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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 90KG00023 

ALAN Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 

DAL/MESLEK Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Medikal ĠletiĢim 

MODÜLÜN 

TANIMI 

Biyomedikal cihazlar alanında çalıĢacak teknisyenlerin 

görevlerini yerine getirirken karĢılaĢacakları cihazların ayırt 

edici özellikleri ve yapacakları yazılı, sözlü iletiĢim 

faaliyetlerinde karĢılaĢacakları tıbbi terminoloji ve teknik 

iletiĢim ile ilgili temel bilgilerin verildiği öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Ön koĢulu yoktur. 

YETERLĠK 

Biyomedikal cihazlar ve kullanıldığı alanlarda tıbbi terimleri ve 

teknik iletiĢim araçlarını kullanarak yazılı ve sözlü iletiĢim 

kurmak  

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında biyomedikal cihazlar ve 

kullanıldığı alanlarda tıbbi cihazları ayırt edebilecek, iletiĢim 

için gerekli olan tıbbi terimleri ve teknik iletiĢim araçlarını 

tanıyabilecek, yazılı ve sözlü iletiĢimde kullanabileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Hastanelerde bulunan tıbbi cihazları ayırt edebileceksiniz. 

2. Biyomedikal cihazlar ile ilgili konularda tıbbi terimleri 

kullanarak yazılı ve sözlü iletiĢim kurabileceksiniz. 

3. Biyomedikal cihazlar ile ilgili konularda yazılı ve sözlü 

teknik iletiĢim kurabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Derslik, hastane, teknik servis 

Donanım: Tıbbi cihazlar, sözlük, kitap, dergi, internet, teknik 

belgeler, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve diğer 

ders araç gereç ve belgeleri 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

sizi değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
 
 

 

 

Sevgili Öğrenci, 
 

ĠĢ hayatına atıldığınızda görevlerinizi yerine getirirken genellikle hastanelerde 

hekimlerle, hemĢirelerle, tıbbi cihazları kullanan sağlık teknisyenleriyle ve görev alanızda 

bulunan diğer kiĢilerle iletiĢim içinde bulunmanız gerekecektir. ĠletiĢim, yüz yüze 

olabileceği gibi günümüz çalıĢma hayatında uzaktan sesli, sesli-görüntülü, uzaktan-yazılı, 

elektronik posta ya da belgeye dayalı olabilir. ĠletiĢimin sağlıklı bir Ģekilde 

gerçekleĢebilmesi için kiĢilerin üzerinde görüĢtükleri konuyla ilgili kavramlara hâkim 

olması, aynı dili anlaması önemlidir. 
 

Söz gelimi ―Ģase‖ kelimesi bir elektronikçi için toprak hattı anlamına gelirken 

otomotiv alanında çalıĢan biri için otomobil gövdesi, sağlık sektöründe ise bir ilaç takdim 

Ģeklidir. 
 

Her meslekte olduğu gibi biyomedikal cihazlar gibi disiplinler arası (birden çok 

meslek ya da bilim alanının bir arada olduğu) bir alanın kendine has bir terminolojisi olması 

kaçınılmazdır. Bu alanda çalıĢan teknisyenlerin konularıyla ilgili cihazları tanımaları ve 

mesleğin icrası sırasında iletiĢim kuracakları kiĢilerle doğru anlaĢabilecekleri terminolojik 

bilgiye ve bunları uygun bir Ģekilde kullanabilecekleri teknik iletiĢim becerisine sahip 

olmaları gerekir. Bu nedenle iletiĢimin gerçekleĢebilmesi için mesajları gönderen ve alan 

arasında mesajın aynı Ģekilde anlaĢılabilmesi için ortak bir dilin olması zorunludur. Bu 

alanda çalıĢacak bir kiĢi için kullandığı cihazın problemini aktarmada kullanacağı tıbbi ve 

teknik terminolojiyi anlayarak soru sorması ve problemi tespit etmeye çalıĢması, 

problemlerin doğru tespiti açısından çok önemlidir. Bu amaçla kullanıcılarla kurulacak doğru 

iletiĢimle çözümlere daha hızlı ve kalıcı gidilebilir. 
 

Bu modülü baĢarıyla tamamladığınızda genel hatlarıyla tıbbi cihazları tanıyacak konu 

ile ilgili faaliyetlerin gerçekleĢtirildiği ortamlarda cihazlar ile ilgili kiĢiler ve kurumlar ile 

sözlü ve yazılı iletiĢim kurabilmek için gerekli olan temel bilgileri edinmiĢ olacaksınız. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ -1  

 
 

Hastanelerde bulunan tıbbi cihazları, kullanıldıkları alanları, kullanım amaçlarını, 

cihazlarla ilgili standartları ve cihazların sınıflandırılma özelliklerini tanıyarak ayırt 

edebileceksiniz. 
 

 

 

 

 YaĢadığınız çevrede bulunan hastane, klinik, rehabilitasyon merkezi, diyaliz 

merkezi, laboratuvar, görüntüleme merkezi, tıbbi cihaz satıcı ve teknik 

servislerini araĢtırarak yerine getirdikleri görevler hakkında bir rapor 

hazırlayınız. Bu araĢtırma meslek hayatınızda muhtemelen birlikte çalıĢacağınız 

kuruluĢ ve kiĢilerle ilk karĢılaĢmanızı sağlayacak önemli bir fırsat olacaktır. 

 

1. BĠYOMEDĠKAL CĠHAZLAR 
 

1.1. Biyomedikal Cihazlarda Teknolojik GeliĢim 
 

1895 yılında X ıĢınlarının bulunmasından sonra 20.yüzyılda, birçok alanda olduğu gibi 

tıp alanında da önemli geliĢmeler olmuĢ, bunun sonucunda da tanı ve tedaviye yönelik 

hizmetlerin kalitesi büyük çapta artmıĢtır. 1950’li yıllarda gama kameralar, 1970’li yılların 

baĢında bilgisayarlı tomografi ve 1980’li yıllarda manyetik rezonans cihazlarının tıp alanında 

kullanıma girmesi, 1970’li yıllarda mikroiĢlemci teknolojisinin kullanılmaya baĢlaması, 

hastanelerde kullanılan cihazların nitelik ve niceliğinde değiĢimlere neden olmuĢtur. 
 

Elektronik ve bilgisayar teknolojisindeki geliĢmelerin sonucu olarak yüksek teknoloji 

ürünü tıbbi cihazlar sayı ve çeĢit yönünden hızla çoğalmıĢtır. Bu kısa süre içinde bilgisayarlı 

tomografi, manyetik rezonans, nükleer tıp ve ultrasonik görüntüleme sistemleri, renkli 

ultrasonik fiber endoskoplar, çeĢitli tipte lazer cihazları ve daha birçok sağlık ile ilgili yeni 

teknolojiler ortaya çıkmıĢtır. Tıbbi cihazların üretim maliyetlerinin düĢmesi, ileri teknoloji 

ürünü tıbbi cihazların daha yaygın olarak kullanılmasını da beraberinde getirmiĢtir.  
 

Teknolojik geliĢim bu Ģekilde devam ettiği sürece tıbbi cihazların geliĢimi de 

teknolojiye paralel olarak geliĢmeye devam edecektir. Teknolojik geliĢimin yanı sıra 

ekonomik ve politik kararlar da sağlık alanında önemli araĢtırma ve yatırımların yapılmasına 

ortam hazırlamaktadır.  

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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Biyomedikal cihazların geliĢimini etkileyen birçok faktör vardır. Yukarıda da 

bahsedildiği gibi herhangi bir alanda geliĢmeden söz ediyorsak bu geliĢmenin öncelikli 

sebebi ihtiyaçlardır. Salgın hastalıklar, savaĢlar tıp alanındaki geliĢmelerin en önemli 

sebeplerindendir. Örneğin, hepimizin bildiği ve çağın vebası olarak tanımlanan AIDS 

hastalığı ortaya çıkmamıĢ olsaydı bugün bu hastalığın tedavisi için yapılan araĢtırmalar ve 

geliĢtirilen bazı teknikler olmayacaktı.  

 

Resim 1.1: 1900’lü yıllarda bir kadavra incelemesi 

Biyomedikal teknolojisinin geliĢimi, aslında oldukça eskilere dayanmaktadır. 2000 

yılında Alman arkeologların 3.000 yıllık bir mumyanın ayağında protez olduğu düĢünülen 

tahtadan yapılmıĢ bir baĢ parmak bulmuĢ olmaları da bunun bir göstergesidir.  Biyomedikal 

teknolojisinin geliĢimi tıp alanındaki geliĢmelere ve teknolojiye paralel olarak geliĢmektedir. 

GeliĢim aĢamaları kronolojik olarak aĢağıda görülmektedir.  

 1900 öncesi: 

 Fransız Rene Laennec stetoskopu buldu. 

 X-ıĢınları keĢfedildi. 

 Ġlk kan nakilleri geliĢtirildi.  

 Solunumda oksijenin önemi anlaĢıldı. 

 Ġlk cerrahi antiseptik teknikler geliĢtirildi.  

 Ġlk katarakt ameliyatları yapıldı. 

 1900-1920 arası: 

 Kalple ilgili kateterizasyon teknikleri geliĢtirildi.  

 Cerrahi dikiĢ tekniklerinde ilerlemeler ve damarlardan enjeksiyon 

gerçekleĢtirildi. 

 William Eindhoven, EKG elektrokardiyografiyi geliĢtirdi.  

 1920’li yıllar: 

 Dokular için dondurma ve çözme teknikleri geliĢtirildi. 

  Drinker Respirator, yapay akciğer de denilen solunum cihazını 

geliĢtirildi. 

 1930’lu yıllar:  

 Anestezi teknikleri geliĢtirildi. 

 Kan bankaları kuruldu. 
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 1940’lı yıllar: 

 Kanda Rh faktörü keĢfedildi. 

 Ġlk baĢarılı böbrek ve deri transplantasyonları (organ nakli) yapıldı. 

 1950’li yıllar: 

 Elektron mikroskobu kullanıldı. 

 Nükleer tıpta geliĢmeler oldu. 

 Açık kalp ameliyatı ve pacemaker kullanımı geliĢti. 

 Kemik iliği transplantasyonu geliĢtirildi.  

 DNA keĢfedildi.  

 Kalp-akciğer makinesi geliĢtirildi. 

 1960’lı yıllar: 

 Canlı insandan baĢarılı kalp, akciğer, karaciğer, pankreas nakilleri 

yapıldı. 

 1970’li yıllar: 

 Kardiyoloji alanında ilerlemeler oldu. 

 CT (bilgisayarlı tomografi) geliĢtirildi. 

 MRI (manyetik rezonans görüntüleyici –EMAR) geliĢtirildi. 

 Kolesterol ve kalp hastalıkları arasındaki bağlantı ortaya çıkarıldı. 

 1980’den günümüze : 

 Gen haritası çıkarıldı. 

 Ġntravascular oksijeneratörü geliĢtirildi. 

 Görsel insan projesi hayata geçirildi.  

 Ġleri organ nakil teknikleri geliĢtirildi. 

 Elektrocerrahi teknikleri ve lazer teknolojileri geliĢtirildi. 
 

Görüldüğü gibi gerek tıp alanında gerek teknolojide gerekse biyomedikal alanındaki 

geliĢimin önemli safhaları son bir yüzyıl içinde gerçekleĢmiĢtir. Günümüzde bilimsel 

geliĢmelerin teknolojiye dönüĢmesi ve farklı disiplinlere uygulanması çok kısa sürede 

gerçekleĢmektedir. Yakın gelecekte hastaların uzaktan muayene edilmelerine, uzaktan 

ameliyatlara, vücut içinde dolaĢan nano robotlara, yeni ilaçlara ve tedavi yöntemlerine 

Ģimdiden kendimizi hazırlamamız gerekiyor. 
 

1.2. Biyomedikal Cihazlarda Sınıflandırma 
 

Biyomedikal cihazların sınıflandırılması cihazların üretiminde, takibinde, bakım 

onarımında, kullanımında, kayıtların tutulmasında pek çok yarar sağlar. Biyomedikal 

cihazları çeĢitli Ģekillerde sınıflandırmak mümkündür.  
 

T.C Sağlık Bakanlığının 13.03.2002 tarih ve 24694 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, tıbbi cihazlarla ilgili bir dizi tanım ve sınıflandırmaya iliĢkin 

kuralları içermektedir. Bu yönetmeliğin EK.IX bölümünde yer alan sınıflandırma kısaca 

aĢağıdaki Ģekilde ele alınmaktadır.  
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1.2.1. Süre Esasına Göre Cihazlar 
 

Geçici süreli: Normalde 60 dakikadan az bir sürede ve devamlı kullanılması 

amaçlanan cihazlar. 
 

Kısa süreli: Normalde 30 günden az ve sürekli kullanılması amaçlanan cihazlar. 
 

Uzun süreli: Normalde 30 günden fazla ve sürekli kullanılması amaçlanan cihazlar. 
 

1.2.2. Ġnvaziv Cihazlar  
 

Bu cihazlar, vücut açıklığından veya vücut yüzeyini geçerek vücudun iç kısmına 

kısmen veya tamamen yerleĢtirilen cihazlardır. 
 

 Vücut açıklığı: Göz yuvasının dıĢ yüzeyini de içeren vücuttaki herhangi bir 

doğal açıklık veya kalıcı olarak açılmıĢ yapay açıklıktır. 

 Cerrahi invaziv cihaz: Bu tip cihazlar, bir cerrahi müdahale sonucu vücut 

yüzeyini geçerek vücudun iç kısmına yerleĢtirilen cihazlardır. 
 

Bu Yönetmelik’in amacına uygun olarak tanımlanan ve yukarıda belirtilen cihazlardan 

ayrı olarak vücudun mevcut giriĢleri haricindeki bir yere cerrahi operasyonla yerleĢtirilerek 

kullanılan cihazlar da cerrahi invaziv cihazlar olarak tanımlanır. 
 

 Ġmplant cihazlar: Cerrahi müdahale ile bütünüyle insan vücuduna veya göz 

yüzeyine veya deri yüzeyine yerleĢtirilen ve yerleĢtirme iĢleminden sonra 

yerinde kalan cihazlardır. 
 

Ġnsan vücuduna cerrahi operasyonla kısmen takılan ve iĢlemden sonra en az 30 gün 

yerinde kalması öngörülen cihazlar da implant cihazlar olarak tanımlanır. 
 

1.2.3. Tekrar Kullanılabilir Cerrahi Aletler 
 

Bunlar hiçbir aktif tıbbi cihaz ile bağlantısı olmaksızın kesme, delme, dikme, 

birleĢtirme, sıkma, çekme, tutturma veya benzeri cerrahi iĢlemleri yapmak için kullanılan ve 

bu iĢlemler tamamlandıktan sonra tekrar kullanılabilen tıbbi cihazlardır. 
 

1.2.4. Aktif Tıbbi Cihazlar 
 

Bunlar, insan vücudunun doğal olarak oluĢturduğu enerji haricinde herhangi bir 

elektrik enerjisi veya güç kaynağıyla ve bu enerjinin dönüĢümüyle çalıĢan cihazlardır. Tıbbi 

cihaz ile hasta arasında enerjinin, maddelerin ve diğer elementlerin, belirli bir değiĢime yol 

açmaksızın geçiĢini sağlayan cihazlar ise aktif tıbbi cihaz sayılmaz. 
 

1.2.5. Aktif Tedavi Edici Cihazlar 
 

Bunlar; bir hastalığın, yaranın veya sağlığı bozan faktörlerin etkisini azaltmak veya 

tedavisini gerçekleĢtirmek üzere tek baĢına veya diğer tıbbi cihazlarla birlikte biyolojik 

yapıları veya fonksiyonları destekleyen, değiĢtiren, yenileyen veya yeniden düzenleyen 

cihazlardır. 
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1.2.6. TeĢhis Amaçlı Aktif Cihazlar 
 

Bunlar; hastalık veya doğuĢtan gelen Ģekil bozuklukları, sağlık durumunu ve 

fizyolojik fonksiyonları tanımlama, teĢhis, izleme ve tedavi etmek amacıyla bilgi sağlamak 

için tek baĢına veya baĢka tıbbi cihazlarla bileĢik olarak kullanılan aktif tıbbi cihazlardır. 
 

1.3. Evrensel Tıbbi Cihaz Terminolojisi - GMDN  
 

Yukarıda yapılan sınıflandırmanın dıĢında uluslararası kabul görmüĢ bir sınıflandırma 

standardı olan GMDN Global Medical Device Nomenclature (GMDN) (Evrensel Tıbbi 

Cihaz Terminolojisi) tıbbi cihazların doğru tanımlanması ve kataloglanması için terimler 

listesidir. Özellikle de insanlardaki yaralanma veya hastalıkların teĢhisi, tedavisi, izlenmesi, 

önlenmesi veya yatıĢtırılması için gerekli olan ürünlerde kullanılmaktadır. 
 

Tüm dünyadaki tıbbi cihaz uzmanları (imalatçılar, sağlık yöneticileri ve yasa 

koyucular) GMDN’yi hemen hemen 4 yıl süren uluslararası müzakereler ve tartıĢmalar 

sonucunda toparlamıĢlardır. GMDN’nin kullanımını kolaylaĢtıran yaklaĢık 7.000 terim artı 

10.000’den fazla eĢ anlamlı sözcük içermektedir. GMDN piyasaya sürülen bütün tıbbi 

cihazların sınıflandırmasına müsaade eden üç Avrupa Direktifinde (talimatında) tanımlandığı 

gibi bir sınıflandırma sistemidir. 
 

Hâlen GMDN tüm bu ürünleri kapsayan 12 mevcut, 8 boĢ yedek toplam 20 kategoriye 

ayrılmıĢtır. Bu sınıflandırma sistemine yeni ürün alanlarının dâhil edilmesi gerektiğinde, 

yeni bir sınıflandırma kodu tahsis edilir (ayrılır) ve o kategori geliĢtirilmiĢ olur. Sistemin 

sonraki hiyerarĢi seviyesi ―Jenerik Cihaz Grubu‖dur ki bu da gerçek terminoloji 

(nomenclature) seviyesi veya isimlendirme seviyesidir. 
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GMDN 

KATEGORĠ 

KODU 

KATEGORĠ ADI 

1 Aktif Ġmplantasyon Aletleri 

2 Anestezi ve Solunum Aletleri 

3 DiĢçilik Aletleri 

4 Elektromekanik Tibbi Cihazlar ve Aletler 

5 Hastane Donanımı 

6 In Vitro TeĢhis Aletleri (Ivd) 

7 Aktif Olmayan Ġmplantasyon Aletleri 

8 Göz ve Optik Aletler 

9 Yeniden Kullanılabilen Aletler 

10 Tek Kullanımlık Aletler 

11 Özürlü KiĢiler Ġçin Teknik Yardım Sağlayan Aletler 

12 TeĢhis ve Tedavi Ġçin Kullanılan Radyasyon Aletleri 

13-20  Yedek olarak ayrılmıĢtır - BoĢ 

Tablo 1.1: GMDN sınıfları tablosu 

 

Bu sistem, Uluslararası Standartlar KuruluĢunun katkı ve kabulüyle ve Avrupa 

Komisyonunca desteklenmiĢ proje kapsamında Avrupa Standartları birimi CEN tarafından 

geliĢtirilmiĢtir.  Avrupa Ekonomik Alanı içinde tıbbi cihazların resmi olarak sınıflandırıldığı 

tek terminoloji sistemi olup dünyadaki pek çok ulusal (yasa yapıcı) parlamenterler tarafından 

uygun bulunmaktadır. 
 

GMDN adlandırma sisteminin ülkemizde etkin kullanımı için T.C. Sağlık Bakanlığı 

tarafından Türkçeye çevrilmiĢtir. Bu standardın kullanımı ve ülkemizde üretilen tıbbi 

cihazların sınıflandırılması için uyumlaĢtırma çalıĢmaları devam etmektedir. GMDN 

kodlama sistemi 3 seviyeden oluĢan bir kodlama mekanizması içermektedir. Buna göre bir 

cihaz için cihazın dâhil olduğu GMDN kategori kodu, cihazın GMDN bölüm kodu ve 

cihazın GMDN kodu bulunmaktadır. Türkçeye çevrilen GMDN kategori adları ve bazı 

cihazlara iliĢkin kodlama örnekleri aĢağıda verilmiĢtir. 
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AĢağıdaki tabloda bazı cihazların GMDN kodlama sistemine göre nasıl kodlandıkları 

gösterilmiĢtir. 
 

GMDN 

Kategor

i Kodu 

GMDN 

Bölüm 

Kodu 

GMDN 

Cihaz 

Kodu 

Türkçe Terim Açıklama 

1 1 35852 

Defibrilatör 

implante 

edilebilir, 

otomatik 

Hastanın elektrokardiyogramının 

(EKG) izlenmesi için hastanın içine 

implante edilen bir cihazdır. Bir 

taĢikardi bulgulandığında kalp ritmini 

aĢağıya normal hıza çekmek için cihaz 

kalp kasına bir defibrilatör vurusu 

yollar. 

2 5 11746 AkıĢ ölçer 

Gazın bir solunum devresinden 

verildiği bir anestezi sistemi taze gaz 

kaynağından gelen anestetik gazların, 

oksijenin, nitröz oksidin ya da havanın 

akım hızının ölçülmesi için kullanılan 

bir araçtır. 

