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RAPOR FORMATI 

 

1. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri  

          1.1. Türkçe Adı ve Özet 

 

Cerrahi Anabilim Dalı Radyoloji Ünitesine Getirilen Rutin Olguların Dijital Radyografi ile 

Değerlendirilmesi 

Teknolojik ilerlemeye paralel olarak radyografik görüntülemenin dijital ortamda gerçekleştirilmesi ve 

sonuçlarının değerlendirilmesi, son yıllarda radyoloji alanında ortaya çıkmış̧ en önemli gelişmelerden 

birisidir. Böylece daha iyi görüntü kalitesi elde etme, görüntüye mümkün olduğunca az ara basamak 

kullanarak hızla ulaşma, elde edilen görüntüyü saklama ve iletme hedefleri yanı sıra tüm bunlara olanak 

veren teknolojik gelişmelerdir. 

 

Dijital görüntü̈, bilgisayar ortamında ağ bağlantısı olan her yere gönderilebilir. Bu şekilde zaman 

tasarrufu sağlanır. Dijital görüntüleme, arşivleme sistemine birçok kolaylık sağlamaktadır. Radyolojik 

incelemeler hard disk, disket, CD, DVD ve benzeri elektronik ortamlarda fazla yer kaplamadan 

saklanabilmektedir. Aynı zamanda bu görüntülere kolayca ulaşılır.  

Kısacası, dijital radyografik görüntüleme sistemi, olabilecek minimum sürede, hastanın ve personelin 

ışın alma süresini en aza indirerek, arşivlenmesi kolay ve istenildiği her an hekim tarafından yeniden 

değerlendirmeye alınabilen, taşınması ve aktarılması kolay ve her şeyden önemlisi elektronik ortamda 

üzerinde ölçme ve değerlendirme yapılabilen, kontrast ve dansite ayarı çekimden sonra da 

düzenlenebilen, yüksek çözünürlüğe sahip, tanı için önemli olan yüksek detay verebilen bir radyografi 

sağlamaktadır. Böylece hastalıkların doğru tanısı konularak, doğru bir sağaltım ile hastanın iyileşmesi, 

sahibinin memnuniyeti ve hızlı ve doğru bir tanı konulduğu için sağaltım masrafları azaltılarak ülke 

ekonomisine katkı sağlamaktadır. 

Anahtar Kelimler: 

Digital Radyografi, akciğer, üriner sistem, sindirim sistemi, ortopedi, kedi, köpek. 
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         1.2. İngilizce Adı ve Özet 

 

Radiographic evaluation of regular cases that brought to Surgery Department Radiology Unit  

 

Digital radiography and digital evaluation of radiographs are the most important development of the 

recent times in radiology area, correspondingly with technological improvements. With digital 

radiography it is possible to have better quality radiographs, quicker obtainment of the radiographic films, 

storage and forwarding of the radiographic films, also better technology to make this possible.  

 

Digital images can be sent to everywhere that have internet connection. It saves time. Digital imaging 

provide convenience for storage systems. Radiographic images and evaluations can be stored in hard 

disk, CD, DVD, USB without taking up much space. It is also possible to reach this images easily. 

 

To conclude, the digital radiography system enable minimum X-ray exposure to patient and personal. It 

also provides, storable, easy to access and re-evaluate by medical professionals, easy to send and take 

radiographs, and most important of all, measurement and assessment is possible in digital systems, 

contrast and density can be changed after the films have been taken, also radiographs have high resolution 

and it is important for the right diagnosis of films.  Thus, diseases can be identified correctly, cured 

easily, so the owner of the patient can be satisfied and by spending less money, because of quick and 

right diagnosis, it makes benefits to national economy. 

Key words: 

Digital radiography, lungs, urinary system, digestive system, orthopedic, cat, dog  
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I. Amaç ve Kapsam  

Bu projenin amacı radyolojik tanı için yetersiz kalan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi 

Anabilim Dalı, Röntgen Ünitesinin modern hale getirerek Veteriner Fakültesinin; Cerrahi, İç hastalıkları 

ve Doğum ve Jinekoloji Klinikleri ile özel kliniklerden gelen hastalara daha iyi bir hizmet verilebilmesi 

için dijital radyografi ünitesinin kurulmasıdır.  

