki gözünü kırpması izlenir.    

4 Aynı işlem diğer göze uygulanır.    
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3. SINIF 
71. GÖRME ALANI MUAYENE BECERİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet COŞKUN 

 
AMAÇLAR/AÇIKLAMALAR: Konfrontasyon yöntemiyle görme alanını test edebilme 

becerisinin kazanılması.  

Konfrontasyon yöntemiyle görme alanı muayenesi klinikte, görme alanındaki büyük 

defektlerin tespitinde oldukça işe yarayan, basit ve ucuz bir yöntemdir. Yatak başında dahi 

uygulanabilir. Hastanın görme alanının hekimin görme alanı ile kıyaslanarak test edilmesi 

esasına dayanır. Bu muayene yapılırken hekimin görme alanının normal olduğu kabul 

edilir. Parmak ya da parlak, kolay fark edilir bir obje gösterilerekyapılabilir. 

 

ARAÇLAR: Kırmızı kapaklı bir kalem (dikkat çekici bir obje) 

 

DEĞERLENDİRME:  

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması  

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması  

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak, sırasında, eksiksiz ve duraksamadan yapılması   

 

 

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1 Hastaya yapılacak muayene hakkında kısaca bilgi verilir.    

2 
Hasta sandalyeye gözleri hekimin gözleriyle aynı seviyede olacak 

şekilde ve 1 metre mesafede oturtulur. 

   

3 
Hasta sol eliyle sol gözünü kapatırken, hekim sağ eliyle sağ gözünü 

kapatır. 

   

4 Sol ele, ucunda tercihen renkli bir bölümü olan kalem alınır.    

5 
Hastanın kaleme ya da başka bir yere değil sürekli olarak tam karşısında 

duran hekimin alnına bakması istenir. 

   

6 

Kol tam açılarak kalem en dıştan görme alanın merkezine doğru yavaşça 

yaklaştırılır. Hastadan kalemin renkli kısmını görmeye başladığı anda 

haber vermesi istenir, hastanın görmeye başladığı mesafe ile hekimin 

kendisinin fark ettiği nokta karşılaştırılır. 

   

7 

Kalem yukarıdan, aşağıdan ve içten de aynı şekilde merkeze doğru 

yaklaştırılarak görmeye başlanan nokta, hekimin kendisinin görmeye 

başladığı noktayla mukayese edilerek görme alanı defekti olup 

olmadığına karar verilir. (Hekimin kendi görme alanının sağlam olduğu 

kabul edilir.) 

   

8 
Hekim sol eliyle sol gözünü kapatırken hastanın sol gözü için aynı işlem 

tekrar edilir. 
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3. SINIF 

72. BURUN TAMPONU UYGULAMA BECERİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Kadri İLA 

 
AMAÇLAR/ AÇIKLAMALAR: Maket üzerinde Burun kanaması olan hastaya anterior 

tampon koyabilme becerisinin kazanılması. 

 

ARAÇLAR: Işık kaynağı, alın aynası, burun spekulumu, aspiratör, bayonet, burun 

tamponu (merocel ve ekstrafor). 

 

DEĞERLENDİRME:  

1. Geliştirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması  

2. Yeterli: Basamağın doğru olarak, sırasında ancak eksik uygulanması veya basamağın 

doğru olarak, fakat sırasında uygulanmaması  

3. Ustalaşmış: Basamağın doğru olarak, sırasında, eksiksiz ve duraksamadan yapılması  
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Kaynak: 

 
1. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Klinik Beceri Eğitimi Rehberi (2009) 

Uygulama 

NO. BASAMAKLAR 1 2 3 

1 Eller sabun veya herhangi bir dezenfektan ile yıkanıp kurulanır    

2 
Hasta muayene koltuğuna oturtularak yapılacak işlem hakkında bilgi 

verilir ve onamı alınır 

   

3 
Hastanın sağ tarafına geçilerek burun bölgesine varsa alın aynası, veya 

ışık kaynağı yardımıyla ışık düşürülür 

   

4 
Öncelikle aktif kanamalı olan burun boşluğuna spekulum yerleştirilir, 

burun pasajı muayene edilir 

   

5 

Burun pasajında pıhtı varsa aspiratör yardımıyla temizlenir veya 10-20 

cc’lik enjektöre musluk suyu çekilerek burun deliğine enjekte edilir ve 

burun pasajı yıkanır 

   

6 

Pamuk sıkıştırılıp işaret parmağı kalınlığında, 7-8 cm uzunluğunda 

kılavuz tampon haline getirilir. Kılavuz tampon lokal anestezik ve 

vazokonstriktör içeren solüsyonla ıslatılır 

   

7 

Pamuk klavuz tampon bayonet penset yardımıyla burun pasajı içerisine 

düz bir şekilde yerleştirilir (kanamanın hangi burun pasajından olduğu 

tespit edilemiyorsa her iki burun pasajına da klavuz tampon yerleştirilir) 

   

8 

Bir süre sonra klavuz tamponlar çıkarılarak varsa hazır burun tamponu 

(merocel) direkt burun boşluğuna bayonet penset yardımıyla düz bir 

şekilde yerleştirilir, enjektör ile tampona su verilerek şişmesi sağlanır 

   

9 

Hazır burun tamponu yok ise ekstrafor tamponlar burun tabanından 

başlanarak tüm nazal kaviteyi dolduracak şekilde akordiyon tarzında 

yerleştirilir 

   

10 Kullanılan aletler kirli küvetine konulur    

11 Işık kaynağı kapatılır    

12 
Hastaya muayene sonucu ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda 

bilgi verilir 

   