3 65 38590 Üste takma diĢ 

Takma diĢlerin tabanı kısmen mukoza 

ve kısmen de kronlara yaslandığında 

kök baĢlarını, kalan diğer diĢleri ya da 

diĢ köklerini örttüğünde kayıp ve kalan 

diĢler için çıkarılabilir bir yapay 

parçadır. 

11 88 31152 

Motorlu ve 

görevli personel 

kontrolünde 

tekerlekli 

sandalye 

Tekerlekli sandalyedir. 

12 9 40852 

Bilgisayar, 

nükleer tıp 

sistemi, SPECT 

Özel olarak tek foton emisyonlu 

bilgisayarlı tomografi dedektör sistemi 

düzenlemesinin çalıĢmasını kontrol 

etmek ve izlemek için kullanılan özel 

bir ana çatı bilgisayar, kiĢisel 

bilgisayar (PC) veya PC temelli 

platform ve bağlantılı donanım, 

bellenim ve iĢ 

Tablo 1.2: GMDN kod örnekleri 

 

1.4. Kullanım Alanına Göre Tıbbi Cihazlar 
 

Tıp veya tıbbi cihazlardan bahsedildiğinde ilk akla gelen sağlık hizmetlerinin verildiği 

yer olan hastanelerdir. Hastaneler tıbbi hizmetlerin bir bütün olarak sunulduğu ortamlardır. 

Doğal olarak bu hizmetlerin sunulabilmesi için organize bir yapıya, çeĢitli bina, araç gereç, 

teçhizat ve personele ihtiyaç vardır. Hastaneler doğası gereği oldukça karmaĢık yapılardır ve 
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çok farklı meslek alanlarından oluĢan çalıĢan gruplarının hizmet ürettikleri benzersiz 

kuruluĢlardır. Sağlık hizmetlerinin çok karmaĢık yapıları nedeniyle bu organizasyonlar 

içinde yer alan hizmet birimleri, meslek elemanları, kullanılan cihazlar çeĢitlilik gösterir. Bu 

karmaĢık yapı nedeniyle bazı hastanelerin ve klinik hizmetlerin uzmanlaĢma yoluna gittikleri 

de sık karĢılaĢılan durumlardır. Bunun yanında özel laboratuvarlar, görüntüleme merkezleri, 

klinikler, diyaliz merkezleri, rehabilitasyon merkezleri sağlık alanında hizmet veren çeĢitli 

sağlık kuruluĢları da bulunmaktadır. Tüm bu ortamlarda da çeĢitli sağlık hizmetlerinin 

görülmesine yönelik teĢhis, tedavi ve yaĢam destek cihazları kullanılmaktadır. Bu cihazlar 

aĢağıda kısaca ele alınmaktadır.  
 

1.4.1. Tıbbi Görüntüleme Sistemleri 
 

Ġnsan bedeni, büyük bir bölümü su olmak üzere kemikler, gazlar ve çeĢitli 

minerallerden meydana gelmiĢtir. Vücudun iç yapısını görüntüleme çalıĢmaları 1885 yılında 

William K. Roentgen’in X-ıĢınlarını keĢfetmesine kadar uzanır. Tıbbi görüntüleme amacıyla 

damar içine kateter yerleĢtirmekten ağız yoluyla alınan boya maddelerine, radyoaktif madde 

enjekte etmekten ultrasona kadar çok çeĢitli teknikler kullanılmıĢtır. 1950’li yıllardan 

itibaren hızla geliĢen tıbbi görüntüleme teknikleri 1970’li yıllarda bilgisayarlı tomografinin 

uygulama alanına girmesiyle en üst noktalarına ulaĢmıĢtır. Günümüzde nükleer manyetik 

rezonans gibi yeni görüntüleme tekniklerinin de kullanılması sonucu bu alandaki teknolojik 

geliĢmeler büyük bir hız kazanmıĢtır. Klinik amaçlarla kullanılan tıbbi görüntüleme 

sistemleri 5 temel tekniğe dayanmaktadır. Bunlar: 
 

 Ġnsan vücudundan geçirilen X-ıĢınlarının ölçülmesi yöntemi 

 Gönderilen ultrason dalgalarının çeĢitli dokulardan yansıyarak dönmesi ve 

ölçülmesi yöntemi 

 Damara enjekte edilen radyoaktif maddelerden yayılan gama ıĢınlarının 

ölçülmesi yöntemi 

 Vücuttaki hidrojen atomlarının yüksek manyetik alana maruz bırakılması 

esasına dayanan nükleer magnetik rezonans yöntemi 

 Termal görüntüleme teknikleri  
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Resim 1.2: Modern bir MRI odası 

 

Tıbbi görüntüleme cihazlarından bazıları aĢağıda kısaca incelenmektedir. 
 

1.4.1.1. Röntgen Cihazları 
 

Röntgen, kemiklerdeki ve göğüs dokusu gibi bazı vücut dokularındaki anormallikleri 

göstermek için 1895 yılından beri kullanılan bir görüntüleme tekniğidir. 

Radyolojik tanıda kullanılan en geleneksel yöntem olan röntgen, X ıĢınları 

kullanılarak gerçekleĢtirilmektedir. Bu geleneksel yönetimin son aĢamasını sayısal (dijital) 

tekniklerle çalıĢan cihazlar oluĢturmaktadır. Röntgen cihazları X-ıĢınlarının vücuttaki 

dokulardan geçerken dokunun özelliğine göre enerjisini kaybetmesi prensibine göre çalıĢır 

ve dokunun film üzerinde değiĢik gri tonlarda görüntülenmesini sağlar.  

Analog (Konvansiyonel) röntgen cihazları, görüntüleri video bilgisi olarak fotoğraf 

baskısına benzer bir yöntemle film üzerine kaydeder. Filmler banyo iĢleminden sonra 

incelenebilir hâle gelir.  

Sayısal röntgenlerde görüntü bilgisi sayısallaĢtırılarak bilgisayar ortamında 

saklanabilir. Sayısal görüntüler PACS sistemlerinde saklanarak hastane içindeki farklı 

departmanlarda bulunan bilgisayarlar aracılığıyla kolayca incelenebilir hatta uluslararası 

uzmanlara iletilerek konsültasyon yapılabilir. 
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Resim 1.3: Röntgen cihazı  

 

1.4.1.2. Bilgisayarlı Tomografi Sistemi 
 

Bilgisayarlı tomografi x-ıĢını (röntgen) kullanılarak vücudun istenen bir bölgesinin 

kesitsel görüntüsünü oluĢturmaya yönelik radyolojik teĢhis yöntemidir.  

 

Resim 1.4: BT(CT) Bilgisayarlı tomografi cihazı 

 

Ġnceleme sırasında hasta, bilgisayarlı tomografi cihazının masasında hareket etmeden 

yatar. Masa elle ya da uzaktan kumanda ile cihazın ''gantry'' adı verilen açıklığına sokulur. 

Cihaz bir bilgisayara bağlıdır. X-ıĢını kaynağı incelenecek hasta etrafında 360 derecelik bir 

dönüĢ hareketi gerçekleĢtirirken ''gantry'' boyunca dizilmiĢ dedektörler tarafından x-ıĢını 
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demetinin vücudu geçen kısmı saptanarak elde edilen veriler bir bilgisayar tarafından iĢlenir. 

Sonuçta dokuların birbiri ardı sıra kesitsel görüntüleri oluĢturulur. OluĢturulan görüntüler, 

bilgisayar ekranından izlenebilir. Görüntüler filme aktarılabileceği gibi gerektiğinde tekrar 

bilgisayar ekranına getirmek üzere optik diskte depolanabilir. Ayrıca görüntüler bilgisayar 

tarafından iĢleme tabi tutularak birbirine dik eksenlerde yeniden yapılandırılmıĢ görüntüler 

elde edilebilir. Bu görüntülerin de yardımıyla 3 boyutlu görüntüler oluĢturulabilir. 
 

1.4.1.3. Manyetik Rezonans Görüntüleme Sistemi 

 

Resim 1.5: EMAR (MRI) manyetik rezonans görüntüleme cihazı 

 

Manyetik rezonans görüntüleme (MR) iyonlaĢtırıcı olmayan radyo frekansı (RF) 

kullanan yeni bir görüntüleme yöntemidir. Bu yöntemle dikkatle kontrol edilen bir manyetik 

alan içine yerleĢtirilen vücudun herhangi bir düzleminin görüntüsü elde edilir. 
 

Yöntem, görüntü elde etmek için hücre sıvısı ve lipidler içerisindeki hidrojen 

çekirdeğinin yoğunluğunun dağılımını ve çekirdeğin hareketleri ile ilgili parametreleri 

kullanır. BaĢlıca yumuĢak dokuları inceleyen bir yöntemdir. Lezyonları daha iyi göstermek 

amacıyla RF pulsunun uygulama Ģekli değiĢtirilerek farklı dokular arasındaki kontrastın 

artırılabilmesi gibi bir avantajı vardır. YumuĢak doku kontrast çözümleme gücü en yüksek 

olan radyolojik tanı yöntemidir.  
 

1.4.1.4. Kemik Mineral Densitometre Cihazı 
 

Kemik densitometre cihazı (DXA) kemik erimesi hastalığının (osteoporoz) teĢhis ve 

izlenmesinde kullanılan cihazdır. Kemik densitometre cihazı (DXA) hastaya iki farklı dalga 

boyunda (Hologic QDR-4500 model cihazda 100 ve 140 kVp) röntgen ıĢını göndererek 

bunların emilimindeki farklılıklardan kemikteki mineral madde miktarını ve yoğunluğunu 

tespit etmektedir. 
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Resim 1.6: Kemik mineral densitometre cihazı 

 

1.4.1.5. Anjiyografi Sistemleri 
 

Anjiyografi; insan vücudundaki tüm damarların içlerine yüksek yoğunlukta bir madde 

verilerek görüntülerinin çekilmesi anlamında, genel bir tanımlamadır. Ġnsan vücudundaki 

tüm organların damarları olduğu için anjiyografileri yapılmaktadır. Yapılan bu anjiyografiler 

sayesinde damarlar ile ilgili birçok hastalığa sağlıklı biçimde tanı koymak olasıdır. 
 

 

Resim 1.7: Anjiyografi sistemi 

 

Anjiyografik iĢlemler; en sağlıklı Ģekilde özel olarak geliĢtirilmiĢ DSA (Digital 

Subtraksiyon Anjiyografisi) cihazlarında yapılmaktadır. Bu iĢleme uygun olmayan cihazlar 

ile yapılan incelemelerde, tanıda yanılgılar olabilmektedir. Anjiyografi sırasında incelenmesi 

istenilen damar içine özel olarak geliĢtirilmiĢ kateter adı verilen ince bir tüp sistemi ile 

girilerek kontrast madde verilmekte ve bu sırada seri biçimde görüntüler alınmaktadır.  
 

1.4.1.6. Ultrasonografi-Doppler Cihazları 
 

Ultrason, insan kulağının iĢitemeyeceği kadar yüksek frekanslı ses dalgalarını 

kullanarak iç organları görüntüleyen bir tanı yöntemidir. Ultrasonda radyasyon kullanılmaz. 

Bu nedenle gebelerde ve bebeklerde rahatlıkla kullanılabilir. Cihazdan gönderilen ses 

dalgaları, hasta vücudundan yansıdıktan sonra gene aynı cihaz tarafından algılanır. Yansıma 

farklılıkları organdan organa değiĢir.  
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Resim 1.8: Doppler ultrason cihazı 

 

Bu nedenle farklı yansımaların olduğu yapılar, farklı görüntüler verir. Normal yapılar 

içindeki bir tümör ya da kist, ses demetlerini farklı yansıttığı için farklı yapıda gözlenir ve 

tanı konulur. Görüntü oluĢturulması sırasında "prob" hasta vücudunda gezdirilirken altında 

kalan bölümün kesit görüntüleri, hareketli organlar gibi ekranda kayar. Bu esnada radyolog 

tanı koyar. Elde edilen görüntülerin tanıda çok fazla bir katkısı yoktur. US iĢlemi, ihtisasları 

süresince US eğitimini alan radyologlar tarafından yapılır. 
 

1.4.1.7. Film Banyo Cihazları 
 

Film banyo cihazları, doğrudan hasta sağlığı ile ilgili ya da tıbbi bir cihaz olmamakla 

birlikte bazı tıbbi görüntüleme cihazlarından elde edilen görüntüleme bilgisinin film üzerine 

çıkarılması için kullanılan cihazlardır. Çoğunlukla film üzerine çekim yapan geleneksel 

röntgen cihazlarında çekim sonrasında elde edilen filmlerin banyo iĢlemini gerçekleĢtirir.  

 

Resim 1.9: Film banyo cihazı 

Film banyo cihazlarının filmleri banyo edebilmeleri için çeĢitli banyo solüsyonlarının 

kullanılması gerekir. Film, banyo solüsyonu içinde belli bir süre iĢleme tabi tutulduktan 

sonra cihazdan röntgen görüntüleri ortaya çıkmıĢ hâlde elde edilir. Film banyo cihazları elle 
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yapılan banyo iĢlemi için gerekli olan karanlık oda ihtiyacını ortadan kaldırmıĢ ve iĢlem 

süresini önemli ölçüde kısaltmıĢtır. Röntgen filmleri yaklaĢık 90 sn. gibi kısa bir sürede 

banyo edilebilmektedir. 
 

1.4.1.8. Gama Kamera, PET (Siklotron ), SPECT 
 

Gama kamera 1957 yılında Hal Anger tarafından geliĢtirilmiĢtir. Orijinal tasarım hâlen 

bazı kaynaklarda Anger kamerası olarak belirtilmektedir. Gama kameralar nükleer tıpta 

kullanılan tıbbi görüntüleme cihazlarıdır. Gama kamera radyonukleidlerden yayılan gama 

ıĢınları ile görüntü oluĢturur. 

 

Resim 1.10: Gama kamera 

 

Bir gama kamera gantry’e monte edilmiĢ bir ya da daha fazla sayıdaki dedektörden 

oluĢan karmaĢık bir cihazdır. Cihaz, bir tarama sistemi ve görüntü depolama biriminden 

oluĢur. Görüntüler, hastaya damardan bir kanulle verilen talyum–210 veya sodyum 

iyodürden yayılan gama fotonlarının incelenen organ etrafında döndürülen dedektörler 

tarafından algılanır. Bu sinyaller bir bilgisayara aktarılır. Bilgisayar elde ettiği sinyalleri 

renkli görüntüye çevirerek analizini yapar. 

 

Resim 1.11: PET (siklotron) sistemi 

 

PET (Positron Emission Tomogrophy - Pozitron yayılım tomografisi) tarayıcı Ģekil 

itibariyle bilgisayarlı tomografi (BT) cihazına benzemekte olup yatar pozisyonda hastanın 

içinden geçebileceği bir boĢluk ve bunun etrafında hasta vücudundan gelen radyoaktif 

ıĢınları tespit eden bir ―gantri‖ ünitesi ile gelen bilgilerin aktarıldığı ve iĢlendiği bir 

bilgisayar kısmından oluĢur. Modern PET tarayıcılarda gantrinin aksiyel mesafedeki görüĢ 
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alanı 15–1’cm’dir ve bu bir yatak pozisyonu olarak isimlendirilir. Görüntülemenin süresi 

esas olarak tarayıcıdaki algılayıcı kristalin tipine bağlıdır. Gantri’deki boĢluk çevresinde 

paketlenmiĢ küçük parçalar tarzında dizilmiĢ olan kristaller, hastadan gelen radyoaktif 

ıĢınları algılayarak görünebilir ıĢık hâline çevirir. Kristal sayısı arttıkça sistemin uzaysal 

çözünürlüğü bir noktaya kadar artar. Uzaysal çözünürlük (ayırım gücü) kabaca, sistemin 

görebileceği en küçük lezyon boyutunun bir ifadesidir. Günümüz teknolojisinde en yüksek 

(HI-REZ) PET tarayıcılarda bile çözünürlük 5 mm’nin altına düĢmemektedir. 

 

Resim 1.12: SPECT sistemi  

SPECT (Single Photon Emission Computerized Tomography – Tek foton 

yayılım bilgisayarlı tomografi) yine bilgisayarlı tomografi cihazlarına benzeyen ve gama 

ıĢınlarıyla gerçekleĢtirilen nükleer tomografik görüntüleme tekniğidir. SPECT bir gama 

kamera tarafından farklı açılardan taranan 2 boyutlu görüntüleri, bilgisayar yardımıyla 3 

boyutlu tomografik görüntü hâline dönüĢtürür. ÇalıĢma prensibi açısından gama kameradan 

hiçbir farkı olmamasına rağmen SPECT sensörleri genellikle180–360 derece dönebilecek 

Ģekilde tasarlanmıĢlardır. Çekim süresi yaklaĢık 15–20 dk. kadardır. 

 

1.4.2. Ameliyathane, Yoğun Bakım ve YaĢam Destek Cihazları 
 

Ameliyathaneler, fonksiyonları gereği özel tasarım ve donanım gerektiren ortamlardır. 

Yoğun bakım birimleri hastanelerde birden fazla hastanın hayati özelliklerinin sürekli olarak 

izlenmesi, hayati tehlikeye neden olabilecek durumların hekim, hemĢire, hasta bakıcı gibi 

ilgili Ģahıslara bildirilmesi ve acil müdahalelerin yapılabileceği özel olarak tasarlanmıĢ ve 

donatılmıĢ birimlerdir. 

Ameliyathanelerde ve yoğun bakım ünitelerinde kullanılan cihazlar, daha çok hastanın 

yaĢam fonksiyonlarına destek olan, dengeleyen, katkı sağlayan cihazlardır. Bu cihazların 

bazıları, kullanım yeri ve amacına göre farklı cihaz grupları içinde de değerlendirilebilir. 
 

Bu cihazlar aĢağıdaki bölümde kısaca ele alınmıĢtır. 
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1.4.2.1. Defibrilatör 
 

Kalbin yanlıĢ zamanda uyarılması ve uyaran sinyallerin rastgele uyarımları sonucunda 

kalp kasları düzensiz ve normalden hızlı bir Ģekilde kasılmaya baĢlar. Kalbin girdiği bu 

duruma ―fibrilasyon‖ adı verilir. Kalp girdiği bu durumdan vücudun geri besleme kontrol 

sistemleri vasıtasıyla kurtulamazsa bu düzensiz kasılmaların durdurulup kalbin yeniden 

düzenli kasılmaya baĢlaması sağlanmalıdır. Bunun için kalbe ―karĢı Ģok‖ adı verilen bir Ģok 

uygulanır. Bu iĢleme defibrilasyon, kullanılan cihaza ise defibrilatör adı verilir. 

Defibrilatörler, hastaya bağlanmalarına göre dıĢ defibrilatörler veya iç (implant) 

defibrilatörler olmak üzere ikiye ayrılır. Hastaya aktarılan enerjinin dalga Ģekline göre ise 

lown, tek evre (monofazik), gecikmeli, trapezoidal (yamuk) ve iki evre (bifazik) dalga Ģekilli 

defibrilatörler olarak adlandırılır.  

 

Resim 1.13: Portatif defibrilatör cihazı  

 

Defibrilatör ayarlanabilir bir yüksek gerilim kaynağı ve bu yüksek gerilimi kullanıcıya 

zarar vermeden hastanın vücuduna uygulamak için tasarlanmıĢ kaĢık adı verilen 

elektrotlardan oluĢur. Genellikle Ģarj edilebilir pilleri ve Ģarj ünitesi ile birlikte hastanın 

bulunduğu yere taĢımaya hazır durumda bulundurulur. Cihaz, kalp sinyallerini izleyen bir 

EKG cihazı ile senkron olarak çalıĢır ve depoladığı enerjiyi boĢaltmak için uygun zamanı 

tespit eder. Bu senkronizasyon Ģokun geliĢi güzel uygulanmasını önler. Defibrilasyon iĢlemi 

özel eğitim almıĢ kiĢilerce ve hekimler tarafından uygulanmalıdır. Genellikle acil müdahale 

gerektiren durumlarda, acil serviste, ambulanslarda, yoğun bakım ünitelerinde ve uçaklarda 

defibrilatör cihazı bulunur.  
 



 

 19 

1.4.2.2. Ventilatörler 
 

Ventilasyon, solunumu duran kiĢiyi solutmak üzere, solunum fonksiyonunun yapay 

olarak bir cihaz yardımı ile sürdürülmesi iĢlemidir. Bu amaçla kullanılan cihazlara 

―ventilatör‖ adı verilmektedir.  
 

Ventilatör cihazları solunumu etkinleĢtirmek, oksijenlenmeyi artırmak, solunum 

güçlüğünü azaltmak amacıyla acil servislerde, yoğun bakım ünitelerinde ameliyathanelerde 

sıklıkla kullanılan cihazlardır.  

 

Resim 1.14: Ventilatör cihazı 

ÇalıĢma prensibi ve uygulama açısından çeĢitli ventilatör türleri aĢağıda listelenmiĢtir.  