BAP tarafından desteklenen bu altyapı projesi ile Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi 

Anabilim Dalı bünyesinde bulunan ve günümüz şartlarında teknolojik gelişmelere ayak uyduramayan, 

teknolojik ömrünü doldurmuş olan klasik röntgen ünitesi yenilenerek dijital röntgen ünitesi kurulmuştur. 

Böylece radyografik tanı ünitesi, çağın gerektirdiği son teknoloji modern cihaz ve donanıma kavuşması 

sağlanarak rutin kullanıma girmiştir.  

II. Materyal ve Yöntem  

Materyal 

Projenin hayvan materyalini, proje süresince Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim 

Dalına;  Cerrahi, İç hastalıkları ve Doğum ve Jinekoloji Klinikleri ile özel kliniklerden gelen hastalara 

radyografik değerlendirme için getirilen farklı tür, ırk, yaş ve cinsiyetten olan hastalar oluşturdu. Şimdiye 

kadar 3521 kedi, 3188 köpek, 658 kuş, 106 egzotik hayvan, 106 koyun ve buzağı olmak üzere toplam 

7579 radyografi alındı. Bu proje kapsamında bu hastaların solunum sistemi, sindirim sistemi, üriner 

sistem, merkezi sinir sistemi, kardiovasküler sistem, lokomotor sisteme ait bozuklukları ile gerektiğinde 

kontrast radyografik çalışmalar ile girişimsel radyolojik çalışmaları içeren radyografinin endikasyonu 

olan bütün olgular değerlendirildi. 

Proje ile sağlanan “Dynamic X - Ray  Marka, Dynalift 55 S Model, 150 kV, 500 mA gücünde çift 

tüplü,  GD / 147401  seri nolu”  dijital röntgen sistemi ve Mini Pacs sistemi kullanılmıştır. 

Yöntem 

Dijital röntgen ünitesine fakültemiz klinikleri ve özel kliniklerden radyografi isteği için getirilen 

hastalarda yapılan istek doğrultusunda tekniğine uygun olarak aşağıda belirtilen şekillerde radyografileri 

alındı. Proje kapsamında bu hastaların solunum sistemi, sindirim sistemi, üriner sistem, merkezi sinir 

sistemi, kardiovasküler sistem, lokomotor sisteme ait bozuklukları ile gerektiğinde kontrast radyografik 

çalışmalar ile girişimsel radyolojik çalışmaları içeren radyografinin endikasyonu olan bütün olgular 

değerlendirildi.  

Solunum sistemi ve Torakal Radyografi: Akciğer radyografisi istemi ile radyodiagnostik ünitemize 

gönderilen hastalardan en az çift yönlü (Latero-lateral ve dorso-ventral) grafiler alındı. İnspirasyonun pik 
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yaptığı anda alınan grafiler, mediastinum, akciğer hastalıkları, metastaz ve kalp büyüklüğü yönünden 

değerlendirildi. Ayrıca diğer torakal organlar da tekniğine uygun olarak değerlendirildi (9).    

Ortopedik değerlendirme: Ortopedik radyografi istemi ile radyodiagnostik ünitemize gönderilen 

hastalardan grafisi alınması istenen bölgeden en az çift yönlü radyografi alınarak değerlendirme yapıldı 

(9).    

Ekskretör Ürografi: Böbrekler, üreter, idrar kesesi ve üretranın fonksiyonel değerlendirmesinin 

yapılması için radyodiagnostik ünitemize gönderilen hastalara intravenöz olarak non-iyonik iyotlu 

bileşikler verilerek 0, 5, 10, 15, 30, 45, 60. dakikalarda çift yönlü radyografileri (latero-lateral ve ventro-

dorsal)  alındı ve üriner sistemin fonksiyonel değerlendirmesi yapıldı (9).    

Sindirim sistemi ve kontrast radyografisi: Sindirim sisteminin fonksiyonel değerlendirmesi için 

radyodiagnostik ünitemize gönderilen hastalara, perforasyon şüphesi yok ise baryum sülfatlı bileşikler 

verilerek özefagustan rektuma kadar kontrast maddenin geçişi 0, 5, 10, 15, 30, 45, 60. dakikalarda 

izlenerek, sindirim sisteminin fonksiyonel değerlendirmesi yapıldı. Sindirim sisteminde perforasyon 

şüphesi bulunan hastalarda kontrast madde olarak iyonik veya non-iyonik iyotlu bileşikler kullanıldı (9).   

Fistülografi: Fistül kaynağı, boyutu ve çevre yapılarla ilişkisinin tanısı nedeniyle radyodiagnostik 

ünitemize gönderilen hastalara, fistül ağzından içeriye non-iyonik veya iyonik iyotlu kontrast madde 

verilerek değerlendirme yapıldı (9).   

Baş radyografisi: Trafik kazası, travma, yüksekten düşme gibi nedenlerle kafa travması almış, kafa 

grafilerinin değerlendirilmesi için radyodiagnostik ünitemize gönderilen hastalarda en az çift yönlü 

(latero-lateral, dorso ventral veya sağ-sol oblik) radyografi alınarak travma yönünden değerlendirmesi 

yapıldı. Orta kulak hastalıklarından şüphelenilen ve radyografisine ihtiyaç duyulan hastalarda açık ağız 

pozisyonunda radyografi alınarak bulla tympanica değerlendirmesi yapıldı. Diş problemi bulunan 

hastalarda latero-lateral, sağ-sol oblik ve açık ağız pozisyonlarında radyografiler alınarak, diş ve diş kökü 

değerlendirmeleri yapıldı  (9).   

Merkezi sinir sistemi: Beyin ve medulla spinalis lezyonları tekniğine uygun olarak değerlendirildi 

(9). 
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III. Analiz ve Bulgular 

        Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim dalında bulunan, teknolojik ve 

kullanım ömrünü doldurmuş olan radyografi ünitesinin yenilenmesi için yapılmış olan bu alt yapı 

projesi belirli bir çalışma konusunu içermemektedir.  

       Bu kapsamda burada rutin çekilen radyografilerden değişik örnekler sunulmuş ve bunlar ile 

ilgili gerekli kısa açıklamalarda bulunulmuştur. 

 

1. Kedi, 4 aylık, erkek. Asites. Abdominal çift yönlü radyografi. A. Ventro-dorsal pozisyonda 

abdominal radyografi. B. Latero-lateral pozisyonda abdominal radyografi. Asites, hastanın 

abdominal boşluğunda serbest sıvı birikimi bulunmaktadır. Buna bağlı olarak abdominal 

organlarda detay kaybı şekillenmiştir ve buzlu cam görünümü vardır. Beyaz oklar sıvı olan alanları 

göstermektedir. Siyah oklar mide ve bağırsaklarda gaz birikimine bağlı radyolusent alanlardır. 
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2. Kedi, 2 yaşlı, dişi. Abdominal çift yönlü radyografi. A. Ventro-dorsal pozisyonda abdominal 

radyografi. B. Latero-lateral pozisyonda abdominal radyografi.   Hidrometra. Uterusta sıvı birikimi 

sonucu diğer yapılardan farklı kontrast veren buzlu cam görünümü. Beyaz oklar genişlemiş olan 

uterus kornularını göstermektedir. Uterus içinde sıvı birikimi sonucu uterusta dilatasyon 

şekillenmiştir.  

 

 

 

 

 

 

3. Köpek, 4 aylık, dişi. A. Medio - lateral pozisyonda radyografi. B. Anterio-posterior pozisyonda 

radyografi. Art. cubiti’de çıkık. Beyaz oklar Humerus ve radius - ulna arasındaki eklemin 

bütünlüğünün bozulmuş olduğunu göstermektedir.   
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4. Kedi, 14 aylık, dişi. Akciğerlerde mantar enfeksiyonuna bağlı şiddetli bronko-alveoler yapı. A. 

Ventro-dorsal pozisyonda torakal radyografi. B. Latero-lateral pozisyonda torakal radyografi. 