 Emme (Negatif) Basınçlı Ventilatörler 

 Ġtme Basınçlı (Pozitif) Ventilatörler 

 Basınç Ayarlı (Pressure Cycled) Ventilatörler 

 Hacim Ayarlı (Volume Cycled) Ventilatörler 

 Zaman Ayarlı (Time Cycled) Ventilatörler 

 Kontrollü Ventilatörler 

 Yardımcı Ventilatörler 

 Aralıklı Zorunlu Ventilatörler IMV 

 Düzenli Aralıklarla Zorunlu Ventilatörler SIMV 
 

1.4.2.3. Elektrokoter 
 

Elektrokoter cihazı cerrahi operasyonlarda dokuları kesmek amacıyla kullanılan 

cihazlardır. Elektrocerrahi teknikleri ve elektrik akımı bir asırdan daha uzun bir süredir 

kullanılmaktadır. Geleneksel elektrokoterler, elektrik akımı ile kor hâline getirilen platin 

telden ibarettir. Bu hem koagülasyon ve hem de kesme için kullanılmıĢtır.  
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Resim 1.15: Elektrokoter ve elektrotları 

 

Daha sonraları alternatif akım ve voltaj değiĢtirici trafonun bulunması ile tıpta yüksek 

elektrik akımları koagülasyon, kesme ve doku tahribi için kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Bugün 

dünyadaki tüm ameliyathanelerde bir diyatermi cihazı bulunabilir. 
 

Standart diyatermide, yüksek frekanslı elektrik akımları hastanın içinden geçmektedir. 

Ġki adet elektrot kullanılmaktadır. Biri pasif elektrottur; geniĢ bir plaka Ģeklindedir ve nemli 

olarak hastanın bacağına kayıĢla bağlanmaktadır. Diğeri ise aktif elektrottur ve dokuya temas 

için kullanılır. Isınma etkisi, kullanılan elektriğin yoğunluğuna bağlıdır. Akım, geniĢ bir alan 

üzerinden geçerse oluĢan ısı minimaldir. Fakat küçük bir noktada konsantre olursa ısınır ve 

kesme, koagülasyon ve doku tahribi etkisi gösterir.  
 

Bunun yanı sıra modern radyocerrahi cihazları, doku üzerinde kesme, eksizyon ve 

kaogülasyon etkisi gösteren birçok değiĢik dalga tipi üretilebilmektedir. 
 

1.4.2.4. Ameliyat Masaları ve Lambaları 

 

Resim 1.16: Ameliyat masası 
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Ameliyathanelerde kullanılan ameliyat masaları bu ortamların gereklerine uygun 

olarak özel üretilmiĢ ve ameliyat sırasında hastanın üzerinde yattığı maslardır. Ameliyat 

masaları cerrahi bir operasyon sırasında hekimlerin hastaya müdahale edebilecekleri en 

uygun pozisyonları sağlayacak Ģekilde olmalı, hastanın çeĢitli pozisyonları alabileceği 

hareketli parçaları olmalı, yüksekliği uzaktan veya kontrol panelinden ayarlanabilir ve 

antistatik özellikte olmalıdır. Ameliyat masaları kullanıldığı ortam gereği mikrop 

barındırmayacak özellikte, metal kısımları paslanmayacak metallerden olmalıdır. Ayrıca 

kolayca hareket ettirilebilir, istendiğinde sabitlenebilir özellikleri bulunmalıdır. 
 

Bunların yanı sıra ameliyat sırasında ihtiyaç duyulacak bazı araç gereçlerin 

yerleĢtirilebileceği yerleri bulunmalıdır. Tüm özellikleri taĢıyan masalar, özel olarak imal 

edilmektedir.  

 

Resim 1.17:  Ameliyat lambaları 

 

Ameliyathanelerde kullanılan lambalar da masalar gibi ortamın özel koĢullarına cevap 

verecek niteliklerde olmalıdır. IĢık Ģiddeti ayarlanabilir, istenilen yeri aydınlatmak üzere 

odaklanabilir olmalıdır. Ameliyathane koĢulları dikkate alındığında masalarda olduğu 

mikrop barındırmayacak, kolayca dezenfekte edilebilecek özelliklerde olmalıdır. 

Ameliyathane lambaları çalıĢacakları ortamların özellikleri dikkate alınarak özel olarak 

üretilir. 
 

1.4.2.5. Kalp Akciğer Makinesi 
 

Anestezi altında yapılan cerrahi operasyonlar sırasında kalbin ve akciğerlerin iĢlevi 

vücut dıĢında bir pompa grubu ile yerine getirilir. Bu pompa grubu kanın oksijenatörden 

geçirilerek aorttan vücuda pompalanması iĢlevini görür. Vücuttan ve kalpten çekilen kanın 

rezervuarda toplanması ayrıca cerrahi iĢlem sırasında kalbin durdurulması ve beslenmesi 

amacıyla verilmesi gereken sıvılar da yine bu pompa grubunun baĢka modülleri tarafından 

gerçekleĢtirilir.  
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Resim 1.18:  Kalp akciğer makinesi ve uygulama prensibi 

 

Kalp akciğer makinesi, pompa modülleri, kontrol, izleme ve alarm birimleriyle bütün 

bunların üzerine yerleĢtirildiği tekerlekli bir konsoldan oluĢmuĢtur.   
 

1.4.2.6. Cerrahi Aspiratör 

 

Resim 1.19:  Cerrahi aspiratör 

 

Cerrahi operasyonlar sırasında kanamalı bölgede biriken kan ve sıvıların bulunduğu 

yerden uzaklaĢtırılması amacıyla kullanılan cihazlardır. Genel olarak bir emme pompası ve 

emilen sıvının topladığı rezervuardan oluĢmuĢtur. Cerrahi aspiratörlerde emme olayı 

sırasında aspirasyon sondasının dokuların yapıĢarak tıkanmasını önlemek amacıyla vakum 

yerine bir negatif basınç pompası kullanılır.  
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1.4.2.7. Ototransfüzyon Cihazları 
 

Transfüzyon hastaya kan verilmesi, kan nakli için kullanılan bir terimdir.  
 

Ototransfüzyon ise hastaya verilmek üzere önceden alınmıĢ veya operasyon sırasında 

alınan kendi kanının kullanılmasıdır.  
 

Özellikle açık kalp ameliyatı gibi büyük miktarda kanama olan durumlarda operasyon 

bölgesinde biriken kan, aspirasyonla özel bir aygıta alınarak eritrositler yıkandıktan sonra 

hastaya geri verilir. Kanın kanama bölgesinden alınarak filtre edilmesi ve tekrar dolaĢım 

sistemine verilmesi için kullanılan bu cihazlara ototransfüzyon cihazı denir. 

 

Resim 1.20:  Ototransfüzyon cihazı 

 

1.4.2.8. Ġntravenöz Terapi Cihazları (Ġnfüzyon Pompaları)  
 

Birçok tedavi sırasında hastaya damar yolu ile birtakım sıvıların ya da ilaçların 

verilmesi söz konusudur. En basit Ģekliyle bazı ilaçlar hastaya enjektör ile birkaç saniye 

içinde verilebilir veya beslenme ya da sıvı eksikliğini gidermek amacıyla damardan serum 

verilebilir. Damardan uygulanan bazı tedavilerde ilaçların daha uzun sürede ve/veya belli bir 

hacimde olması gerekebilir. Bu durumlarda çeĢitli tip ve niteliklerde intravenöz terapi 

cihazları kullanılır. 
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Resim 1.21: Ġnfüzyon pompası 

 

Bu cihazların çeĢitli tipleri, infüzyon kontrol cihazları, damla sayıcılı cihazlar, 

volümetrik infüzyon pompaları, Ģırıngalı infüzyon pompaları ve hasta kontrollü analjezi 

cihazlarıdır. Bu cihazlar, tiplerine ve kullanım amaçlarına göre baĢta yoğun bakım üniteleri 

olmak üzere ameliyathaneler, çeĢitli servisler hatta evlerde kullanılabilir. 

 

Resim 1.22: ġırıngalı infüzyon pompası 

 

1.4.2.9. Diyaliz Cihazları (Yapay Böbrek) 
 

Böbrekler, bazı atık maddelerin vücuttan uzaklaĢtırılmasını ve vücut sıvılarının 

bileĢimini düzenleyen yaĢamsal öneme sahip organlardır. Böbreklerin boĢaltım iĢlevlerini 

yeterince görememesi durumunda kanda biriken atık maddelerin böbreğin görevini yerine 

getirebilen bir cihazla temizlenmesi iĢlemine diyaliz denir. Geçici bir süre böbreklerin 

görevini üstlenen bu cihazlara da yapay böbrek veya diyaliz cihazları denir. 
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Resim 1.23: Diyaliz cihazı ve uygulanıĢı 

 

Diyaliz cihazları baĢlıca kan pompası, diyalizat hazırlama ünitesi, UF hacim kontrol 

birimi, akıĢ ve çekiĢ pompaları, basınç izleme devreleri, iletkenlik ölçüm devreleri, valfler ve 

ısıtıcıdan meydana gelir. 
 

 Kan pompası: Kanın hastadan çekilip basınçlı bir Ģekilde diyalizöre verilmesini 

sağlayan perisaltik bir pompa bulunur.  

 Diyalizat hazırlama ünitesi: Kullanılacak diyalizat türüne göre konsantrelerle 

arıtılmıĢ suyu uygun oranlarda birbirine karıĢtırıp uygun diyalizatı elde eden 

birimdir. 

 UF hacim kontrol birimi: Hastadan çekilen sıvı miktarını ölçen birimdir. 

 AkıĢ ve çekiĢ pompaları: Diyalizat akıĢını ve diyalizörden sıvı çekilmesini 

sağlayan pompalardır.  

 Basınç izleme devreleri: Arter ve ven devrelerindeki ve diyalizörün diyalizat 

çıkıĢındaki basınçları ölçer ve gösterir. 

 Ġletkenlik ölçüm devreleri: Hazırlanan diyalizatın konsantrasyonunun 

uygunluğunu denetleyen ve ölçülen iletkenlik değerini gösteren devredir. 

 Valfler:  Diyalizat yolunu iĢlemin aĢamalarına göre kontrol eder. 

 Isıtıcı: Diyalizatın uygun sıcaklıkta verilmesini sağlar. 
 

1.4.2.10. Fizik Tedavi Cihazları 
 

Fizik tedavi cihazları genel olarak tedavi amacıyla insan vücuduna enerji aktarılması 

iĢlevini yerine getirir. Bu enerji türleri, mekanik (basınç, titreĢim gibi), elektrik enerjisi, ıĢık 

enerjisi ve ısı enerjisidir. Bilindiği gibi insan vücudundaki kaslar ve sinirler biyoelektrik 

sinyallerle çalıĢır. Yapılan pek çok bilimsel çalıĢmada vücuda uygulanan çeĢitli elektrik 

sinyallerinin bazı tedavilere katkısının olduğu gözlenmiĢtir. Ayrıca ısı enerjisi de dokular 

üzerindeki etkileri nedeniyle (soğuk ya da sıcak) çeĢitli tedavilerde kullanılan bir enerji 

türüdür.  
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Resim 1.24: Tens fizik tedavi cihazı uygulaması 

 

Fizik tedavi cihazlarının kullanılan enerji türü ve tedavi yöntemine göre çok çeĢitli 

türleri bulunmaktadır.  
 

1.4.3. Laboratuar ve Hasta DıĢı Uygulama Cihazları 
 

Bir hekimin hastasıyla ilgili herhangi bir konuda karara varabilmesi, tedaviye ve 

kullanılacak ilaçlara karar verebilmesi için hastalığın ne olduğunu, neden kaynaklandığını 

bilmesi gerekir. Hastalığın sebebinin anlaĢılması, o hastalığın teĢhis edilmesi veya tanı 

konulması anlamına gelir. Hekim ancak tanı konulduktan sonra tedavinin ne olacağı, hangi 

süre ile hangi dozda, ne tür ilaçların kullanılacağına karar verebilir. Bu karara varabilmesi 

için elinde somut bilgilerin olması zorunludur. Bu bilgiler, çeĢitli tıbbi cihazlar ve yöntemler 

kullanılarak hasta verilerinin değerlendirilmesiyle elde edilir. Veriler bazen bir görüntüleme 

cihazından bazen sinyal izleme cihazlarından veya laboratuvar cihazlarından elde edilir.  
 

Tıbbi laboratuvar testleri tanı koymada hekimlerin yararlandıkları en önemli 

unsurlardır. Hemen her hastanede bir tahlil laboratuvarı bulunur. Ġnsan vücudu çeĢitli gazlar, 

sıvılar ve minerallerden oluĢmuĢtur ve normal vücut fonksiyonlarını yerine getirirken de 

çeĢitli atıklar, hormonlar, enzimler, gazlar, sıvılar üretir. Bu ürünler, çoğu zaman kan yoluyla 

organlardan alınır ya da organlara taĢınır. Atıklar idrar, dıĢkı ve ter yoluyla vücuttan atılırken 

vücut hakkındaki ipuçlarını da beraberinde taĢır. Çoğu zaman hastalıklar, vücut salgılarının 

normal değerlerin dıĢına çıkmasına neden olur. Tıbbi laboratuvarlar ve laboratuvarlarda 

kullanılan test ve tahlil cihazları vücuttan alınan kan, idrar, tükürük, dıĢkı, doku gibi 

örnekleri inceleyerek hekimlere normal değerler ile karĢılaĢtırma yapabilecekleri bilgiler 

sağlar. Bu incelemeler için çeĢitli örnek alma yöntemleri, cihazlar ve malzemeler kullanılır. 
 

Genel amaçlı bir hastanede Ģu laboratuvarlar bulunur.  
 

Biyokimya (kan ve vücut sıvılarının kimyasal bileĢimleri) 

Hematoloji (kan ve kan hücrelerinin yapıları) 

Mikrobiyoloji/Bakteriyoloji (mikro organizmaların varlıkları, yapıları, fonksiyonları) 

Ġmmünoloji (bağıĢıklık sistemi ile ilgili testler) 

Patoloji (dokuların ve vücut sıvılarının yapılarının incelenmesi) 
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Bunun dıĢında bazı uzmanlaĢmıĢ laboratuvarlar da bulunabilir. Bu tür laboratuvarlar 

yapılacak test ve tahlillere göre özel olarak donatılır ve bu laboratuvarlarda özel olarak 

üretilmiĢ cihazlar kullanır.  
 

AĢağıdaki bölümde genel olarak hastanelerde bulunabilecek tıbbi laboratuvarlarda 

kullanılan cihazlar kısaca ele alınmıĢtır.  
 

1.4.3.1. Mikroskoplar 

 

Resim 1.25: Optik mikroskop 

 

Küçük nesneleri büyüterek ayrıntılı bir Ģekilde incelenmesini sağlayan araçlardır. 

Farklı teknik özelliklere sahip çeĢitli mikroskoplar olmasına rağmen temelde kullanım amacı 

aynıdır. Modern tıbbın birçok alanında tanı ve araĢtırma amacı ile kullanılmaktadır. 
 

1.4.3.2. Mikser ve Manyetik KarıĢtırıcılar 

 

Resim 1.26: Manyetik karıĢtırıcılar 

Bir kap içine konan sıvının homojen Ģekilde karıĢmasını sağlayan cihazlardır. 

Manyetik karıĢtırıcıda kabın konulduğu tabla altında dönen bir manyetik alan 

oluĢturulmaktadır. Sıvının konulduğu kap içine metal bir çubuk konulur. Kap, tabla üzerine 

konulduğundan manyetik alan hareketine bağlı olarak metal çubuk sıvı içerisinde sürekli 

dönmekte ve sıvıyı devamlı karıĢtırmaktadır. 
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1.4.3.3. Su Banyosu (Benmari) Cihazları  

 

Resim 1.27: Su banyosu cihazı 

Metalden yapılan ve içine distile (temiz) su konulan kaplardır. Kap içindeki suyu 

istenilen derecede sabit tutar. En çok serumların inaktivasyonu iĢlemlerinde kullanılır. 
 

1.4.3.4. Su Distile Cihazları 

 

Resim 1.28: Su distile cihazı 

Suyu kaynatarak buharlaĢtıran ve buharın tekrar soğutulması ile içindeki yabancı 

maddelerden ayrıĢtıran cihazlardır. Kısaca su saflaĢtırılır, distile su elde edilir. 
 

1.4.3.5. Sterilizatörler 
 

Sterilizatör cihazları kullanılacak araç gereçlerin mikroplardan arıdndırılması amacıyla 

kullanılan cihazlardır. Kullanım Ģekli ve amacına göre farklı tipte sterilizatör cihazları 

bulunur.  
 

Etüv cihazları; 

 

Resim 1.29: Etüv cihazı 

Sıcaklığı 37 
o
C derecede ya da ayarlı belirli derecede muhafaza eden elektrikli 

cihazlardır. Laboratuvarlarda mikroorganizmaların veya klinik örneklerin ekimi yapıldıktan 
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sonra etüv içinde inkübe edilir. Etüv ısısı genellikle mikroorganizmaların üremesi için insan 

vücut ısısı olan 37 
o
C dereceye ayarlanır. 

 

 Kuru hava sterilizatörleri; 

 

Resim 1.30: Kuru hava sterilizatörü  

Hastalık yapan veya yapmayan mikroorganizmaların 100–300 derece arasında bir 

sıcaklıkla ortadan kaldırılması amacı ile kullanılır. Sterilizasyon (dezenfeksiyon) amaçlı 

kullanılan cihazlardır. 
 

Otoklav cihazları; 

 

Resim 1.31: Kuru hava sterilizatörleri 

Sterilizasyon için kullanılır. Sterilizasyonu basınçlı buhar ile yapan cihazlardır. 

121°C’de 15-20 dk. arasında bütün mikroorganizmalar ölür. 
 

  



 

 30 

1.4.3.6. Santrifüj Cihazları 

 

Resim 1.32: Santrifüj cihazı 

 

Ġçlerinde kan ve değiĢik solüsyonlar bulunan deney tüplerini belirli bir hızla 

döndürmeyi sağlayan cihazlardır. Bunun sonucunda tüplerdeki yoğunluğa bağlı olarak 

çökme meydana gelir. Serum, plazma ayırmada; idrar, beyin omurilik sıvısı ve diğer vücut 

akıntı sıvılarının incelenmesi amacı ile hücrelerin yoğunlaĢtırılması iĢleminde kullanılır. 
 

1.4.3.7. Spektrofotometre 
 

ÇeĢitli dalga boylarında ıĢığın bir ortamdan geçirilerek Ģiddetindeki azalmayı ölçen 

cihazlardır. Biyokimya laboratuvarlarında ve eliza çalıĢma deneyi son aĢamasında kullanılır. 

 

Resim 1.33: Spektrofotometre 
 

1.4.3.8. Koagulometre 

 

Resim 1.34: Koagulometre 

 

Kanın pıhtılaĢma zamanını ölçen cihazlardır. 
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1.4.3.9. Kan Sayım Cihazları 

 

Resim 1.35: Kan sayım cihazı 

 

Kan sayım cihazları, birim kan hacmindeki kırmızı ya da beyaz kan hücrelerini ölçen 

cihazlardır. Otomatik çalıĢan kan sayım cihazları çoğunlukla iletkenli ölçüm esasına göre 

çalıĢır. Kan sayım cihazları, hücre sayıları ve hacimlerine bağlı olarak ortalama hücre hacmi, 

hemoglobin, hematokrit, ortalama hücre hemoglobini, bunun konsantrasyonu, trombosit 

sayısı gibi birçok parametrenin ölçümünü ve hesaplanmasını sağlar. 
 

1.4.3.10. Kan Gazları Analiz Cihazları 

 

Resim 1.36: Kan gazları analiz cihazı 

Kandaki pH, pO2, pCO2 parameterlerini ölçen cihazlara kan gazları analiz cihazı 

denir. Bunların yanı sıra Na, K, Cl, Hct, Hgb gibi parametreleri de ölçer. Bu cihazlar 

biyokimya laboratuvarlarında kullanıldıkları gibi büyük hastanelerde ameliyathane ve yoğun 

bakım ünitelerinde de kullanılır. 
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1.4.3.11. Kan Saklama Dolapları 

 

Resim 1.37: Kan saklama dolabı 

 

Kan bankalarında kullanılan buzdolapları ve derin donduruculardır. Trombositler oda 

sıcaklığında hafifçe çalkalanacak Ģekilde hareket ettirilerek saklanır. Bir kaç gün içinde 

kullanılmaları gerekir. Tam kan ve eritrositler +4C derecede 3 hafta saklanabilir. Plazma ise 

donmuĢ plazma olarak derin dondurucularda birkaç ay saklanabilir. 
 

1.4.3.12. Oto Analizörler 

 

Resim 1.38: Oto analizör cihazı 

Oto analizörler kan ve idrar parametrelerinin ölçüldüğü sistematik cihazlardır. Daha 

önceki analizörlerde ölçüm iĢlemine hazırlık, ölçüm sonucunun alınması ve ölçüm sonrası 

iĢlemler manuel olarak yapılmaktaydı. Oto analizörlerin aktif olarak kullanılmasıyla birlikte 

manuel yapılan tüm iĢlemler otomatik olarak yürütülmektedir. Bu, zaman olarak kullanıcıya 

büyük avantaj sağlamaktadır. Test sonuçları oto analizörlerde daha sağlıklı ve hızlı bir 

Ģekilde alınabilmektedir. 
 

1.4.4. Fizyolojik Sinyal Ġzleme Cihazları 
 

Ġnsan vücudu fonksiyonlarını yerine getirirken çeĢitli elektriksel sinyaller üretir. 

Sinirler bu sinyalleri vücudun çeĢitli organlarına ve kaslara taĢır. Beyin ve kalp gibi 

organların, kasların fonksiyonlarının incelenmesinde fizyolojik sinyal izleme cihazları 

hekimlere önemli bilgiler sağlar. 
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1.4.4.1. Elektrokardiyografi Cihazı EKG 
 

Elektrokardiyografi (EKG), kalbin kulakçık ve karıncıklarının kasılma ve gevĢeme 

evrelerini, kalbin uyarılması ve uyarının iletilmesi sırasında ortaya çıkan elektriksel 

aktiviteyi milimetrik kâğıt üzerine yazdırma temeline dayanan bir yöntemdir.  
 

EKG de her kalp atımının karĢılığı olan P, Q, R, S, T, U dalgalarından oluĢmuĢ bir 

kompleks görülür.  
 

Bu dalgalardaki değiĢiklikler, düzensizliklerin görülmesi, dalgalar arasındaki 

sürelerdeki değiĢmeler doktorlara kalp hastalığı hakkında ipuçları verir.  
 

 

Resim 1.39: EKG cihazı ve EKG dalgası 

 

1.4.4.2. Egzersiz EKG testi EFOR EKG 
 

Ġskemik kalp hastalığı (koroner arter tıkanması, daralması, kalp krizi vs.) ve egzersize 

bağlı aritmileri bulunan hastaların araĢtırılmasında kullanılan değerli bir yöntemdir.  

 

Resim 1.41: Efor EKG cihazı1.4.4.3. Elektromiyografi Cihazı EMG 
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EMG, elektromiyografi teriminin kısaltılmıĢ adıdır. Kasların kasılmasını sağlayan 

elektriksel aktivitenin izlendiği ve yorumlandığı bir kas incelemesidir. Kasların kasılması 

sinirler aracılığıyla beyinden iletilen uyarıcı potansiyellerin kaslarda oluĢturduğu ―Motor 

Ünite Aksiyon Potansiyelleri (MÜAP)‖ olarak bilinen elektriksel potansiyeller sayesinde 

olur. Günlük kullanımında EMG incelemesi denildiğinde kas incelemesi anlamının yanı sıra 

sinir incelemesini de içeren testler bütünü anlamına gelmektedir. Bu test ve incelemeler yine 

aynı adla anılan cihazlarla yapılır. 

 

Resim 1.42: Efor EMG cihazı ve uygulanıĢı 

1.4.4.4. HBM Hasta BaĢı Monitör 
 

Hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde hastayı sürekli takip etmek amacı ile kullanılan 

çok fonksiyonlu bir biyomedikal cihazdır. Hasta baĢı monitörler ile hastanın kalp atımı 

kontrolü, nabız sayısı, kan basıncı, vücut ısısı, solunum düzeni, kanındaki oksijen miktarı 

gibi bilgileri sürekli kontrol ve kaydederek hastaya gerekli müdahaleyi yapma imkânı verir. 

Bu cihazların çok değiĢik tipleri ve özellikleri vardır. Aynı cihazlarla bir hastanın EKG 

kayıtları da alınabilmektedir.  

 

Resim 1.43: Hasta baĢı monitörleri1.4.4.5. Odyometre 

 

Atmosferde oluĢan ses dalgalarının kulağımız tarafından toplanmasından beyindeki 

merkezlerde karakter ve anlam olarak algılanmasına kadar olan süreç, iĢitme olarak 

adlandırılır. Ses enerjisi, maddeden oluĢan bir ortamda yayılan mekanik bir titreĢim 

dalgasıdır. ĠĢitmenin ölçülmesi ve iĢitme fonksiyonlarının değerlendirilmesine odyometrik 
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muayene denir. Bu ölçümler, bir uzman nezaretinde sesten yalıtılmıĢ bir odada odyometre 

adı verilen cihazlar ile yapılır. Odyometre cihazı ile hastaya değiĢik Ģiddet ve frekansta sesler 

verilir ve hasta iĢitip iĢitmediğini bir butona basarak uzmana bildirir. Bu test sonucunda 

hasta hakkında düzenlenen odyometre raporu ile hekimler daha isabetli karar verebilir. 

 

Resim 1.44: Odyometre cihazı 

 

1.4.4.6. Elektroretinogram Cihazı ERG 
 

Retina parlak bir ıĢık ile uyarıldığında retina içindeki ıĢığa duyarlı hücreler ani olarak 

uyarılır ve retinanın dıĢında dedekte edilebilir bir senkronize cevap oluĢur. Retinanın iç 

yüzeyine veya kornea üzerine yerleĢtirilen bir elektrot ve vücudun herhangi bir yerine (alın, 

Ģakak, kulak memesi) yerleĢtirilen referans elektrot yardımıyla algılanabilen bu elektriksel 

iĢarete elektroretinogram (ERG) denir. Resimde görülen bu cihaz ile ERG iĢaretleri 

ölçülmektedir. 

 

Resim 1.45: Elektroretinogram cihazı 

Yine aynı cihaz ile göz kaslarının elektriksel değiĢimleri ve aktiviteleri ölçülmektedir. 

Göz kaslarının aktivite ve iĢaretlerine elektrookulogram denir (EOG). 
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1.4.4.7. Elektroensefalografi EEG 
 

Elektroensefalografi (EEG) beyin temel bioelektrik aktivitesinin incelenmesidir. 

ĠĢlem, küçük elektrotların saçlı deriye yerleĢtirilmesiyle yapılmaktadır. EEG, beyindeki sinir 

hücreleri tarafından hem uyanıklık hem de uyku hâlindeyken üretilen elektriksel faaliyetin 

kâğıt üzerine beyin dalgaları hâlinde yazdırılmasıdır.  
 

Beynin elektriksel faaliyeti, hastanın saçlı derisi üzerine yerleĢtirilen küçük metal 

elektrotlar aracılığıyla EEG aletine iletilir ve veriler ortalama 20 dakika süreyle bilgisayara 

kaydedilir. 

  

Resim 1.46: Elektroensefalografi cihazı 

 

1.4.4.8. Holter 
 

Ambulatuvar kalp ritm kaydı çeĢitli kalp hastalıklarındaki elektrokardiyogram (EKG) 

değiĢikliklerinin saptanmasında sık olarak kullanılan, invaziv olmayan bir tanı yöntemidir.  
 

Bu testin en önemli avantajı, hastanın uzun bir zaman periyodu içindeki kalp ritim 

değiĢikliklerini izlememizi sağlamasıdır. Böylece gün içinde çeĢitli fiziksel ve psikolojik 

değiĢikliklerin etkisi, kullanılan bazı ilaçların kalp ritminde oluĢturduğu değiĢimlerin 

izlenmesi, hastanın EKG kaydı sırasında oluĢan Ģikâyetlerinin değerlendirilmesinde 

kullanılmaktadır. Hasta, bu cihaz ile hareket hâlinde günlük yaĢantısına devam edebilir. 

  

Resim 1.47: Holter cihazı 
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1.5. Tıbbi Cihazlarda Tehlike Sınıfları 
 

14 Haziran 1993 tarihinde Avrupa Bakanlar Konseyi tarafından kabul edilen Tıbbi 

Cihazlar Direktifinde tıbbi cihazlar; kullanımından, üretiminden, tasarımından kaynaklanan 

tehlike statülerine göre 4 grupta ele alınmıĢ ve  (Direktif 93/42/EEC)’de ayrıntılı olarak 

tanımlanmıĢtır.  
 

Direktif, ilk yardım bandajlarından koltuk değneklerine, CT tarayıcılarına, inaktif 

implantlara kadar değiĢiklik gösteren geniĢ bir ürün yelpazesini kapsar. Bunların birçoğunun 

kullanımı herhangi bir tehlike arz etmezken diğerleri hasta veya kullanıcılar için önemli 

ölçüde risk teĢkil etmektedir. Ancak tüm ürünler için en sıkı kontrollerin uygulanması, 

üreticilerin bir kısmının ilave, masraflı ve gereksiz usuller belirlemesini gerektirecektir. Bu 

nedenle kontrolün seviyesinin mümkün olduğunca cihazın taĢıdığı riske göre ayarlanması 

önemlidir. Dolayısıyla fark edilen riskle ilgili kontrollerin olabildiğince esnek (Bu sayede 

iĢin üzerindeki bürokratik ve mali yükler hafifletilir.) ve gerektiğince sıkı (Bu sayede hasta 

ve kullanıcının sağlığı yeterince korunur.) tutulması yönünde giriĢimlerde bulunulmuĢtur.  
 

1.5.1. Sınıflar 
 

Direktif kapsamındaki cihazlar, tehlike statülerine göre 4 grupta sınıflandırılmıĢtır: 
 

 Sınıf I - Genellikle düĢük risk olarak değerlendirilir. 

 Sınıf IIa - Genellikle orta risk olarak değerlendirilir. 

 Sınıf IIb - Genellikle orta risk olarak değerlendirilir. 

 Sınıf III - Genellikle yüksek risk olarak değerlendirilir. 
 

1.5.2. Kurallar 
 

Tıbbi cihazların tehlike statülerine göre sınıflandırılmasına iliĢkin olarak T.C. Sağlık 

Bakanlığı tarafından bazı kurallar belirlenmiĢtir. Kurallar, sürekli güncelleme gerektiren 

ürünlerin listesinden ziyade durumlara, fonksiyonlara, muamele gören vücudun bölümlerine 

vb. iliĢkin olan birtakım geniĢ beyandan ibaret olup daha esnek ve tıbbi teknolojideki yeni 

geliĢmeleri karĢılayacak Ģekilde belirlenmiĢtir. 
 

 1-4 arası kurallar   -Noninvaziv cihazlar 

 5-8 arası kurallar   -Ġnvaziv cihazlar 

 9-12 arası kurallar   -Aktif cihazlara uygulanan ilave kurallar 

 13-18 arası kurallar   -Kapsamına alındıkları sınıflandırmadan 

daha yükseğini hak eden ürünlere iliĢkin çeĢitli kurallar 

Yukarıdaki kurallar, tehlike statülerine göre sınıflandırmayı düzenlemekle birlikte 

üretici firmaların cihaz tasarımında ve üretiminde dikkate alması gereken kurallar, Tıbbi 

Cihaz Yönetmeliği EK-I TEMEL GEREKLER bölümünde belirtilmiĢtir. Buna göre 

üreticiler cihazların hasta, kullanıcı veya üçüncü kiĢilerin güvenliğini sağlayacak tedbirleri 

almakla bunun sağlanamaması durumunda ise çeĢitli görsel veya iĢitsel uyarıcı iĢaret 

sistemleri ve belgeleri sağlamakla yükümlü kılınmıĢlardır. Yönetmelik’in ilgili bölümlerini 

inceleyiniz, sınıf arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 
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1.6. Tıbbi Cihazlar ve Standartlar 
 

Japonya’da üretilmiĢ bir otomobilin Amerika’da üretilmiĢ bir benzin pompasından 

Türkiye’de rafine edilmiĢ benzini alarak çalıĢabilmesi standartlar sayesinde mümkündür. 
 

―Standart‖ gündelik dilimize yerleĢmiĢ ve neredeyse hayatın her alanında karĢımıza 

çıkan bir kavramdır. Türkiye’de elektrik Ģebekesi gerilimi 220 V standart bir değerdedir. Bu 

voltaj dikkate alınarak üretilen elektrikli aletler, kurulup fiĢi prize takıldığında üretim hatası 

yoksa sorunsuz çalıĢır. ġebeke geriliminin yükselmesi durumunda kendi iç koruması devreye 

girer ve ―sigorta‖sı atar. Bütün bu iĢlemlerin gerçekleĢebilmesi için üreticilerin temel 

aldıkları standart: ―220 voltluk elektrikle çalıĢmak‖ ile özetlenebilecek kadar basittir. 

Uluslararası Standardizasyon TeĢkilatı (ISO) tarafından yapılan tariflere göre; 
 

Standart: Ġmalatta, anlayıĢta, ölçme ve deneyde bir örnekliktir. 

Standardizasyon: Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik fayda sağlamak üzere 

bütün ilgili tarafların yardım ve iĢ birliği ile belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama 

iĢlemidir. 
 

Standardizasyon iĢlemi ile öncelikli olarak can ve mal güvenliği hedeflenirken aynı 

zamanda kalitenin alt sınırı tespit edilmek suretiyle belirlenen düzeyin altında mal ve hizmet 

üretimine müsaade edilmemektedir.  Standartlar ekonomiye, üreticiye ve tüketiciye pek çok 

yarar sağlar. Kısaca standartlar verimliği artırır, maliyetleri düĢürür, rekabeti geliĢtirir, kötü 

ürünleri piyasadan siler, can ve mal güvenliğini sağlar, fiyat ve kalite yönünden aldanmaları 

önler, ucuzluğa yol açar ve tüketicinin bilinçlenmesinde etkili rol oynar. Standartlar 

hayatımızın her alanında geliĢme ve geliĢtirme süreçlerinin referans noktası olmuĢlardır.  
 

1.6.1.Türk Standartları Enstitüsü - TSE 
 

Her ülkede üretilen mal ve hizmetlerin standardını belirleyen ulusal kuruluĢlar 

bulunur. Ülkemizde bu görevleri yerine getirmek üzere kısa adı TSE olan Türk Standartları 

Enstitüsü; her türlü madde ve mamul ile usul ve hizmet standartlarını yapmak amacıyla 

18.11.1960 tarih ve 132 sayılı kanunla kurulmuĢtur.  
 

TSE’nin baĢlıca görevleri Ģunlardır; 
 

 Her türlü standardı hazırlamak ve hazırlatmak 

 Enstitü bünyesinde veya hariçte hazırlanan standartları tetkik etmek ve uygun 

bulduğu takdirde Türk Standartları olarak kabul etmek  

 Kabul edilen standartları yayımlamak ve ihtiyari olarak uygulanmalarını teĢvik 

etmek, mecburi olarak yürürlüğe konmalarında fayda görülenleri ilgili 

bakanlığın onayına sunmak  

 Kamu sektörü ve özel sektörün talebi üzerine standartları veya projeleri 

hazırlamak ve görüĢ bildirmek  

 Standartlar konusunda her türlü bilimsel teknik incelemelerle araĢtırmalarda 

bulunmak, yabancı ülkelerdeki benzer çalıĢmaları takip etmek, uluslararası ve 

yabancı standart kurumları ile iliĢkiler kurmak ve bunlarla iĢ birliği yapmak  
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 Üniversiteler ve diğer bilimsel, teknik kurum ve kuruluĢlarla iĢ birliği sağlamak, 

standardizasyon konularında yayım yapmak, ulusal ve uluslararası 

standartlardan arĢivler oluĢturmak ve ilgililerin faydalanmalarına sunmak  

 Standartlarla ilgili araĢtırma yapmak ve ihtiyari standartların uygulanmasını 

kontrol etmek için laboratuvarlar kurmak, kamu sektörü veya özel sektörün 

isteyeceği teknik çalıĢmaları yapmak ve rapor vermek  

 Yurtta standart iĢlerini yerleĢtirmek ve geliĢtirmek için elemanlar yetiĢtirmek ve 

bu amaçla kurslar açmak, seminerler düzenlemek  

 Standartlara uygun ve kaliteli üretimi teĢvik edecek çalıĢmalar yapmak ve 

bunlarla ilgili belgeleri düzenlemek  

 Metroloji ve kalibrasyon ile ilgili araĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmaları yapmak ve 

gerekli laboratuvarları kurmak  
 

TSE’nin tıbbi cihazlarla ilgili olarak tanımladığı veya uyumlaĢtırdığı ve uyulması 

zorunlu olan pek çok standart bulunmaktadır. Örnek olması açısından bunlardan bazıları 

aĢağıda listelenmiĢtir.  
 

 TS 11897   05.12.1995 Endüstriyel, Bilimsel ve Tıbbi Cihazlar Ġçin Sınır 

Değerlerinin Belirlenmesi 

 TS EN 46001   29.03.1996 Kalite Sistemleri-Tıbbi Cihazlar-EN 29001 

Standardının Uygulanması Ġçin Özel Kurallar. 

 TS EN 724   29.03.1996 Aktif Olmayan-Tıbbi Cihazlar Ġçin EN 29001, EN 

46001 ve EN 29002, EN 46002 Standartları Uygulama Kılavuzu 

 TS EN 980   21.03.1997 Tıbbi Cihazlarda Kullanılan Terminoloji, Semboller ve 

Bilgiler Tıbbi Cihazların Etiketlenmesinde Kullanılan Grafik Semboller  

 TS ENV 12611   04.11.1997 Tıbbi BiliĢim-Kavram Sistemlerinin Kategorileri-

Tıbbi Cihazlar. 
 

Tıbbi cihazlar ve diğer konulardaki standartlar hakkında ayrıntılı bilgiye ulaĢmak için 

www.tse.org.tr adresinden standart ara bölümünü kullanabilirsiniz. 
 

1.6.2. CE ĠĢareti  

 

Resim 1.48: CE iĢareti 

CE iĢareti, malların serbest dolaĢımını sağlamak için geliĢtirilen bir uygunluk 

değerlendirme ve iĢaretleme sistemidir. CE iĢareti, Fransızca’da ―Europenne Conformite‖ 

olarak ifade edilmekte olup ―Avrupa’ya Uygunluk‖ anlamına gelmektedir. 
 

Bir ürünün ―CE iĢareti‖ni taĢıması; güvenlik, sağlık, çevre, tüketicinin korunması ile 

ilgili temel koĢulları yerine getirdiğini göstermekte ve o malın AB bünyesindeki ülkelerde 

hiçbir engelle karĢılaĢmaksızın dolaĢımını sağlamaktadır. CE iĢareti bir anlamda ürünler için 

teknik pasaport niteliğindedir. CE iĢareti, bir kalite markası değildir. CE iĢareti, herhangi bir 

yerden alınan marka olmayıp imalatçı tarafından ürüne/ambalaja/ilgili dokümana yapıĢtırılır.  
 

http://www.tse.org.tr/
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CE iĢareti, Avrupa Birliği'nin yayınladığı ―Yeni YaklaĢım Direktifleri‖ kapsamına 

giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu gösteren bir iĢarettir. CE iĢareti, ürünlerin 

amacına uygun kullanılması hâlinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile 

çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösterir.  
 

Ġster ithal edilmiĢ ister piyasaya arz edildiği ülkede üretilmiĢ olsun, direktifler 

kapsamında CE iĢareti taĢıması zorunlu olan ürünlerin tümü AB üyesi ülkelerde piyasaya arz 

edildiğinde mutlaka bu iĢareti taĢımak zorundadır. Türkiye’de AB ile Gümrük Birliği'ne 

girdikten sonra Avrupa Birliği mevzuatını uygulamakla yükümlü olması nedeniyle CE iĢareti 

mevzuatını da uyumlaĢtırma çalıĢmalarına baĢlamıĢtır ve süreç hâlâ devam etmektedir. Ġlgili 

mevzuatın yürürlüğe girmesiyle birlikte ülkemizde de ister burada üretilsin ister ithal edilsin, 

mevzuatın kapsamına giren ürünlerin piyasaya arz edilirken bu iĢareti taĢıması zorunlu hâle 

gelmektedir. CE iĢaretinin iliĢtirilmeden önce yapılması gereken uygunluk değerlendirme 

iĢlemleri AB direktiflerinde ikiye ayrılmıĢtır: 
 

Bazı ürünler için üretici, kendi imkânlarıyla veya baĢka bir test kuruluĢuna ürününün 

testini yaptırmak suretiyle ürünün ilgili direktife uygun olup olmadığını tespit 

edebilmektedir. Ürünün uygun olması hâlinde üretici bir uygunluk beyanı düzenleyerek 

ürününe CE iĢaretini iliĢtirmektedir. Bu gruba giren ürünlerin daha düĢük risk taĢıdıkları 

ve/veya taĢıdıkları riskin tespitinin daha kolay olduğu, bu nedenle üreticinin kendi beyanının 

yeterli olduğu kabul edilmektedir. 
 

Daha yüksek riskli ürünler ve/veya riskin tespit edilebilirliğinin daha zor olduğu ürün 

gruplarında ise üreticinin mutlaka AB üyesi ülkelerde yerleĢik olan fakat diğer ülkelerde de 

Ģube veya temsilcilikleri bulunan onaylanmıĢ kuruluĢlara (notified body) baĢvurma 

zorunluluğu bulunmaktadır. Bu test ve/veya belgelendirme kuruluĢlarının yapacağı test 

sonucunda ürünün ilgili mevzuata uygun olduğunun tespit edilmesi hâlinde üretici yine bir 

uygunluk beyanı düzenleyerek ürününe CE iĢaretini iliĢtirmektedir. CE iĢareti tıbbi cihazlar 

içinde yukarıda belirtilen amaçlarla kullanılır ve kullanımına iliĢkin esaslar Sağlık Bakanlığı 

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği’nde ayrıntılı olarak belirtilmiĢtir. 
 

Hâlihazırda CE iĢareti taĢıması zorunlu olan ürünlerin bir kısmı aĢağıda listelenmiĢtir. 
 