Alveoler ve bronşial yapılarda sıvı birikmesi sonucu alveoler solunumun bozulduğu ve 

akciğerlerde mantar enfeksiyonlarında tipik olarak görülen  “kar fırtınası” şeklindeki 

patognomonik görünüm. Beyaz oklar opasitesi artmış olan bronşial ve alveoler alanları 

göstermektedir. 

  

 

5. Köpek, 7 yaşlı, erkek. A. Ventro-dorsal pozisyonda torakal radyografi. B. Latero-lateral 

pozisyonda torakal radyografi. Kardiyomegali. Kalp ölçüm skalasına (VHS) göre kalp normal 

boyutundan daha büyük olarak görülmektedir. Beyaz oklar normalden daha büyük olan kalbi 

göstermektedir.  
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6. Köpek, 1 yaşlı, erkek. Ventro-dorsal pozisyonda bilateral pelvis radyografisi. Bilateral kalça 

displazisi. Kalça displazisinde caput femoris ve acetabulumun oluşturduğu eklemde değişik 

derecelerde çıkık şekillenir. Bunun sonucunda eklemin biyomekaniği bozulmuştur. 

Radyografideki beyaz ok eklemden çıkmış olan caput femorisi, siyah ok acetabulumu 

göstermektedir. 

   

7.  Köpek, 10 yaşlı, dişi.  A. Anterio-posterior humerus radyografisi. B. Latero-lateral pozisyonda 

torakal radyografi. Osteosarkoma ve akciğerlerde buna bağlı metastaz. Osteosarkoma gibi kötü 

huylu tümörlerin  radyografik görüntüsü “güneş patlaması” olarak görülür. A ile belirtilen 

radyografide  beyaz ok ile gösterilen kemik dokunun bütünlüğü ve yapısı bozulmuş olarak 

görülmektedir. B ile gösterilen radyografide akciğerde şekillenen metastaza bağlı olarak normalde 

radyolüsent olması gereken akciğer parankim dokusunda siyah oklar ile gösterilen radyo opak 

metastaz alanlarıdır.   

 

 

 

 



10 

 

 

8. Köpek, 10 yaşlı, dişi. A. Ventro-dorsal pozisyonda torakal radyografi. B. Latero-lateral 

pozisyonda torakal radyografi. Bronko-pnömoni. Akciğerlerde bronşlar ve alveoler yapıların 

hastalığıdır. Bronşların ve alveoler dokunun yangısı sonucu doku kalınlığı artmıştır. Bronşların ve 

alveollerin opasitesindeki artışa bağlı olarak bu kısımlar daha radyo opak olarak görülmektedir. 

(beyaz oklar)  

 

 

 

 

 

9. Köpek, 3 yaşlı, erkek. A. Ventro-dorsal pozisyonda abdominal radyografi. B. Latero-lateral 

pozisyonda abdominal radyografi. Midede radyo-opak metalik yabancı cisim (gazoz kapağı). Doku 

yoğunluğundan fazla olan yabancı cisimler X ışınlarını etraflarındaki dokulardan daha fazla 

tutukları için radyografilerde radyo-opak olarak görünürler.  Beyaz oklar radyo-opak metalik 

yabancı cisimdir.   
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10. Köpek, 8 aylık, dişi. A. Ventro-dorsal pozisyonda abdominal radyografi. B. Latero-lateral 

pozisyonda abdominal radyografi. Midede radyoopak metalik yabancı cisim. (dikiş iğnesi) Dikiş 

iğnesi yutmuş olan bir köpeğin midesinde iğne radyo-opak olarak görülmektedir. Metalik yabancı 

cisim beyaz oklar ile gösterilmiştir. 

 

 

 

 

11. Kuş, 1 yaşlı, erkek. A. Anterio-posterior pozisyonda radyografi. B. Medio - lateral pozisyonda 

radyografi. Tibiada diyafizer kırık. Ekstremite radyografileri daima iki yönlü olarak çekilmelidir. 

Böylece kırık uçlarının dislokasyonları net olarak görülür. Kırık hatları beyaz ok ile gösterilmiştir.  
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12. Kedi, 2 yaşlı, dişi. A. Anterio-posterior pozisyonda radyografi. B. Medio - lateral 

pozisyonda radyografi.  Radius-ulnada distal kırık. Radius-ulnanın distalinde kırık hattı 

beyaz ok ile gösterilmiştir.  