 Alçak gerilim cihazları 

 Basit basınçlı kaplar 

 Elektromanyetik uyumluluk  

 Makineler 

 KiĢisel koruyucu donanımlar 

 Vücuda yerleĢtirilebilir aktif tıbbi cihazlar 

 Tıbbi cihazlar 

 In vitro tıbbi tanı cihazları 
 

1.6.3. Diğer Standartlar 
 

Standart geliĢtirmekte olan pek çok kuruluĢ bulunmaktadır. Bu kuruluĢlar çoğu zaman 

konu ile ilgili baĢka kuruluĢlar ile iĢ birliği hâlinde ihtiyaç duyulan konuda standartları 

tanımlamaktadır. Ülkemizde standart tanımlama ve uyumlaĢtırma görevi TSE’nindir. Ancak 

TSE de bu görevi yerine getirirken baĢka pek çok kuruluĢla birlikte çalıĢmaktadır. BaĢka 
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ülkelerde ve uluslararası kuruluĢlarca tanımlanmıĢ ve kullanılmakta olan standartlar 

doğrudan ya da dolaylı olarak ülkemizi de ilgilendirmektedir. Bu ülkelerden ithal edilen veya 

bu ülkelere ihraç edilecek ürünlerin uluslararası ve ülkelerin standartlarına uyumlu olması 

zorunluluğu bulunmaktadır. Gerek sağlık alanında gerekse diğer alanlarda standart geliĢtiren 

uluslararası kuruluĢlar aĢağıda listelenmiĢtir. 
 

 International Standard Organisation (ISO) Uluslararası Standart Ofisi 

 Europan Standardization Committee (CEN) Avrupa Standardizasyon Komitesi 

 World Health Organisation (WHO) Dünya Sağlık Örgütü 
 

Bu kuruluĢlar, dıĢında standart geliĢtiren, doğrudan sağlıkla ilgili olmamakla birlikte 

sağlık alanında da kullanılmakta olan ve burada listelenmesi mümkün olmayan pek çok 

kuruluĢ ve tanımlanmıĢ standart bulunmaktadır.  
 

1.7. Tıbbi Cihazlarda Güvenli ÇalıĢma 
 

Hastaneler oldukça karmaĢık yapıdaki organizasyonlardır. Hastaneler çok çeĢitli 

meslek alanı ile ilgili çalıĢanların bunun yanında günübirlik farklı mesleklerden pek çok 

kiĢinin ve hastalar ile hasta yakınlarının bir araya geldiği ortamlardır. Sağlık çalıĢanları, 

hizmet alanlar, doğrudan ya da dolaylı sağlık çalıĢanları ve bunlara ilave olarak hastanedeki 

çeĢitli enerji kaynakları laboratuvarlar, ileri teknoloji ürünü özel tasarlanmıĢ kullanımı 

uzmanlık gerektiren cihaz ve sistemler, atık maddeler; hasta, çalıĢan ve diğer ilgililerin 

sağlığı için önemli riskler içermektedir. Bu risk faktörleri aĢağıda kısaca ele alınmıĢtır.  
 

1.7.1. Elektriksel Riskler 
 

Hastalar hastane ortamı içinde ya elektriksel cihazlara bağlanmıĢ ya da elektriksel 

cihazlarla çevrelenmiĢlerdir. Bazı hastalar, fiziksel durumlarının gereği olarak düĢük 

düzeyde elektriksel tehlikelere maruz kalabilir. Bunun dıĢında oksijence zengin ortamlarda 

ya da yanıcı anestezik gazların bulunduğu ortamlarda elektrik enerjisi bir kıvılcım kaynağı 

olabilmektedir. Tıbbi cihaz teknisyenleri için elektriksel riskler daha da büyük oranda ortaya 

çıkmaktadır. Tıbbi cihaz teknisyenleri görevleri gereği cihazların sökülmesi, birleĢtirilmesi, 

elektriksel bağlantıların yapılması, fonksiyonel testlerin ve kalibrasyonlarının yapılması 

nedeniyle her zaman elektriksel Ģoklara maruz kalma riskiyle karĢı karĢıyadır. 
 

1.7.2. Çevresel Riskler 
 

Hastaneler etkileĢim içinde oldukları bir çevresel sisteme sahiptir. Hastane içindeki 

çevre, katı atıklar, doğal gaz, gürültü vb. unsurlar ile çevresel tehlikeler, enfeksiyon 

yayılmasından fiziksel objelerden kaynaklanabilecek yaralanmalara kadar çok geniĢ bir risk 

kaynağı olabilmektedir. Bu alanlarda çalıĢacak tıbbi cihaz teknisyenlerinin çevresel risklerin 

farkında olması, gerekli önleyici tedbirleri alması bakımından önem taĢımaktadır. 
 

1.7.3. Biyolojik Riskler 
 

Hastaneler insanların karĢı karĢıya kaldıkları sağlık sorunlarına çözüm aradıkları  

ortamlardır. Hastanelerde normal fonksiyonların yerine getirilmesi sırasında gerek 

hastalardan gerekse yapılan iĢlemlerden kaynaklanan enfeksiyon riskleri ortaya 
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çıkarmaktadır. Günümüzde hastanelerde enfeksiyonun kontrol altında tutulması en önemli 

konulardan biridir. Enfeksiyonun kontrol altında tutulmasında esas unsurlar; izolasyon, 

sterilizasyon, tek kullanımlık tıbbi malzemelerin kullanımı, biyolojik ve tıbbi atıklar için 

gerekli tedbirlerin alınması olarak sıralanabilir. Tıbbi cihazlar alanında çalıĢacak 

teknisyenlerin gerek hastane ortamlarından gerekse doğrudan cihazlardan kaynaklanan 

biyolojik risklerin farkında olmaları çok önemlidir. Zira üzerinde çalıĢmakta olduğunuz bir 

laboratuvar cihazındaki biyolojik kalıntılar önemli bulaĢıcı hastalık riskleri taĢımaktadır. 
 

1.7.4. Radyasyon Riskleri  
 

Radyasyon ve radyoaktif maddeler, tıbbi tanı ve tedavide oldukça önemli rol 

oynamaktadır. Bununla birlikte bunların kullanımı hem hastalar hem de klinik personeli için 

tehlikeli olabilmektedir. Bu cihazlardan ya da maddelerden kaynaklanabilecek sağlığa 

yönelik tehlikeler gerek tanı gerekse tedaviye yönelik olarak kullanılan bu tür cihazlara 

kontrol programlarının uygulanmasını zorunlu kılmakta ayrıca hasta ve klinik personelinin 

maruz kalabileceği doz miktarının rutin kontrolünü gerektirmektedir. Radyoaktif atıklar 

belirli bir süre tehlikeli olacaklarından bunların kontrol altında tutulması büyük önem 

taĢımaktadır. Bu alanda gerek bakım onarım gerekse kullanım amacıyla çalıĢacak 

teknisyenlerin radyoaktivite ve tehlikeleri konusunda bilgi sahibi olmaları, gerekli önlemleri 

almaları oldukça önemlidir. Tıbbi cihazlar ile ilgili risk faktörleri ve güvenli çalıĢma ilkeleri 

Mikrobiyolojik Risk ve Tıbbi Cihazlarla Güvenli ÇalıĢma modüllerinde ayrıntılı olarak ele 

alınmaktadır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Hastanelerde bulunan tıbbi cihazları ayırt ediniz. 

AMA FAALĠYETĠ 
ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ġnternet arama motorlarından 

―Biyomedikal‖ anahtar sözcüğünü 

kullanarak biyomedikal teknisyeninin 

görevleri hakkında bilgi toplayarak 

raporlayınız. 

 Anahtar kelimelerinizi çeĢitlendirmek daha 

detaylı sonuçlara ulaĢmanızı sağlayacaktır. 

 Çevrenizdeki hastane, laboratuvar, 

diyaliz ve görüntüleme merkezlerini 

ziyaret edip tıbbi cihazlar, görevleri ve 

kullanıldıkları yerler hakkında bilgi 

toplayarak raporlayınız.  

 Ziyaretler sırasında son derece nazik 

olunuz, genel görgü kurallarına uymayı 

ihmal etmeyiniz. Edindiğiniz resim, video, 

belge ve bilgilerin paylaĢımı konusunda 

ilgili kiĢilerden izin isteyiniz. 

 Tıbbi cihazları ve kullanıldıkları alanlar, 

internette çeĢitli adreslerden sanal olarak 

incelenebilir. 

 Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz 

Yönetmeliği’ni inceleyiniz. Bir tıbbi 

cihaz seçerek bu cihazın taĢıması 

gereken nitelikleri belirleyip 

raporlayınız, arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 http://www.saglik.gov.tr/sb/extras/mevzuat

/ y_tibbicihaz.pdf adresinden Tıbbi Cihaz 

Yönetmeliği’ne ulaĢabilirsiniz.  

 Kullanım alanına göre yapılan 

sınıflandırmadaki 4 gruptan en az birer 

cihaz seçerek bu cihazlar için GMDN 

prensiplerini kullanarak etiketler 

oluĢturunuz,  etiketlerinizi 

arkadaĢlarınızın hazırladıkları ile 

karĢılaĢtırınız.  

 GMDN kod tablosunu indirmek için 

aĢağıdaki adresi kullanabilirsiniz. 

http://www.saglik.gov.tr/extras/birimler/ted

avi/Buran/tcks/form_5.xls GMDN 

kodlarını burada sorgulayabilirsiniz.  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 

http://www.saglik.gov.tr/extras/birimler/tedavi/Buran/tcks/form_5.xls
http://www.saglik.gov.tr/extras/birimler/tedavi/Buran/tcks/form_5.xls
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME  
 

AĢağıdaki bulmacayı çözerek kendinizi değerlendiriniz.  

 

Soldan Sağa 

1. Vücut sıvı örneklerini belirli bir hızda 

döndüren cihaz  

4. Beyin sinyallerini kaydeden cihazın kısa 

adı. 

8. Tıbbi cihaz risk faktörlerinden biri 

10. Yapay böbrek de denilen cihaz 

11. X ıĢınları kullanılarak vücudun kesitsel 

görüntüsünü oluĢturan cihaz 

14. Hastanın kendi kanını temizleyerek 

tekrar hastaya uygulayan cihaz  

15. Kalp sinyallerini kaydetmek için 

kullanılan cihaz  

17. X ıĢınlarını bulan bilim adamının soyadı  

19. Dünya sağlık örgütü  

20. Ülkemizde standart geliĢtiren kuruluĢ 

2. Vücut damarlarını inceleme tekniği  

3. Vücut içine yerleĢtirilen cihazların genel 

adı  

5. Manyetik alan kullanan görüntüleme 

cihazının Türkçe okunuĢu  

6. Kemik mineral yoğunluğunu ölçen 

cihazın kısa adı  

7. Uluslararası standart ofisi  

9. Ritmi bozulan ya da duran kalbi 

çalıĢtırmak için portatif Ģok cihazı ile 

yapılan iĢlem  

12. Solunumu düzenlemek için kullanılan 

cihaz 

13. ĠĢitme yetisini ölçen cihaz  

16. Avrupa ürün pasaportu  

18. Evrensel tıbbi cihaz terminolojisi 

Not: Süre 10 dakika 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

 

 
 

Biyomedikal cihazlar ile ilgili konularda tıbbi terminolojiyi kullanarak yazılı ve sözlü 

tıbbi iletiĢim kurabileceksiniz. 
 

 

 
 

 

 Hekimlik mesleğinde ana dil yerine tıbbi terminolojik terimlerin 

kullanılmasının nedenlerini araĢtırınız, arkadaĢlarınızla tartıĢınız.  

 Hekimlerin tıbbi terminolojik terimleri öğrenme yöntemlerini, tıbbi terminolojik 

terimlerin hekimlik dıĢında hangi alanlarda kullanıldığını araĢtırınız. 

 Vücut organlarınızın tıbbi terminolojideki karĢılıklarını araĢtırınız. 

 

2. TIBBĠ TERMĠNOLOJĠ 
 

Bu öğrenme faaliyeti, biyomedikal cihazlar ile ilgili faaliyetlerin gerçekleĢtirildiği 

alanlarda çalıĢırken karĢılaĢacağınız tıbbi terimleri tanıyabilmeniz için hazırlanmıĢtır. Bu 

öğrenme faaliyeti tıbbi terimleri içeren bir sözlük olmayıp meslek hayatınızda 

karĢılaĢacağınız temel tıbbi terimleri anlayabileceğiniz ve ihtiyaç duyacağınız yeni yapıları 

kavrayabileceğiniz bir kılavuz niteliğindedir. 
 

ÇalıĢma hayatına katıldığınızda formların doldurulması, tıbbi cihaz dokümanlarının 

incelenmesi, envanter oluĢturma, arıza bilgilerini alma vb. iĢlemler sırasında çeĢitli 

kademelerde görev yapan sağlık kuruluĢu çalıĢanları ile karĢılaĢacak; bilgi alıĢveriĢinde 

bulunacak; yazıĢmalar yapacaksınız. Bu faaliyetleri gerçekleĢtirmek için temel düzeyde tıbbi 

terminolojiye ihtiyaç duyacaksınız. 
 

Tıbbi terimler ilk anda çok yabancı ve öğrenilmesi imkânsız gibi görünebilir. Ancak 

tıbbi terimleri oluĢturan temel kavramları anladığınızda bunun o kadar da zor olmadığını 

göreceksiniz. Tıbbi terminoloji binlerce yıl içinde ĢekillenmiĢtir, tıp eğitiminde de önemli bir 

konu ve ders olarak okutulmaktadır.   
 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
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2.1. Tıbbi Terimleri Meydana Getiren Temel Ögeler 
 

Terim, sözcüğü Türkçe’de değiĢik bilim, sanat ve meslek alanlarında uzun yıllar 

içinde üretilen ve geniĢ kullanım alanı bulan özel sözcükler olarak tanımlanabilir.  
 

Tıp ile ilgili terimler, ilk çağlardan günümüze kadar belirli bir evrim geçirerek 

ĢekillenmiĢtir. Özellikle MÖ 5. — MS 3. yüzyıllar arasında tanımlanmıĢ olan hemen tüm 

tıbbi terimlerin Grekçe (Yunanca) olduğu; Roma Ġmparatorluğu’nun geliĢmesi ile tıbbi 

terminoloji dilinin de Latince’ye dönüĢtüğü kabul edilmektedir. Latin dilinin kökeni binlerce 

yıl öncesine (M.Ö. 1100), Orta Doğu topluluklarından Kuzey Sami diline kadar 

uzanmaktadır ancak Latince günümüzde yaĢayan bir dil değildir. 
 

Tıbbi terminolojide her ne kadar Latince terimler kullanılsa da tüm oluĢumlar ya da 

hastalıklar için Latince karĢılık belirlenmemiĢ, Grekçe terimlerin bir bölümü değiĢmeden 

kullanılmaya devam etmiĢ, diğer bir bölümü de Latince gramer kurallarına uydurularak 

LatinceleĢtirilmiĢtir. Günümüze kadar sık tekrarlamalar yapılarak sürekli bir geliĢim 

gösteren tıbbi terminoloji, uluslararası bir nitelik kazanmıĢtır. Dünya üzerindeki bütün 

hekimlerce kullanılır hâle gelmesi de tıbbi alanda iletiĢimin hızlanmasına ve bu yolla hızlı 

geliĢmeler sağlanmıĢtır. 
 

2.2. Türkçe’nin Özellikleri 

Ana dilimizin yapısını iyi bilmemiz tıbbi terimlerin öğrenilmesini de 

kolaylaĢtıracaktır. Bu nedenle aĢağıda Türkçe dilbilgisinin temel kurallarına kısaca yer 

verilmiĢtir.  

 

Türkçe, dünya dilleri arasında yapı yönüyle sondan eklemeli diller grubunda; köken 

bakımından da Ural – Altay dil grubunun Altay dilleri ailesinde yer almaktadır. Genel 

olarak; 
 

 Türkçe yapı yönüyle eklemeli dildir.  

 Ön ekler (artikeller) yoktur.  

 Sözcük köküne veya gövdesine yapım eki ekledikten sonra çekim eki de 

eklenebilir.  

 Ancak çekim eki eklenmiĢ bir köke yapım eki eklenemez.  

 Kök+ye DOĞRU 

 Kök+çe DOĞRU 

 Kök+ye+çe  DOĞRU 

 Kök+çe+ye  YANLIġ      (ye – yapım eki, çe- çekim eki) 

 Sözcük türetme kökten sonra getirilen yapım ekleriyle sağlanırken çekim ekleri 

ile sözcüğe iĢlerlik kazandırılır.   

 Sıfatlar isimlerden önce kullanılır. YeĢil ördek, anlayıĢlı öğrenci, kahraman 

ordu   

 Sayı bildiren sözcüklerden sonra çokluk eki kullanılmaz: beĢ-kardeĢ, üç-kafadar 

 Cümleler, cümleyi oluĢturan unsurların ilgisi bakımından, geliĢmekte olan 

düĢüncelerin akla geliĢ sırasına göre değil tamamlanmıĢ bir düĢüncenin düzenli 

bir yapılandırması Ģeklinde kurulur.  
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Kök: Dildeki varlık, kavram ve eylemlerin adları olan anlamlı en küçük birim, köktür. 

Kökler, yalnız baĢlarına kullanılabildiği gibi eklerle de kullanılabilir.  
 

Türkçede ister isim kökü ister fiil kökü olsun bütün kökler her zaman sözcük baĢında 

bulunur ve ek alma sırasında bazı ses değiĢiklikleri sayılmazsa sözcük köklerinde biçim 

değiĢikliği olmaz: ben-e > bana, sen-e > sana; güç-ü > gücü; sev-gi-li, dağ-cı-lık 
 

Gövde: Sözcük köklerinden yapım ekleriyle türeyen, geniĢ köklerdir. Gövde, anlam 

ve kullanılıĢ yönüyle kök gibidir. Ġsim köklerinden isim ve fiil gövdeleri; fiil köklerinden fiil 

ve isim gövdeleri yapılabilir. Dört çeĢit yapım ekinden dört çeĢit gövde yapılır. 
 

Ġsimden yapılmıĢ isim gövdesi : :aĢ-çı, av-cı, çağ-daĢ, köy-lü vb. 

Ġsimden yapılmıĢ fiil gövdesi  :baĢ-la-, boĢ-a-, bun-a-l-, tür-e-  vb. 

Fiilden yapılmıĢ fiil gövdesi  :gör-ü-Ģ-, piĢ-i-r-, tara-n-, yaz-dır- vb. 

Fiilden yapılmıĢ isim gövdesi : aç-ı-k, giy-i-m, kaç-ak, ver-gi, yığ-ı-n 
 

Ek: Sözcüklerin yapısında yer alan, tek baĢına anlamı olmayan, görevini ve anlamını 

getirildiği köke göre kazanan biçimlerdir. 
 

Yapı yönüyle sondan eklemeli bir dil olan Türkçede yeni sözcüklerin türetilmesinde 

ve dile iĢlerlik kazandırmada yapım ve çekim ekleri, çok önemli bir görevi yerine getirir. 
 

2.3. Tıbbi Terminolojide Ön Ekler, Kökler, Son Ekler 
 

Tüm tıbbi terimler yapı yönünden parçalara ayrılabilir. öTıbbi terimleri oluĢturan üç 

öge bulunur. Bunlar ön ekler (prefixes), asıl anlamı veren kök (stem) ve son ekler (suffix) 

dir. Bir tıbbi terim, genellikle sadece iki ögenin kullanılmasıyla yapılmıĢtır. Yani bir ön ek 

ve kök ya da bir kök ve son ek tıbbi bir terimi meydana getirir. 
 

BoĢ bırakılan yeri doldurunuz.  
 

Bir tıbbi terim ……………. / kök / son eklerden oluĢur.  
 

Örnek: 
 

Kök, sözcüğe asıl anlamını veren parçadır. Öğrenci sözcüğünün temel anlamını veren 

ifade, öğrenmek fiilinden gelir.  
 

Bu sözcükte kullanılan öğren ifadesi ………… dür. 
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Kök 
 

Bir sözcükte kökten önce gelen ve sözcüğe farklı bir anlam kazandıran sözcük 

parçalarına ön ek denir. Türkçede diğer dillerde olduğu gibi sözcüklerin önünde ön ek 

kullanılmaz. Diğer dillerden Türkçeye geçen bazı ön ekli sözcükleri dilimizde kullanıyor 

olmakla birlikte bu durum Türkçe dil kurallarına uygun değildir. Örneğin, anormal sözcüğü 

a- ön eki almıĢ bir sözcüktür, burada a- ön eki sözcüğe olumsuzluk anlamı vermektedir ve 

normal olmayan anlamındadır. Reform sözcüğünde ―form‖ köktür, sözcüğe asıl anlamı olan 

Ģekil-yapılanma ifadesini kazandırır Re yeniden-tekrar anlamında olup sözcüğün tamamının 

―Yeniden Yapılanma‖ anlamı kazanmasına neden olur.  

Bu sözcükte Re bir …………….dir. 

Ön ek 

Sözcüğün asıl anlamını kazandıran parçası ………….. dür. 

Kök  

Bir sözcükte ……………ler kökten önce gelir. 

Ön ek 

Son ekler de ön eklerde olduğu sözcüğü anlamca değiĢtiren, farklı bir anlam 

kazandıran sözcük parçalarıdır. Türkçe sözcükler sondan ek alır. Fark-lı, söz-cük, aĢ-çı, av-

cı, çağ-daĢ, köy-lü  
 

2.3.1.Ses Uyumu 
 

Ek alarak türetilmiĢ sözcüklerde sözcük parçalarının arasında bazen sesli bir harf 

getirilir. Bu, genellikle sessiz bir harfle biten sözcükle sessiz bir harfle baĢlayan 

sözcüklerden türetilen terimlerde ses uyumsuzluğu nedeniyle ortaya çıkan telaffuz 

güçlüğünden ileri gelmektedir. Araya eklenen bu harfe ―birleĢtirici harf‖ denir. Tıbbi 

terimlerde genellikle ―o‖ sesli harfi kullanılır. Nadir de olsa ―a, e, i, u, veya y‖ harfleri de 

kullanılmaktadır.  
 

Örnek: Ġngilizce ısı anlamına gelen ―term‖ ve ölçmek anlamına gelen ―metre‖ 

sözcükleri ile yapılan ve dilimizde de termometre olarak kullanılan sözcükte ―term-o-metre‖, 

―o‖ birleĢtirici harf olarak kullanılmıĢtır ve ses uyumu sağlanarak telaffuz kolaylaĢmıĢtır. 
 

Bar-o-metre, strat-o-sphere (stratosfer), elektr-o-kardi-o-gram  
 

Ayrıca dilimize geçen bazı yabancı sözcüklerde telaffuzu kolaylaĢtırmak ve ses 

uyumunu sağlamak için iki sessiz harfin arasına bir sesli harf eklemesine veya kalın sesli 

harf yerine ince seslilerin kullanılmasına sıklıkla baĢvurulmaktadır.  
 

Myo/miyo, elektromiyografi, myelo/miyelo, mythologie/mitoloji 
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2.4. Tıbbi Terimler  
 

Tıbbi terimlerin ön ek ve son ekleri kullanarak nasıl oluĢturulduğunu gördük. Ancak 

bu terimlerin kökleri insan vücudunu konu aldıklarından öncelikle insan vücuduna iliĢkin 

sözcüklerin anlaĢılmasında yarar vardır.  
 

2.4.1. Kökler 
 

Tıbbi terimlerin yapımındaki en önemli unsurlar köklerdir. Kökler terime asıl anlamını 

veren bileĢenleridir.  
 

OSTEO kökünün anlamı kemiktir.  

Ġnsan vücudunda pek çok kemik bulunur. Kemikler 

ile ilgili tıbbi terimler OSTEO kökü ile yapılır. 

Örnek: Osteoartrit, halk arasında kireçlenme olarak 

bilinen, eklemlerde ve kıkırdak dokularda yıkıma 

bağlı ağrılara neden olan bir hastalıktır.  
 

KEMĠK 

ARTHRO/ARTRO kökünün anlamı eklemdir.  

Ġnsan vücudunda pek çok eklem bulunur. Eklemler 

ile ilgili tıbbi terimler ARTRO kökü ile yapılır. 

Örnek: Artrodez, kiĢinin herhangi bir eklemini, 

fiziksel aktivitesini yapacak Ģekilde sabit hâle 

getirerek dondurmaktır. 
 

EKLEM 

CHONDRO/KONDRO kökünün anlamı kıkırdaktır.  

Eklemler arasındaki yumuĢak dokulardır. Kemik 

dokudan daha yumuĢak, esnek ve yarı taĢıyıcı 

kaygan bir dokudur. Kıkırdaklar ile ilgili tıbbi 

terimler KONDRĠ kökü ile yapılır. 

Örnek: Kondrit, kıkırdak dokusunun 

iltihaplanmasıdır. 

 
KIKIRDAK 

MYELO/MĠYELO kökü, kemik iliğini veya kanda 

bulunan içinde granül barındıran beyaz kan 

hücrelerini ifade etmektedir. 

Örnek: Multipl Miyelom, bir kan kanseri türüdür. 

 

KEMĠK ĠLĠĞĠ 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Kemik
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kıkırdak
http://tr.wikipedia.org/wiki/Doku
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=İltihaplanma&action=edit
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MYO/MĠYO kökü kas/adale anlamındadır. 

Kaslarla ilgili tıbbi terimler MYO/MĠYO kökü ile 

yapılır. 

Örnek: Elektromiyografi (EMG) kasların 

kasılmasını sağlayan elektriksel aktivitenin izlendiği 

ve yorumlandığı bir kas incelemesidir.   
 

KAS/ADALE 

COSTO/KOSTO kökü kaburga anlamındadır. 

Kaburgalar ve çevresi ile ilgili terimler KOSTO kökü 

ile yapılır. 

Örnek: Interkostal, kaburgaların arasını ifade eder. 

 

KABURGA 

DERMA kökü DERĠ/CĠLT anlamındadır. 

Deri ile ilgili tıbbi terimler DERMA kökü ile yapılır. 

Örnek: Dermatoloji, tıbbın deri hastalıkları ile ilgili 

dalı, cildiyeyi ifade eder. 
 

DERĠ 

RHINO-NASO/RĠNO-NAZAL kökü burun 

anlamındadır. 

Burun ile ilgili tıbbi terimler RĠNO ya da NAZAL 

kökü ile yapılır. 

Örnek: Paranazal, burun boĢluğunun yanında, 

buruna komĢu anlamındadır. 

 

BURUN 

BRONCHO/BRONġ kökü soluk borusunun 

akciğerlere giden iki kolundan her biri ve bunların 

dallarına verilen addır. 

Örnek: BronĢit, bronĢların iltihaplanması sonucu 

oluĢan bir hastalıktır.  

BRONġ 

PULMO/PNEUMO-PNÖMO kökü akciğer anlamına 

gelir. 

Akciğerler ile ilgili terimler PULMO kökü ile 

yapılır. 

Örnek: Pulmoner arter, akciğerin büyük besleyici 

kan damarıdır.  
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Pnömoni (Zatürree), Akciğer dokusunun 

iltihaplanması sonucu oluĢan bir hastalıktır. 
AKCĠĞER 

PNEO-PNE kökü solunum, soluk, nefes alma 

anlamındadır. RESPĠRASYON sözcüğü de solunum 

için kullanılır. 

Örnek: Apne, solunumun geçici bir zaman içinde 

durmasıdır. 

Respiratuvar sistem, solunum sistemidir.   

SOLUNUM/NEFES 

DENTO/ODONTO kökü diĢ anlamındadır. 

DiĢ ile ilgili terimler DENTO/ODONTO kökleri ile 

yapılır. 

Örnek: Odontoid, diĢ Ģeklinde olan bir nesnedir. 

Ortodonti, diĢleri koruma veya bozuklukları 

düzeltme ile uğraĢan diĢçilik dalıdır. 

 

DĠġ 

GASTRO kökü mide anlamındadır. 

Mide ile ilgili terimler GASTRO kökü ile yapılır. 

Örnek: Gastronomi, iyi yemek yeme ve yemekten 

anlama sanatıdır.  

MĠDE 

HEPATO kökü karaciğer anlamındadır. 

Karaciğer ile ilgili terimler HEPATO kökü ile 

yapılır. 

Örnek: Hepatit-B karaciğerin iltihaplanmasına 

neden olan bulaĢıcı bir hastalıktır. 

 

KARACĠĞER 

ABDOMĠNO-ABDOMEN/CELĠO kökü karın 

anlamındadır. Genellikle ABDOMEN kökü 

kullanılır. 

Karın ile ilgili terimler ABDOMEN kökü ile yapılır. 

Örnek: Abdomino-Genitalis, bel sinir ağı 

dallarından olan büyük ve küçük sinirlerine verilen 

addır. 

 

KARIN 
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LAPARO kökü karın duvarı anlamındadır. 

Karın duvarı ile ilgili terimler LAPARO kökü ile 

yapılır. 

Örnek: Laparoskopi, ucunda kamera olan, 

laparoskop denilen aletle karın duvarının geçilerek 

boĢluğunun endoskopik incelenmesidir. 

 

KARIN DUVARI 

KARDĠYO-CARDĠO kökü kalp anlamındadır. 

Kalp ile ilgili terimler KARDĠYO kökü ile yapılır. 

Örnek: Ekokardiyogrfi: Kalp damar sisteminin 

teĢhisinde kullanılan ultrasonik bir yöntemdir. 
 

KALP 

ANJĠO-ANGĠO kökü damar anlamındadır. 

Damarlar ile ilgili terimler ANJĠO kökü ile yapılır. 

Örnek: Hemanjiektazi, kan damarlarının 

geniĢlemesidir.     

 

DAMAR 

TROMBO kökü pıhtı anlamındadır. Kanın 

pıhtılaĢması, koyulaĢması anlamında kullanılır. 

Örnek: Tromboz, kan damarlarının pıhtı veya 

kolesterol plakları ile tıkanmasıdır. 

 

PIHTI 

PHLEBO/VENO kökleri toplardamar anlamındadır. 

Daha çok kirli kanı kalbe taĢıyan damarlar için 

kullanılmakla birlikte sadece damar anlamında da 

kullanılır. 

Örnek: ĠntraVenöz cihazlar, damar yolu ile tedavi 

için kullanılan cihazları tarif eder.   
 

TOPLARDAMAR 

ATERIO-ARTER kökü atardamar anlamındadır. 

Temiz kanı kalpten organlara doğru taĢıyan 

damarlardır. 

Örnek: Panarterit, bütün arterleri kapsayan iltihabi 

durumdur.  

ATARDAMAR 
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CYTO-SĠTO sözcük kökü, hücre anlamındadır. 

 

Örnek: Sitoloji hücre bilim, hücreleri inceleyen 

bilim dalıdır. 

 

HÜCRE 

HEMA/HEMATO kökü kan anlamındadır. 

Kan ile ilgili terimler HEMA kökü ile yapılır. 

 

Örnek: Hematom, organ içinde veya aralarında kan 

birikmesidir. 
 

KAN 

NEURO-NÖRO kökü sinir anlamındadır. 

Sinirler ve sinir sistemi ile ilgili terimler NÖRO 

kökü ile yapılır. 

Örnek: Nöron, sinir hücresidir. Sinir sistemini 

inceleyen ve tedavisi ile uğraĢan tıp dalı, sinir 

bilimidir.  

Nevroloji. Hastanelerde sinir hastalıklarıyla ilgili 

bölümdür. 

 

SĠNĠR 

PSĠKO/MENTO kökü zihin, akıl, ruhsal 

anlamındadır.  

Akıl ve ruh sağlığıyla ilgili terimler PSĠKO veya 

MENTAL kökü ile yapılır. 

Örnek: Psikolog, ruhsal hastalıklar uzmanıdır.  

Mental aritmetik, akıldan yapılan hesaptır. 

 

ZĠHĠN/AKIL 

FOBĠ-PHOBĠA kökü korku anlamındadır.  

Korku ile ilgili terimler FOBĠ kökü ile yapılır.  

Örnek: Klostrofobi - kapalı yer korkusu, hidrofobi 

- su korkusu gibi sözcükler bir Ģeyden duyulan 

korkuyu ifade eder.  

KORKU 



 

 54 

ESTEZĠ-ESTHESIA kökü his-duyu anlamındadır. 

His, duyu ile ilgili terimler EZTEZĠ kökü ile yapılır. 

Örnek: Parestezi, uyuĢma, karıncalanma veya 

yanma hissi gibi duyusal bozukluklardır.  

Anestezi, hissizleĢtirmedir.  

HĠS/DUYU 

OTO kökü kulak anlamındadır. 

Kulak ile ilgili terimler OTO kökü ile yapılır. 

Örnek: Otoplasti, genellikle kepçe kulakları baĢa 

daha yaklaĢtırmak için yapılan cerrahi bir iĢlemdir. 

 

KULAK 

OPTALMO-OFTAL/OCULO-OKULO kökü göz 

anlamındadır. 

Göz ile ilgili terimler OFTAL veya OKULO kökleri 

ile yapılır. 

Örnek: Okulomotoryus, gözü hareket ettiren 

sinirlerden biridir. Oftalmotonometri, göz içi 

basıncın ölçülmesidir. 

 

GÖZ 
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2.4.2. Ön Ekler 
 

Ön eklerin tek baĢına bir anlamı olmayıp kullanıldığı kök ile birlikte sözcüğe anlam 

verdiğini belirtmiĢtik. AĢağıda tıbbi terimlerin oluĢumunda kullanılan bazı ön eklerin 

anlamları ve kullanım Ģekilleri verilmiĢtir. 
 

2.4.2.1. Konum Yer Belirten Ön Ekler 
 

Bu gruptaki ön ekler bir bölgeyi, yeri tarif etmek için kullanılan ön eklerdir. Tıbbi 

terimlerin yapımında vücut bölgelerini, organların yerini ve sorunlu bölgelerin konumunu 

tarif etmek için kullanılır. 
 

INTRA veya ENDO ön ekleri bir Ģeyin içini, iç kısmını 

ifade eder.  

Bu ön ekler kullanılarak insan vücudunun iç kısımları ile 

ilgili tıbbi terimler yapılır. 

Örnek: ĠntraVenöz, toplar damar içi      

Endokrinoloji, iç salgı bezlerinin fonksiyonlarını ve 

bunların tedavilerini inceleyen tıp dalıdır. 

 

ĠÇ, ĠÇĠNDE 

PERI ön eki bir Ģeyin etrafını, çevresini ifade etmek için 

kullanılır. 

Bir Ģeyin çevresi ile ilgili terimler PERI ön eki ile yapılır. 

Örnek: Periskop, denizaltının çevresini gösteren 

cihazdır.  

Peristaltik pompa, infüzyon pompasında serum hortumu 

etrafından sıvı akıĢını sağlayan düzenektir. 

 

ETRAFINDA/ 

ÇEVRESĠNDE 

EK/EKTO ön ekleri bir Ģeyin dıĢını, dıĢarı çıkarılmasını 

ifade eder. 

Bir Ģeyin dıĢ kısmını ya da dıĢarı alınmasını ifade eden 

terimler EK/EKTO ön ekleri ile yapılır. 

Örnek: Ektoderm, derinin en dıĢ tabakasıdır. 
 

DIġ/DIġARI 

EM/EN ön ekleri bir Ģeyin iç kısmını iç yüzeyini tarif 

etmek için kullanılır. 

Örnek: Embolizim, bir cismin kan akımıyla sürüklenerek 

damarları tıkamasıdır.  

Endoskopi, bir kamera yardımıyla vücut içinin 

görüntülenmesidir.  
 

ĠÇ KISIM 
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RETRO ve POST ön ekleri arkasını, gerisini tarif etmek 

için kullanılır; sonraki anlamında da kullanılabilir. 

Örnek: Retrobulber, göz küresinin arka kısmıdır. 

Postinfeksiyöz, bulaĢıcı hastalık sonrasında anlamındadır.   

GERĠ/ARKA 

SUB ve HIPO ön ekleri bir Ģeyin altını veya düĢük 

olduğunu tarif etmek için kullanılır. 

Örnek: Hipotermi, vücut ısısının 35 
o
C’nin altına 

düĢmesidir. 

Subplevral, akciğer zarının altında anlamındadır.  

ALT/ALTINDA 

INTER ön eki arasında olmak anlamındadır. 

Örnek: Internatıonal, uluslararası anlamındadır. 

Interkostal, kaburgalar arasıdır.  

ARASINDA 
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2.4.2.2. Zaman Belirten Ön Ekler 
 

Bu ön ekler zaman ile ilgili terimlerin yapımında kullanılır. 
 

ANTE ve PRE ön ekleri önceki bir zamanı iĢaret etmek 

için kullanılır. 

Örnek: Antegrad, öne doğru,  

Antenatal, doğum öncesi,  

Prematür, erken doğmuĢ demektir.  
 

ÖNCE 

POST ön eki geçmiĢ zaman ve sonra anlamında kullanılır. 

Örnek: Postinfeksiyöz, bulaĢıcı hastalık sonrasında  

Postmatür, geç doğmuĢ demektir.  

SONRA 

 

2.4.2.3. Olumsuzluk Belirten Ön Ekler 
 

Bu guruptaki ön ekler olumsuzluk belirtir. 
 

A/AN ön ekleri olumsuzluk belirtir; olmaksızın, olmadan, 

eksik anlamlarında kullanılır. 

Örnek: Afoni ses kaybı, anerji  özel bir antijene cevap 

verilmemesi hâli, anemi hemoglobin ve hematokrit 

değerlerin düĢmesi, kansızlık, eritrosit sayısının az olması 

demektir. 
 

OLMAKSIZIN 

ANTI ön eki karĢı olmak, karĢı koymak, engel olmak 

anlamlarında kullanılır.  

Örnek: Antienflamatuar iltihabi reaksiyonu önleyen 

madde, ilaç, antistatik statik elektrik birikimini önleyen 

madde, antitoksik toksin giderici demektir.  

KARġI OLMAK  
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2.4.2.4. Miktar ve KarĢılaĢtırma Ön Ekleri 
 

Bu guruptaki ön ekler sayı, miktar belirtir. Teklik çokluk anlamı vermek için 

kullanılır. 
 

MONO ön eki 1, tek, bir adet anlamında kullanılır.  

 

Örnek: Monohibrit, tek karakter bakımından melez; 

monokültür, tek bir ürün yetiĢtirilmesidir. 

 

BĠR 

BI ön eki 2, çift, anlamında kullanılır. 

Örnek: Bifurkasyon, iki dala ayrılma yeri, 

Bilateral, her iki tarafa ait olan, iki taraflı anlamındadır. 

 

ĠKĠ 

TRI ön eki 3, üç anlamındadır. 

Örnek: Trioksit, üç oksijenli bir bileĢik,  

Triangle, üçgen anlamındadır. 
 

ÜÇ 

KUAD ön eki 4, dört anlamındadır. 

Örnek: Kuadrofonik ses sistemi, 4 taraftan gelen ses 

anlamındadır.  

 

DÖRT 

POLI ve MULTI ön ekleri, çok sayıda, olması 

gerekenden fazla anlamında kullanılır. 

Örnek: Polidaktili çok parmaklılık, polidipsi çok su 

içme, polifaji çok yeme anlamındadır. 

Multivitamin çok sayıdaki vitamin, multilingual çok 

dilli anlamındadır. 

 

ÇOK 
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HEMI ve SEMI ön ekleri bir bütünün iki eĢit parçası, 

yarım anlamında kullanılır. 

Örnek: Hemipleji yarı inme, hemitoraks göğüs 

boĢluğunun yarısı anlamındadır. 

Semilüner yarım ay Ģeklinde, semifleksiyon yarı 

bükülme anlamındadır. 

 

YARIM 

HIPO ön eki düĢük, az, olması gerekenden eksik 

anlamında kullanılır. 

Örnek: Hipoksi oksijen azlığı, hipotansiyon düĢük 

tansiyon, hipovolemik Ģok kan hacminin azalmasına 

bağlı oluĢan Ģok anlamındadır.  

DÜġÜK 

HIPER ön eki yüksek,  büyük, fazlalık anlamı kazandırır. 

Örnek: Hiperglisemi kanda Ģeker oranının yükselmesi, 

Hiperkromazi pigment fazlalığı gösteren, 

Hipertansiyon yüksek kan basıncı anlamındadır. 

 

YÜKSEK 

TAKĠ/TAġĠ ön eki sözcüğe hızlı, anlamı verir. 

Örnek: Takipne çok hızlı solunum, TaĢikardi kalbin 

normal sayıdan fazla atması, hızlı nabız anlamındadır. 

 

HIZLI 

BRADĠ ön eki sözcüğe yavaĢ anlamı verir. 

Örnek: Bradikardi, kalp atıĢının normalden yavaĢ 

olmasıdır. 

 

YAVAġ 

OLIGO ön eki düĢük, eksik, olması gerekenden az 

anlamı verir. 

Örnek: Oligüri, idrarın normalden az çıkarılmasıdır. 

Oligotrofik göller, düĢük besin düzeyi, derin sulardaki 

büyük miktarlarda çözünmüĢ oksijen, duru soğuk su ve 

sınırlı bitki yaĢamı olan göllerdir. 
 

DÜġÜK 
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2.4.2.5. Renk Belirten Ön Ekler 
 

Renk, rengin koyuluk, açıklık özelliğini belirtmek için kullanılan ön eklerdir. 
 

LÖKO, LOKO ön eki beyaz veya renksiz anlamı verir. 

Örnek: Lökosit, akyuvar, fagositoz yapan, antikor 

üreten, renksiz kan hücresidir. 

 

ERITRO ön eki kırmızı anlamı verir. 

Örnek: Eritrosit alyuvar, kırmızı küre anlamındadır. 

 

SĠYANO ön eki mavi, mor anlamı verir. 

Örnek: Siyanoz, oksijensiz kalmaya bağlı mavileĢme-

morarma anlamındadır. 

 

MELANO ön eki siyah, koyu renkli anlamı verir.  

Örnek: Melanoma ciltte baĢlayan siyah benekli bir 

kanser tipidir. 

 

SĠYAH 
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2.4.2.6. Boyut ve Konum Belirten Önekler 
 

Büyük küçük ve uygulama ile ilgili bazı kavramları tanımlamak için kullanılır.  
 

MĠKRO ön eki küçük Ģeyleri ifade etmek için kullanılır. 

Örnek: Mikroorganizma, mikroskop, mikrocerrahi  

 

KÜÇÜK 

MEGA ve MAKRO ön ekleri büyük, büyüme anlamı 

verir.  

Örnek: Gastromegali, midenin geniĢlemesi, 

Hepatomegali karaciğer büyümesi, kardiyomegali kalp 

büyümesidir. 

Makrosefali, baĢın (beynin) normalden büyük olmasıdır. 