 

 

 

13.  Köpek, 3 aylık, erkek. A. Anterio-posterior  pozisyonda Femur ve tibia radyografisi. B. 

Medio - lateral pozisyonda Femur ve tibia radyografisi . Femur ve tibiada kırık. Aşağıdaki 

radyografilerde bir köpeğin femurunda diyafizer kırık, tibiada oblik kırık vardır. Femurdaki 

kırık hattı beyaz oklar, tibiadaki kırık kırmızı oklar ile gösterilmiştir. 
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14. Kedi, 2 yaşlı, erkek.  A. Ventro-dorsal pozisyonda abdominal ve torakal radyografi, B. 

Latero-lateral pozisyonda abdominal ve torakal radyografi, Pozitif kontrast peritonografi 

yapılmıştır.  Hernia diafragmatika. Diyafram fıtığı şüpheli olgularda kesin tanı amacıyla 

pozitif kontrast peritonografi yapılır. Bu teknikte periton boşluğuna iyotlu pozitif kontrast 

madde verildikten sonra radyografi çekilir. Bu teknikte amaç periton boşluğuna verilen 

kontrast maddenin göğüs boşluğuna geçip geçmediğinin kontrol edilmesidir. Kontrast 

madde göğüs boşluğuna geçiyorsa diyafram bütünlüğü bozulmuş yani diyafram fıtığı var 

demektir. Bir kedide periton boşluğuna kontrast madde verildikten sonra çekilen 

radyografilerde kontrast madde göğüs boşluğuna geçmiş olarak görülmektedir (beyaz oklar). 

 

 

15. Köpek, 1 yaşlı, erkek. A. Ventro-dorsal pozisyonda abdominal ve torakal radyografi B. 

Latero-lateral pozisyonda abdominal ve torakal radyografi. Pozitif kontrast peritonografi 

yapılmıştır. Hernia diafragmatika. Diyafram fıtığı şüpheli olgularda kesin tanı amacıyla pozitif 

kontrast peritonografi yapılır. Radyografide bir köpekte kontrast madde göğüs boşluğuna geçmiş 

olarak görünmektedir. (beyaz oklar) Bu köpekte diyafram fıtığı vardır. 
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16. Köpek, 6 ay, dişi. A. Medio – lateral pozisyonda radyografi. B. Medio – lateral 

pozisyonda radyografi, intramedullar pin uygulaması. C. Anterio – posterior pozisyonda 

radyografi, intramedullar pin uygulaması. Sağ tibiada kırık. Kırık sağaltım tekniklerinden 

birisi olan intramedüllar pin uygulaması (beyaz oklar) sonrası post operatif kontrol 

radyografisi.   

 

 

 

 

 

17. Köpek, 1 yaşlı erkek. A. Anterio – posterior pozisyonda radyografi.  B.  Medio – lateral 

pozisyonda radyografi. Radius – ulna kırığında plak uygulaması. Aşağıda bir köpeğin radius-ulna 

kemiklerinde oluşan kırığın plak ile sağaltımı yapıldıktan sonra çekilmiş olan kontrol radyografileri. 

(uygulanan plak beyaz ok ile gösterilmiştir) 
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18. Buzağı, 2 aylık, erkek. A. Medio – lateral pozisyonda radyografi. B.  Anterio – posterior 

pozisyonda radyografi.  Metacarpal kemikte kırık.  Aşağıdaki radyografilerde bir buzağının 

metacarpal kemiklerinde oluşan kırığın plak ile sağaltımı yapıldıktan sonra çekilmiş olan 

kontrol radyografileri gösterilmiştir. Uygulanan plak beyaz ok ile gösterilmiştir. 