 

BÜYÜK 

ANTERO ve LATERO ön ekleri bir Ģeyin ön kısmını 

ifade etmek için kullanılır.  

Anterior (ventral): Vücudun veya ilgili bölgenin ön 

kesimidir. 

 
 

ÖN 

MEDIA ön eki orta, merkez, ara bölge anlamındadır.  

Örnek: Medial, orta sagital düzleme yakın olan 

kısımdır.  

Mediasten, akciğerler arasındaki bölgedir. 
 

ORTA 

HIDRO ön eki su ile ilgili sözcüklerin yapımında 

kullanılır. 

Örnek: Hidroaerik, düzey su hava düzeyi (göğüs 

boĢluğu ve akciğer hastalıklarında),  

Hidrofil, suyu emen, su ile birleĢen anlamındadır.  

SU 
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DĠS ön eki zorluk, güçlük, sıkıntı anlamı verir. 

Örnek: Dispepsi, sindirim güçlüğüdür.  

Dispne, soluk (nefes) darlığıdır.  

 
 

ZORLUK 

MAL ön eki kötü, uygunsuz anlamı verir. 

Malign, habis, kötü huylu anlamındadır. 

Maldevelopment, kötü geliĢim, bozuk geliĢimdir. 

 

KÖTÜ 

PAN ön eki tümünü kapsayan, bütünü kapsayan anlamı 

kazandırır. 

Örnek: Pankardit, kalbin bütün zarlarının iltihabıdır. 

Pandemi, salgın bir hastalığın kıta düzeyinde çok geniĢ 

bir alana yayılmasına verilen isimdir.  

 

TÜMÜ 
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2.4.3. Son Ekler 
 

Ön ekler gibi son ekler de tıbbi terimlerin yapımında çok önemlidir. Kökten sonra 

eklenerek köke farklı anlam kazandırır. 
 

2.4.3.1. TeĢhis ile Ġlgili Son Ekler 
 

TeĢhis ile ilgili terimlerde kullanılan son ekler, genellikle dokuların durumunu ve 

hastalıkla ilgili belirtileri tarif etmek için kullanılır. 
 

-EMĠ son eki kan ile ilgili sözcüklerde kullanılır.  

Örnek: Anemi, hemoglobin ve hematokrit 

değerlerin düĢmesi, kansızlık, eritrosit sayısının az 

olması durumudur. 

 

KAN 

-EKTAZĠ -ECTASIS son eki geniĢleme, büyüme 

ĢiĢme anlamı verir. 

Örnek: Hemanjiektazi, kan damarlarının 

geniĢlemesidir. 

 

GENĠġLEME 

-ITIS son eki Türkçede genellikle –RĠT -ĠT Ģeklinde 

kullanılmaktadır; iltihap, yara anlamındadır. 

Örnek: Artrit, eklem iltihabı, gastrit-Gatsritis, 

mide iltihabı, bronchiolitis, bronĢiollerin 

iltihabıdır.  

ĠLTĠHAP 

-MALASĠ son eki yumuĢama, erime anlamındadır. 

Örnek: Ensefalomalasi, yerel beyin erimesidir. 

Osteomalasi, kemiklerin yumuĢaması ile 

karakterize bir hastalıktır.  

 

ERĠME 
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-MEGALĠ son eki sözcüğe geniĢleme, büyüme 

anlamı verir.  

Örnek: Gastromegali, midenin geniĢlemesidir. 

Hepatomegali, karaciğer büyümesidir. 

Kardiyomegali, kalp büyümesidir.  

BÜYÜME 

-SKLEROZ –SKILEROZ son eki sertlik, sertleĢme 

anlamı kazandırır. 

Örnek: Ateroskleroz, arterioskıleroz, damar 

sertliğidir. 

  

SERTLEġME 

OM-OMA son ekleri ur, tümör, kist ile ilgili 

terimlerin yapımında kullanılır. 

Örnek: Lenfoma, baĢlangıcını lenfoid dokudan 

almıĢ ur, miyom(a), uterus adalesinin iyi huylu 

tümörüdür. 
 

UR/TÜMÖR 

Türkçe tıp dilinde -OZ, OSĠS,-OZĠ Ģeklinde 

kullanılan son ek durum, hâl, vaziyet, koĢul, 

anlamındadır. 

Örnek: Diagnosis, tanı, durum tespitidir.  

Agnozi, duyular aracılığıyla algılanan uyarılara 

anlam verme yeteneğinin yok olmasıdır.  

 

DURUM 

-PATĠ son eki hastalık anlamındadır. 

Örnek: Polinöropati, yaygın sinir hastalığıdır. 

Adenopati, salgı bezleriyle ilgili hastalık sürecidir. 

Radikülopati, spinal sinir köklerini tutan herhangi 

bir hastalıktır. 

 

 

HASTALIK 

-PĠTOZĠ son eki düĢük, düĢme, kurtulma anlamı 

verir. 

Örnek: Sapoptoz, vücudun hasar görmüĢ, 

istenmeyen veya ihtiyaç duyulmayan hücrelerden 

kurtulmasıdır. Gastroptozis, mide düĢüklüğüdür.   
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DÜġME 

-EKSĠZ son eki kırılma, kopma, yırtılma, iliĢkisini 

kesme, çıkarma anlamındadır. 

Örnek: Eksizyon, bir dokunun çıkartılıp atılması, 

kesip çıkarma anlamındadır. 

  

ÇIKMAK 

-TROPĠ son eki büyüme, geliĢme, artma, yetiĢme, 

irileĢme anlamındadır. 

Örnek: Hipertropi, fazla irileĢme, fazla 

büyümedir. 
 

BÜYÜMEK 

 

2.4.3.2. ĠĢlemler ile Ġlgili Son Ekler 
 

Yapılan iĢlemle ilgili ön eklerdir.  
 

-EKTOMĠ son eki kesip çıkarma anlamındadır. 

 

Adenoidektomi, geniz bademciklerinin cerrahi 

giriĢimle çıkarılmasıdır. 
 

KESĠP ÇIKARMA 

-SKOPĠ son eki görme, gösterme, gösterim, 

inceleme anlamındadır. 

Örnek: Gastroskopi, hastaya yutturulan bir 

kamera ile midenin görülerek muayene edilmesi; 

laparoskopi, ucunda kamera olan, laparoskop 

denilen aletle karın boĢluğunun endoskopik 

incelenmesidir. 

 

GÖSTERME 

-STOMĠ son eki yapay olarak ağız açmak, uç 

açmak anlamındadır. 

Örnek: Kolostomi, kalın barsak ağızlaĢtırmadır. 

Larengostomi, larenks altında küçük bir açıklık 

oluĢturmaktır. Ostomi, ağızlaĢtırmadır.  

AĞIZ AÇMA 
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-TOMĠ son eki keserek açmak, kesmek, açıklık 

oluĢturmak anlamındadır. 

Örnek: Laparatomi, teĢhis amaçlı veya ameliyat 

için karın boĢluğunun açılmasıdır. Larengostomi, 

larenks altında küçük bir açıklık oluĢturmaktır.  
 

KESMEK 

-DEZ, DEZĠ son eki bağlamak, sabitlemek, 

dondurmak anlamındadır. 

Örnek: Artrodez, kiĢinin herhangi bir eklemini, 

fiziksel aktivitesini yapacak Ģekilde sabit hâle 

getirerek dondurmaktır.  

BAĞLAMAK 

-PEKSĠ son eki asma, asılı kalma, askı 

anlamındadır.  

Örnek: Orchiopexy, orĢiopeksi, testisin ameliyatla 

normal yerine (skrotum) indirilmesi operasyonudur. 
 

ASMAK 

-PLASTĠ son eki Ģekil vermek onarmak 

anlamındadır. 

 

Örnek: Osteoplasti, kusurlu kemiği düzeltme veya 

sağlam kemikle değiĢtirme ameliyatıdır. 

Timpanoplasti, kulak zarı onarımıdır.  

ġEKĠL VERME 

-SENTEZ son eki delmek, patlatmak anlamındadır. 

Örnek: Parasentez, içinde su veya cerahat 

toplanmıĢ bir vücut boĢluğundaki sıvıyı çıkarmak 

için yapılan delme ameliyatıdır. 

 

DELMEK 

 -RAPĠ son eki dikiĢ yeri, dikiĢ, dikiĢle 

birleĢtirmek, onarmak, tedavi etmek anlamındadır. 

Örnek: Radyoterapi, ıĢınlama kullanılarak yapılan 

tedavi yöntemidir. 

 

ONARMAK 
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2.4.3.3. Belirtilerle Ġlgili Son Ekler 
 

TeĢhis, hastalık belirtilerini ve kaynağını tarif etmek amacıyla kullanılan son eklerdir. 
 

-ALJĠ son eki ağrı, acı, sızı anlamındadır. 

 

Örnek: Artralji eklem ağrısı, brakiyalji kol 

ağrısı, analjezik ağrı kesici ilaç grubudur.   

AĞRI 

-JENĠK son eki orijinli, merkezli, nedenli, -e ait, 

-dan dolayı anlamı verir. 

Örnek: Kardiyojenik, kalple ilgili 

anlamındadır. Onkojenik, kanser yapıcı; 

psikojenik, psikolojik nedenlere bağlı olarak 

geliĢen demektir. 

 

NEDENLĠ 

-LĠZĠS son eki erime, kırılma, yıkım, tahrip 

olma, çökme, harap olma anlamı verir. 

Örnek: Trombolizis, pıhtı çözülmesi, pıhtı 

erimesidir. Lizis, hücrelerin eriyip yok olmasıdır. 
 

ERĠME 

-RAJĠ son eki akma, boĢalma anlamı verir. 

Örnek: Frajil kırılgan, hemoraji kanama, 

hemorajik kanamaya bağlı, kanama ile ilgili 

anlamındadır. 
 

AKMA 

-RE son eki akma, kanaldan akma, dökülme, 

boĢalma anlamı verir. 

Örnek: Diarrhea diyare, isal demektir. 

Galaktore memeden kendiliğinden süt 

gelmesidir.  

AKMA 
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-PENI son eki azalmak, eksilmek, küçülmek, 

çekilmek anlamındadır. 

Örnek: Lökopeni, lökositopeni dolaĢımdaki 

kanda bulunan lökosit (akyuvar veya beyaz kan 

hücresi) sayısının azalması, düĢmesidir.  

EKSĠLME 

SPAZM, gerilme, kasılma, büzülme, çekilme  

Örnek: Vazospazm, damar kasılması, 

büzülmesidir. 

Antispazmodik, spazm çözücü, daha çok iç 

organlardaki düz kasların kasılmalarını çözen 

ilaç grubuna verilen isimdir. 
 

KASILMA 

 

2.4.3.4. Ġyelik (Aidiyet) Son Ekleri 
 

Bir Ģeyin kaynağını, sebebini nereye ait olduğunu, neyle ilgili olduğunu tarif etmek 

amacıyla kullanılan eklerdir. 
 

-ĠK / -AK/ -AL / -ER, -AR son ekleri ait olmak, 

mahsus olmak, ilgili olmak, uygun olmak 

anlamındadır. 

Örnek: Anemik, kan değerleri düĢük olan, yani 

kan sayımında eritrosit sayıları ve hemoglobin 

miktarı düĢük olan kiĢi demektir. 

Kardiyak, Kardiyovasküler, Interkostal, 

Abdominal, Patojenik 

 

ĠYELĠK 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Kan
http://tr.wikipedia.org/wiki/Lökosit
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Bu öğrenme faaliyetinde verilen kök, ön ek ve son ekler elbette ki tıp 

alanında veya tıbbi terminolojide kullanılanların tamamı değildir. Burada ele 

alınmayan pek çok baĢka terim, kök ve ekler de bulunmaktadır. Ancak bu bölümde 

tıbbi terimlerin nasıl oluĢtukları ve bunlarla ilgili örnekler incelenmiĢtir.  

 

Tıbbi cihazlar ile çalıĢırken cihazların fonksiyonları, hangi fizyolojik parametrelerle 

etkileĢtikleri, hangi vücut sıvılarını tahlil ettikleri hakkında bilmeniz gereken ve ilgililerden 

almanız gereken bilgiler olabilir. Bu noktada sınırlı da olsa yukarıda kısmen incelenen tıbbi 

terminoloji bilgisine sahip olmanız yararlı olacaktır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Biyomedikal cihazlar ile ilgili konularda tıbbi terimleri kullanınız. 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 Türkçe dil yapısına ait temel kavramları 

okuyunuz.  

 

 

 Vücut organlarınızın tıbbi terminolojideki 

karĢılıklarını araĢtırarak raporlayınız. 

 

 

 Öğrenme Faaliyeti-1’de geçen tıbbi terimlerin 

bir listesini oluĢturarak anlamlarını tıp 

sözlüklerinden tespit ediniz. 

 

 

 

 Tıbbi cihaz isimlerinde kullanılan tıbbi 

sözcükleri ön ek, kök, son ek olarak ayırıp 

listeleyiniz. 

 Bu kavramlar için dil bilgisi 

kitaplarından ya da internet 

kaynaklarından yararlanabilirsiniz. 

www.tdk.gov.tr  

http://farabi.selcuk.edu.tr/suzep/turk

_dili/konular_1_donem.html 

 

 Ġnteraktif anatomi atlasından 

yararlanabilirsiniz.  
 

 

 

 Online tıp sözlüklerine internet 

adreslerinden ulaĢabilirsiniz. 

 
 

 

 

 

 Türkçe söyleyiĢ ve yazılıĢlara dikkat 

ediniz. Örnek: Elektr-o-Kardi-o-

Grafi. 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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PULMO/PHENEMO 

DENTO/ODONTO 

NAZAL/NASO 

MĠYO 

KARDĠYO 

OTO 

SITO 

FOBĠ 

DERMA 

GASTRO 

VASO/ANJĠYO 

OPTO 

OSTEO 

BĠ 

HEMATO 

TROMBO 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

 
 

 

Yukarıdaki resimler ile terimleri eĢleĢtiriniz, bunlarla ilgili birer cihaz ve tıbbi terim 

bularak rapor hâline getiriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
Kolay Bulmacalar 

AĢağıdaki bulmacaları çözerek kendinizi değerlendiriniz.  

1.  

AĢağıdaki sözcükleri bularak daire içine 

alınız.  

1. ADALE  

2. ARTRO  

3. DERMATOLOJĠ  

4. KONDRO  

5. KOSTO  

6. MIYELO  

7. MIYO  

8. NASO  

9. OSTEO  

10. PARANAZAL 

 

H K X O Z N O D Z M H 

F A O S A N A L F I K 

R M I Y E L O U D Y R 

P A E L A D A C L O A 

X P A R A N A Z A L R 

O F B K E H G B H Z T 

Y E L I O K O S T O R 

H Z J J K O N D R O O 

D E R M A T O L O J I 

F Q C X T T O S Y U Q 

H X T H T U O S T E O 

 

2.  

AĢağıdaki sözcükleri bularak daire içine 

alınız.  

1. ANTEGRAD  

2. MONOHIBRIT  

3. ANTISTATIK  

4. OLIGOTROFIK  

5. BIFURKASYON  

6. POLIFAJI  

7. BRADIKARDI  

8. POSTINFEKSIYOZ  

9. BRADY 

10. SEMI  

11. HIPOKSI  

12. TRIOKSIT 

V R N D X Z V T R I O K S I T 

T E Q D U A K Z R F C A X I D 

I B D K R I Y Y H I P O K S I 

H I A N T I S T A T I K S G N 

A M M N O A N T E G R A D G A 

K I F O R T O G I L O O K X W 

O F E F A D I J A F I L O P P 

M B I F U R K A S Y O N S E P 

Z P O S T I N F E K S I Y O Z 

T C C Z U P X L L M U W A O U 

V U I Z Y W V K B R A D Y L H 

P C I F M U I N P U R S J Y D 

U P A U S E M I Y W A M S K M 

I D R A K I D A R B G S N N U 

M O N O H I B R I T S N V S C 

 

 

 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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3.  

AĢağıdaki sözcükleri bularak daire içine 

alınız. 

1. ANEMI  

2. ATEROSKLEROZ  

3. BRONCHIOLITIS  

4. FOTOSENTEZ  

5. GASTROMEGALI 

6. HEMANJIEKTAZI  

7. LENFOID 

8. MALIGN 

9. MALASI 

10. PANKARDIT 

G P A N K A R D I T T O A B T 

M I R O O K L Z V W R O W D W 

D Z N T W G M O E U T Z S 0 C 

K A G F Z C V R M Q M A I C G 

F T X I T R Z E N B A B T K A 

Y K D M V F F L E N L D I A S 

P E I E Q Q O K B W V B L S T 

U I O N Q F T S S C K W O A R 

B J F A Y T O O H N 3 K I L O 

X N N C N E S R R E 0 U H A M 

N A E V D Y E E H X R D C M E 

C M L G A Y N T W T N I N M G 

B E L B Q I T A D Q G Y O Z A 

H H M R M T E J N K N S R A L 

M U O M P G Z W A Q M J B Z I 

 

Not: Her bulmaca için süre 10 dakikadır. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 
 

 

Biyomedikal cihazlar ile ilgili konularda teknik iletiĢim araçlarını kullanarak yazılı ve 

sözlü teknik iletiĢim kurabileceksiniz. 
 

 

 
 

 Okul baĢarı durumunu, devam devamsızlığı öğrenmek; banka hesabı açtırmak, 

resmi dairelere baĢvurmak; elektrik tesisatı çekmek; üniversite sınavına girmek; 

sağlık kurulu raporu almak vb. iĢlemleri yapmak amacıyla ne tür yazıĢmalar 

yapıldığını, hangi iletiĢim araçlarının kullanıldığını araĢtırarak rapor hâline 

getiriniz. 

 

3. TEKNĠK ĠLETĠġĠM 
 

Tüm kuruluĢlarda olduğu gibi sağlık ile ilgili kuruluĢlarda da iletiĢim önemli bir yere 

sahiptir. KuruluĢların fonksiyonlarını yerine getirebilmeleri ve amaçlarını 

gerçekleĢtirebilmeleri için çeĢitli iletiĢim araçlarını kullanarak bilgi alıĢveriĢinde bulunmaları 

gerekir. Bir kuruluĢun temel fonksiyonlarının baĢında çalıĢanların koordinasyonu,  kuruluĢun 

dıĢ çevresi ile de bilgi alıĢveriĢinde bulunması gerekir. Çoğu kuruluĢta yöneticiler, 

zamanlarının %75-90’ını iletiĢim faaliyetleri ile harcarlar.  
 

KuruluĢlarda iletiĢim sürecinde tek veya çift yönlü çok çeĢitli iletiĢim araç, yöntem ve 

ortamları kullanılır. Tek yönlü iletiĢim genellikle çalıĢanları, müĢterileri ve diğer ilgilileri 

bilgilendirmek amacıyla kullanılan süreli yayınlar, broĢür, bülten, el kitapları, mektuplar, 

afiĢler, kataloglar ve duyuru panoları gibi araçlardır. Çift yönlü iletiĢim araçlarının en 

baĢında yüz yüze iletiĢim gelmektedir. Bunun dıĢında geleneksel ve teknolojik araçlarla 

yapılan iletiĢim araçları bulunmaktadır. 
 

3.1. ĠletiĢim Yöntemi Olarak YazıĢma 
 

YazıĢmalar çeĢitli amaçlarla kiĢiler ya da kurumlar arasında kullanılan bir iletiĢim 

yöntemidir. Belgeye dayalı olarak yapılan bu iletiĢim yöntemini Ģu baĢlıklar altında 

toplayabiliriz. 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

AMAÇ 



 

 75 

3.1.1. Ticari Amaçlı Yazılar 
 

Ticari kuruluĢların kendi aralarında ya da Ģahıslarla belli bir amacı gerçekleĢtirmek 

amacıyla yaptıkları yazıĢmalardır. Bunlar; bir mal talebinde bulunmak, fiyat almak, Ģikâyette 

bulunmak, bilgi edinmek, alım satım iĢlemleri, ödeme, iade gibi amaçlarla belli kuralları 

dikkate alarak yazılan yazılardır. 
 

3.1.2. Resmî Yazılar  
 

Kamu kurumlarının kendi aralarında, tüzel kiĢiliğe sahip kuruluĢlarla ve gerçek 

kiĢilerle yaptıkları yazıĢmalara resmî yazıĢma denir. Resmî yazıĢma kuralları 03.12.12004 

tarih ve 25659 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıĢtır ve resmî kurumlar arasında yapılacak 

yazıĢmalarda bu kurallara uyulması gerekmektedir. Bu kurallara kamu kurumlarına ait çeĢitli 

internet sitelerinden ulaĢılabilir.  
 

Resmî yazı türlerinden bazıları aĢağıda açıklanmıĢtır. 
 

3.1.2.1. Mazbata 
 

Hukuksal bir olayı, durumu belgelendirmek üzere yazılan yazılardır. Örneğin, 

milletvekili seçimlerinden sonra seçilen kiĢilere milletvekilliklerini teyit amacıyla Yüksek 

Seçim Kurulu tarafından mazbata verilir. 
 

3.1.2.2. SözleĢme 
 

Gerçek veya tüzel kiĢilerin aralarında bir hukuki sonuç doğurmak amacıyla bir 

anlaĢmaya varmalarıdır. AnlaĢma hükümlerini gösteren yazılı belgeye sözleĢme denir. Yazılı 

sözleĢmelerde hukuksal iĢlemin yazılı olarak hazırlanması ve taraflarca imzalanması gerekir. 