 

 

 

19. Macaw Papağan, 7 aylık, erkek. Latero-lateral tüm vücud radyografi. Mide de plastik 

yabancı cisim. Beyaz oklar. 
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20. Kedi, 6 yaşlı, erkek. Sindirim sistemi kontrast radyografi, Gastritis. Sindirim sisteminin 

kontrast radyografisi; hastalara ağızdan pozitif kontrast madde verildikten sonra belirli 

aralıklarla (0., 5., 15., 30., 60. ve 120. Dakikalarda) radyografiler çekilmiştir. Hastanın 

midesini doldurmuş olan kontrast maddenin mideden tamamen çıkma süresinin uzadığı ve 

midede doğal olarak bulunan pilikaların sayısının ve kalınlığının arttığı görülmektedir. Bu 

bulgular sonucu hastaya gastritis tanısı konulmuştur. Radyografilerde pozitif kontrast 

maddenin bulunduğu yerler oklar ile gösterilmiştir.  a1. Ventro-dorsal pozisyonda 0. 

dakikada çekilen abdominal radyografi. a2. Latero-lateral pozisyonda 0. dakikada çekilen 

abdominal radyografi, b1. Ventro-dorsal pozisyonda 5. dakikada çekilen abdominal 

radyografi. b2. Latero-lateral pozisyonda 5. dakikada çekilen abdominal radyografi, c1. 

Ventro-dorsal pozisyonda 15. dakikada çekilen abdominal radyografi. c2. Latero-lateral 

pozisyonda 15. dakikada çekilen abdominal radyografi, d1. Ventro-dorsal pozisyonda 30. 

dakikada çekilen abdominal radyografi. d2. Latero-lateral pozisyonda 30. dakikada çekilen 

abdominal radyografi, e1. Ventro-dorsal pozisyonda 60. dakikada çekilen abdominal 

radyografi. e2. Latero-lateral pozisyonda 60. dakikada çekilen abdominal radyografi, f1. 

Ventro-dorsal pozisyonda 120. dakikada çekilen abdominal radyografi. f2. Latero-lateral 

pozisyonda 120. dakikada çekilen abdominal radyografi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a1 

a2 

b1 

b2 

c1 

 

c2 

 

d1 

d2 

 

e1 

e2 

f1 

f2 
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21. Köpek, 1 yaşlı, erkek. A. Latero-lateral pozisyonda abdominal radyografi. B. Ventro-

dorsal pozisyonda abdominal radyografi. C. Ventro-dorsal pozisyonda abdominal 

radyografi.  Megakolon. Megakolon kolonun aşırı şekilde genişlemesi durumudur. 

Köpeklerde; kolon çapı lumbal 5. vertebranın çapının 1,5 katı olduğunda megakolon tanısı 

konmaktadır. Aşağıdaki radyografilerde bir köpeğin uzun süre dışkılamama sonucu oluşmuş 

olan megakolon olgusu radyografik olarak görüntülenmektedir. Kolonun tüm bölümlerinde 

içerik dolu olarak görülmektedir ve içerik beyaz oklar ile gösterilmiştir. A. Latero-lateral 

pozisyonda abdominal radyografide hastanın böbrekleri de belirgin bir şekilde görülmekte 

olup a. sağ böbrek, b. sol böbreği işaret etmektedir. 

 

 

 

 

a 

b 
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IV. Sonuç ve Öneriler  

1. Bu alt yapı projesinin amacı; teknik ömrünü doldurmuş olan eski röntgen sisteminin 

yerine günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak dijital röntgen sisteminin kurulmasıydı. Bu 

amaca ulaşılmış ve dijital röntgen sistemi rutin kullanımda hizmet vermeye devam 

etmektedir.   

2. Bu alt yapı projesinde belirli özel bir çalışma konusu belirtilmediği için ortaya bir 

hipotez konulmamış ve bununla ilgili bir çıkarım ve sonuca ulaşma olmamıştır. Yalnızca 

rutin olgular değerlendirilmiştir. Proje kapsamında rutin olgular değerlendirilmesi 

sırasında Cerrahi Anabilim Dalında eğitim gören lisans,  tezsiz, tezli yüksek lisans ve 

doktora öğrencilerine gelen olguların teorik ve pratik olarak radyografik yorumlama, 

değerlendirme ve hastalıklarının tanısına yönelik birikim ve deneyimler kazandırılmıştır.  

3. Dijital röntgen cihazı kurulduğu günden beri sorunsuz olarak çalışmakta ve kaliteli 

radyogramlar alınarak dijital ortamda saklanmaktadır. Bu arşiv, eğitim – öğretim ile 

bilimsel çalışmalarda kullanılacaktır. 

4. Proje kapsamında; Dijital röntgen sistemi kurulumu sırasında Mini Pacs sistemi de 

kurulmuştur. Bu sayede araştırmacılar, çekilen radyografilere istedikleri anda muayene ve 

operasyon salonlarından kolay bir şekilde ulaşmaktadır. 

5. Bu alt yapı projesi ile alınmış olan dijital röntgen sisteminin temini ile önemli bir rutin 

kullanım açığı kapatılmış oldu. 

6. Bu projenin yapılış amacı ve en büyük kazanımı Dijital Röntgen sisteminin Ankara 

Üniversitesi Veteriner Fakültesine kazandırılması idi. Bu kapsamda bu sağlanmış oldu.  

 

V. Geleceğe İlişkin Öngörülen Katkılar  

BAP tarafından sağlanan bu alt yapı ile kurulan dijital radyografi sistemi rutin olarak 

hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Geleceğe yönelik rutin kullanımı 

dışında, fakültemiz ilgili birimlerinde ve Cerrahi Anabilim Dalında planlanan projelerde 

kullanılacaktır. Geleceğe yönelik katkılarının bu olacağı düşünülmektedir.  
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VI. Sağlanan Altyapı Olanakları ile Varsa Gerçekleştirilen Projeler  

1. “Köpeklerde suprakondüler femur kırıklarının String-of-Pearls (SOP) plağı ile 

sağaltımı ve alınan sonuçlarının klinik, radyografik ve yürüme analizi ile 

değerlendirilmesi.” isimli Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Doktora Tezi. BAP 

tarafından doktora tez projesi olarak kabul edildi. 

2. Köpeklerde ön çapraz bağ kopuklarının Modifiye Maquet Tekniği ile sağlatımı ve 

alınan sonuçların klinik ve radyografik değerlendirilmesi. isimli Veteriner Fakültesi, 

Cerrahi Anabilim Dalı, Doktora Tezi. BAP’ a doktora tez projesi olarak kabul başvuruldu. 

 

VII.  Sağlanan Altyapı Olanaklarının Varsa Bilim/Hizmet ve Eğitim Alanlarındaki 

Katkıları  

1. “Kedi ve köpeklerde ekstremite uzun kemik kırıkları sağaltımında karşılaşılan 

komplikasyonların radyolojik ve klinik değerlendirilmesi” isimli Veteriner Fakültesi, 

Cerrahi Anabilim Dalı, Tezli Yüksek Lisans Tezi. 

2. “Köpeklerde dirsek displazisinin radyolojik ve bilgisayarlı tomografik olarak 

değerlendirilmesi.” isimli Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Doktora Tezi. 

3. “Köpeklerde kemik lezyonlarının klinik, radyografik ve bilgisayarlı tomografi ile 

değerlendirilmesi.” isimli Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Doktora Tezi. 
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IX. Ekler  

a. Mali Bilanço ve Açıklamaları  

           Projenin kabulünde BAP tarafından belirlenen 191.998.00 TL değerindeki bütçenin 

tamamı harcandı. 

b. Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar  

           Proje kapsamında Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalına 

kurulan Röntgen Ünitesi burada hizmet vermeye devam edecektir. Bu proje ile kurulan dijital 

röntgen ünitesi,  proje bitiminden sonra teknik ömrünü doldurana kadar Veteriner Fakültesi 

kliniklerinden ve özel kliniklerden gelen hastalar için rutin kullanımda hizmet verecektir. Aynı 

zamanda, gelecekte yapılacak araştırmalara alt yapı teşkil edecektir. 

c. Teknik ve Bilimsel Ayrıntılar (varsa Kesim III'de yer almayan analiz ayrıntıları)  

d. Sunumlar (bildiriler ve teknik raporlar)  (Altyapı Projeleri için uygulanmaz) 

e. Yayınlar (hakemli bilimsel dergiler) ve tezler  (Altyapı Projeleri için uygulanmaz) 
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