Resmî sözleĢmeler yetkili bir makam ya da noter huzurunda yapılan sözleĢmelerdir. Kira, 

miras, satım sözleĢmesi gibi çeĢitli sözleĢmeler vardır. 
 

3.1.2.3. Tezkere 
 

Resmî kurumlar arasında bilgi istemek için yazılan yazılardır. 
 

3.1.2.4. ġartname 
 

Bir iĢin yapılması ya da satın alınacak bir ürün ile ilgili iĢi yaptıran ve yapan kiĢi ya da 

kurumlar arasında iĢin veya ürünün sahip olacağı nitelikleri ve karĢılıklı kabul edilen Ģartları 

gösteren belgedir. Genellikle sözleĢmelerle birlikte hazırlanır.  
 

3.1.2.5. Genelge (Sirküler) 
 

Çok sayıda kiĢi ya da kuruma bir faaliyeti, bir haberi veya bir isteği bildirmek 

amacıyla gönderilen yazılardır. Genelge aynı anda ve kopyalar hâlinde gönderilir. 
 

3.1.2.6. Müzekkere  
 

Resmî dairelerin üst makamlara yazdığı yazılardır. 
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3.1.2.7. Vekâletname 
 

Bir kiĢinin kendi adına bir iĢi yapmak üzere baĢka birine yetki veya görev verdiğini 

beyan eden belgelerdir. Vekâletnameler belli Ģekil ve Ģartlara göre genellikle noter 

huzurunda düzenlenir. 
 

3.1.2.8. Karar Yazıları 
 

Resmî ya da özel kuruluĢların belli bir konu üzerindeki görüĢlerini tespit etmek 

amacıyla yazılan yazılara karar denir. Kararlar, tüm katılımcıların olumlu oyu ile alınırsa ―oy 

birliği‖ ile olumsuz oylar olursa ―oy çokluğuyla‖ alınmıĢ olur. Olumsuz oy verenler kararın 

altına gerekçelerini yazarak imzalar, bu durma ―muhalefet Ģerhi‖ denir. 
 

3.1.2.9. Tutanak 
 

Herhangi bir konuya iliĢkin söylenen sözleri, yaĢanan olayları ve bunların sonuçlarını 

içeren metinlere tutanak denir. Tutanaklar tamamen tarafsız bir Ģekilde hiçbir yorum ya da 

görüĢ içermeksizin yazılır. Tutanak durumun bir fotoğrafıdır.  
 

Toplantı tutanağı toplantının tüm aĢamalarının ve varsa alınan kararların bulunduğu 

özet bir belgedir. Katılımcılar tarafından imzalanır. 
 

Olay tutanağı ise olayın ne, ne zaman, nerede, nasıl ve kimler arasında olduğu, olayın 

hangi etkenlerle olduğu, nasıl geliĢtiği ve sonucu belirtilir. Tutanağı düzenleyenler ve varsa 

tanıklar tarafından imzalanır. 
 

3.1.3. Özel Yazılar 
 

Özel amaçlı yazılar iĢ mektupları, dilekçe, teĢekkür, iĢ isteme yazıları, öz geçmiĢler ve 

özür yazılarıdır. Bu tür yazılar bir tek konu içerir ve bu nedenle kısa ve öz olur. 
 

3.1.3.1. Dilekçe 
 

Dilekçe herhangi bir resmî veya özel kuruluĢa bir isteği iletmek amacıyla yazılan ve 

belli bir planı olan kısa ve öz yazılardır. Dilekçeler hitap, dilekçe metni, tarih, imza ve 

dilekçe sahibinin adresi olmak üzere beĢ bölümden oluĢur. Dilekçe vermek anayasal bir hak 

olup vatandaĢlar herhangi bir konu hakkında dilek ve Ģikâyetlerini yetkili makamlara yazılı 

olarak bildirebilir. BaĢvuru sonuçları dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir. 
 

Dilekçelerde istek ve dilekler yalın ve açık bir dille belirtilmeli, söz uzatılmamalıdır. 

Dilekçe ile birlikte baĢka belgeler eklenmesi gerekiyor ise adresten sonra satır baĢı yapılarak 

Eki: yazılarak altına eklenen belgelerin adedi ve ne olduğu belirtilmelidir. 
 

ĠĢ baĢvurularında dilekçe ile birlikte özgeçmiĢ istenir. 
 

3.1.3.2. Öz GeçmiĢ (CV) 
 

Bir kiĢiyle ilgili kısa kiĢisel bilgilerin bulunduğu yazılara öz geçmiĢ denir. Öz 

geçmiĢin asıl amacı, talep edilen iĢle ilgili niteliklere sahip olunduğunu göstermektir. Öz 
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geçmiĢ bir biyografi gibi ayrıntılı bilgi içermez, kiĢinin tanıtılması bakımından kısa ve genel 

hatları ortaya koyar. Öz geçmiĢ hazırlanırken öncelikle hedef belirlenmeli ve bu hedefe göre 

yazılmalıdır. Herhangi bir standardı olmamasına rağmen iyi bir öz geçmiĢte bulunması 

gereken zorunlu unsurlar vardır.  
 

 KiĢisel bilgiler: Ad, soyad, adres, telefon, e-posta, doğum tarihi, doğum yeri 

gibi baĢvuru sahibine ulaĢmayı sağlayacak en önemli bilgilerdir. Genellikle 

kâğıdın sol üst veya üst orta bölümünde yer alır. 

 Kariyer hedefi: Kısa ve öz bir Ģekilde istenilen iĢin niteliklerini tanımlayan 

bölümdür. Öz geçmiĢte belirtilen niteliklerle iĢin gerektirdiği nitelikler arasında 

bir uyum olmasına dikkat edilmelidir. 

 ĠĢ deneyimi: En son iĢ deneyiminden baĢlayarak tüm iĢ deneyimleri, iĢteki 

sorumluluk ve baĢarılar belirtilmelidir. Tarihler arasında bir tutarsızlık 

olmaması önemlidir. Deneyim kısmında daha önceki çalıĢılan iĢ yerlerinin 

adları, görev pozisyonlarının baĢlayıĢ ve bitiĢ tarihleri ve unvanlara yer 

verilmelidir. ĠĢlevsel olarak öz geçmiĢin en önemli bölümlerinden biridir.  

 Eğitim: En son mezun olunan eğitim biriminden baĢlanarak eğitim kariyeri 

belirtilmelidir. Yeni mezun ya da öğrencilerin bu bölümü iĢ tecrübelerinden 

önce yazıp tüm eğitim kademelerini, özel kursları, özel projeleri, seminerleri ve 

varsa diğer eğitim deneyimlerini son olarak baĢvurulan pozisyona uygun teknik 

becerileri yazmaları yararlı olur. 

 ĠĢle ilgili beceriler: ĠĢ yaĢamında önemli olacağı düĢünülen teknik veya teknik 

olmayan bilgi ve becerileri içerir. Bilgisayar, yabancı dil bilgisi, ilgi alanları, 

ödüller, gönüllü faaliyetler, yayınlanmıĢ eserler baĢvurulan iĢ ya da kariyer 

hedefi açısından önem taĢıyorsa belirtilmelidir. 

 Referanslar: Ġsteğe bağlı olarak öz geçmiĢte yer alır. Öz geçmiĢ sahibinin 

kiĢiliği, beceri ve yetenekleri hakkında doğru bilgileri verebilecek kiĢiler 

yazılmalıdır. Referans listesine yazılacak kiĢilerin adları, unvanları, iĢ saatleri 

içinde ulaĢılabilecek telefon numaraları mutlaka yazılmalıdır. Belirtilecek bir 

referans varsa yazılmalı, yoksa bu bölüme yer verilmemelidir.  
 

Öz geçmiĢ mümkün olduğunca kısa ve öz olmalı, yazım ve dil hatalarına dikkat 

edilmeli, yanlıĢ bilgi verilmemeli, politik ve dini içerik bulunmamalı, baĢvuru yapılan 

pozisyonla ilgisi olmayan herhangi bir Ģey yazılmamalıdır. Ayrıca biçim ve sayfa düzenine 

dikkat edilmelidir. 
 

Unutmayınız iyi hazırlanmıĢ bir öz geçmiĢ iĢ hayatına atılmıĢ önemli bir adımdır. 
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ġekil 3.1: ÖzgeçmiĢ örneği 

 

3.1.4. ĠĢ Mektupları 
 

Kamu ve özel kuruluĢların yapılan iĢle ilgili olarak yönetim, üretim, ticari ve mali 

konularda yazdıkları yazılara iĢ yazısı ya da iĢ mektubu denir. ĠĢ mektupları, karĢı tarafın bir 

davranıĢta bulunması amacıyla yazıldıklarından açık, net, kesin olmalı ve somut ögeler 

içermelidir. ĠĢ mektuplarının çeĢitli türleri aĢağıda incelenmiĢtir. 
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3.1.4.1. Tanıtım ve Reklam Mektupları 
 

Bir mal veya hizmeti potansiyel müĢterilere ve halka tanıtmak, beğendirip satılmasını 

sağlamak amacıyla yazılan mektuplardır. Ürün ya da hizmetin özelliklerinden ve 

benzerlerinden farklı özelliklerinden bahsedilir. Mektubun Ģekli ve içeriği dikkat çekici 

olmalıdır. 
 

3.1.4.2. SatıĢ Mektupları 
 

Ürünlerin veya hizmetlerin sunulması, satıĢın desteklenmesi veya izlenmesi, müĢteri 

bağlantısının sürdürülmesi ve izlenmesi, ürün bilgisi sağlanması ve müĢteri desteğinin 

verilmesi, hizmet iletiĢiminin yürütülmesi gibi amaçlarla yazılan mektuplardır. SatıĢ 

mektupları müĢterileri firma ve ürünler konusunda aydınlatma amacıyla da yazılır. SatıĢ 

mektupları hedefleri açısından reklama benzemekle birlikte içeriğinde ürünle ilgili detaylar 

belirtilir. 
 

3.1.4.3. Bilgi Ġsteme ve Bilgi Verme Mektupları 
 

Herhangi bir konu hakkında bilgi edinebilmek veya bilgi vermek için konuyla ilgili 

kiĢi veya kurumlara yazılan mektuplardır. Bu mektuplar kısa ve öz olmalı, istenilen bilgi ya 

da isteği yeterince açık olarak belirtmelidir. Bilgi verme mektupları olabildiğince kısa sürede 

doğru ve tatmin edici Ģekilde cevaplandırılmalıdır. 
 

3.1.4.4. Ġstek ve SipariĢ Mektupları 
 

Herhangi bir isteği muhataba bildirmek amacıyla yazılan mektuplardır. Bunlar bilgi, 

yardım, randevu, örnek ürün, broĢür, fiyat listesi, katalog gibi ücretsiz verilen ürünler 

olabileceği gibi satın alınacak herhangi bir ürünün talep edilmesi amacıyla da yazılan 

mektuplardır. SipariĢ mektuplarında ne istendiği, istenen ürünün türü, modeli, seri numarası, 

markası, rengi gibi ürünü tanımlayıcı bilgiler bulunmalıdır. SipariĢ mektuplarında teslimatın 

nerede ve ödeme Ģeklinin nasıl olacağı da belirtilmelidir. 
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ġekil 3.2: SipariĢ mektubu örneği 

3.1.4.5. Tekit (Üsteleme) Mektupları 
 

Gönderilen mektupların cevabının gelmemesi durumunda (yeteri kadar beklendikten / 

yasal sürenin dolmasından sonra) karĢı tarafı uyarmak amacıyla yazılan mektuplardır. Tekit 

mektupları nazik bir dille yazılmalıdır. Tekit mektubuyla birlikte önceden gönderilmiĢ olan 

mektubun bir kopyasının eklenmesinde yarar vardır.  
 

3.1.4.6. Teyit (Doğrulama ) Mektupları 
 

Bir mektubun, sipariĢin ya da önemli bir belgenin alındığını doğrulamak üzere yazılan 

mektuplardır. Teyit mektupları iki kopya olarak hazırlanmalı ve gönderilmelidir. Alıcı her iki 

kopyayı da imzaladıktan sonra iade edilecek mektubun sonuna kabul edildiğini belirtmelidir. 
 

3.1.4.7. Tahsilat ve Ödeme Takip Mektupları 
 

ÖdenmemiĢ faturaların ödenmesini talep etmek için yazılan mektuplardır. Genellikle 

kredili satıĢlarda borcun ödenmemesi durumunda, ödemenin hatırlatılması amacıyla borçluya 

belirli aralıklarla yazılır. Bu tür mektuplarla hukuki bir yola baĢvurmadan önce borcun 

tahsiline çalıĢılır. Tahsilat mektupları sert ve kırıcı olmamalı, nazik ifadeler kullanılmalıdır. 

Gecikmenin nedeninin ödemede isteksizlik değil de gözden kaçmıĢ olabileceği veya 

istenmeyen nedenlerden kaynaklanmıĢ olabileceği belirtilmelidir. Hatırlatıcı tarzdaki 

mektuba cevap alınamaması durumunda son çare olarak istenmese de yasal yollara 

baĢvurulacağı açıkça belirtilmelidir. 
 

Sayın Ahmet ULUGÖL 

 

AĢağıda belirtilen üç kalem malı 18 Mayıs 2006 tarihine kadar göndermenizi 

bekliyorum. 

 

SipariĢ tutarı olan 12.600 YTL. Malın teslimi sırasında nakit olarak yapılacaktır.  

 

SatıĢla ilgili fatura ve diğer belgelerin gönderilmesini rica ederim. 

 

Ürün Kodu  Markası  Birim Fiyatı Adedi  Tutarı 

 34          17‖ LCD Samsung  500 YTL            10  5.000  

 48           HP LaserJet XX  220  YTL        10  2.200  

 65           LCD TV  1350  YTL     4  5.400  
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3.1.4.8. Özür Mektupları 
 

ĠĢ yaĢamında elde olmayan nedenlerle taraflar bazen taahhütlerini yerine 

getiremeyebilir. Bu gibi istenmeyen durumlarda hatalı olan taraf, iliĢkilerin bozulmaması 

arzusuyla ve bir nezaket kuralı gereği özür mektubu yazar. Özre neden olan durumun elde 

olmayan nedenlerden kaynaklandığı belirtilir, usulünce özür dilenir ve hatanın 

tekrarlanmayacağı konusunda güvence verilir. 
 

3.1.4.9. Ret/Kabul Mektupları 
 

KuruluĢların kendilerine gelen çeĢitli talepleri kabul veya reddettiklerini bildirmek 

amacıyla yazdıkları mektuplardır. Kabul mektuplarında isteğin kabul edildiği ve yerine 

getirilme Ģartları belirtilir. Ret mektupları, nazik ve karĢıdakileri kırmayacak Ģekilde 

yazılmalıdır. Mektupta ileriye dönük iyi niyet ifade eden bir dil kullanılmalıdır. 
 

3.1.4.10. Alındı Mektupları 
 

Alındı mektupları; çek, bono, sözleĢme, kontrat, rapor gibi önemli, kıymetli ve 

yenilenmesi zor belgeler gönderirken bunların yanında bu belgelerin yollandığına dair 

gönderilen mektuplardır. Bu mektuplarda hangi belgenin kime, nasıl, ne zaman, neden 

gönderildiğinin kayıtlara geçirilerek belgelenmesi asıl amaçtır. Alıcı taraf mal, hizmet veya 

belgenin tamamının alınıp alınmadığını, istenilen nitelikte olmayan malların iadesi veya 

bedelini ödeme gibi hususları, gönderen bildirir. 
 

3.2. Biçimsel ĠletiĢim Araçları 
 

Yazılı iletiĢim araçlarının yanı sıra konu ile ilgili destekleyici bir takım objeler de 

kullanılabilir. Bu objeler form, grafik, tablo veya mesleki çizimler, resimler olabilir. Her 

meslekte mesleğin gerektirdiği bir takım terminolojik bilgiler ve her meslek elemanının 

bilmesi gereken semboller bulunur. Mesleki çizim, grafik ve formlarda ağırlıklı olarak bu tür 

terminolojik bilgilere rastlanması doğaldır. 
 

3.2.1. Formlar 
 

Formlar, belli bir düzene göre tasarlanan ve rutin iĢlerde bilgi edinme ve bilgilendirme 

amacıyla kullanılan önemli teknik iletiĢim araçlarıdır. Formlar, bilgileri belli bir düzene 

koymak amacıyla hazırlanır. Çok çeĢitli amaçlarla kullanılan formlar çeĢitli büyüklükte, 

renkte ve Ģekilde olabilir. Formlar iĢlevsel olarak bilgileri bir araya getirir, standartlaĢtırır. 

Örneğin; kayıt formu, baĢvuru formu, servis formu, hasta bilgi formu, fatura, sipariĢ formu 

gibi çok çeĢitli formlar bulunur. Ayrıca formlar kullanım Ģekline göre farklı isimler de 

alabilir.  
 

Formlar, konuyla ilgili bilgi alıp vermenin en kolay yoludur. Hemen her kuruluĢ 

kurum içi ya da dıĢı bilgi toplama aracı olarak formlara baĢvurur. Formların kuruluĢ için 

avantajları dolduran kiĢiden çok daha fazladır çünkü formlar okunması ve iĢleme konması 

kolay, bilgi toplama araçlarıdır. Özellikle optik olarak kodlanabilen formların okunması 

elektronik yöntemlerle saniyeler içinde yapılabilmektedir. 
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Hayatımızın hemen her alanında formlarla karĢılaĢmamız özellikle iĢ hayatında her 

gün bir dizi form doldurmamız gerekebilir. Vergi bildirimi, bütçe formları, hasta kayıt 

formları, tahlil formları, teknik servis formları, gelen giden evrak kayıt formları, izin, hasta 

sevk, nüfus, askerlik, öss, doğum, ölüm gibi her an karĢımıza formlar çıkmaktadır. ĠĢ 

hayatına atıldığınızda bazı durumlarda, bilgi toplamak ya da bilgilerinizi düzenlemek için 

form geliĢtirmeniz gerekebilir. Bu nedenle formların düzenlenmesi sırasında dikkat edilecek 

bazı noktaların üzerinde durmakta yarar vardır. 
 

3.2.1.1. Formların Özellikleri 
 

Formların tasarımı oldukça önemlidir. Formlar tasarlanırken sorular doğru ifade 

edilmeli ve sadece gerekli bilgiler sorulmalıdır. Konuyla çok ilgisi yoksa okuyucunun özel 

bilgileri sorulmamalıdır. Sorular anlaĢılır, açık ve net olmalıdır. Bu kurallara uyulduğu 

takdirde formlar hem bilgi verenler hem de bilgi toplayanlar için hızlı ve etkin bir iletiĢim 

aracı olacaktır. 
 

AĢağıda form hazırlanırken dikkate alınması gereken bazı kurallar sıralanmıĢtır. 
 

 Form düzenleme amacı belirlenmelidir. 

 Sadece gerekli bilgiler sorulmalıdır. 

 Cümleler muhtemel okuyucu düĢünerek seçilmelidir. 

 Soru türleri ilgili olmalı ve soru düzeni bir sıralama içermelidir. 

 Formların planı iyi düzenlenmeli, cevaplar için uygun boĢluklar bulunmalıdır. 

 ArĢivlemeye ve veri iĢlemeye uygun anahtar alanlar olmalıdır. 
 

Formlarda sonradan gerek duyulur düĢüncesi ile gereksiz soru içermemelidir. Bu 

formu doldurma isteğini azaltır. Formlar hazırlanırken kullanılacak dil, okuyucu kitlesinin 

genel özelliklerine uyumlu olmalıdır. Teknik terimlerden kaçınılmalı herkesin anlayabileceği 

kelimeler seçilmelidir. 
 

Soruların sıralaması mantıksal bir düzen içermeli, birbiri ile iliĢkili veriler 

gruplanmalı, bilgi tekrarı yapılmamalıdır. 
 

Formların indekslenmesini sağlayacak anahtar alanlar bulunmalıdır. Formun fiziksel 

planı dikkatle düzenlenmeli, okuyucu ve değerlendirici açısından kolay anlaĢılır, ayırt 

edilebilir, yeterli geniĢlikte alanlar içermelidir.  Bir sayfaya sıkıĢtırılmıĢ çok sayıda bilgi 

yerine birkaç sayfaya yayılmıĢ geniĢ alanlar içeren formlar tercih edilmelidir. 
 

3.3. Görsel ĠletiĢim Araçları 
 

Grafik iletiĢim; resim, sembol, Ģema ve değiĢik türdeki görsel araçlarla sağlanan 

iletiĢim Ģeklidir. Unutulmamalıdır ki birkaç sayfada açıklanabilecek bir kavram, bir resim ya 

da grafikle tereddüde yer vermeyecek Ģekilde kolayca açıklanabilir. Grafik iletiĢim araçları 

ile fikir, uyarı ve düĢünceler anında ve etkili bir Ģekilde ortaya konmaya çalıĢılır.
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AĢağıdaki açıklamalardan hangisi daha etkilidir? 
 

Dikkat! 

Bu alanda yanıcı ve parlayıcı maddeler 

bulunduğundan sigara içmek ve açık 

alev kullanmak yasaktır. 

 

ġekil 3.3: Görsel iletiĢim araçlarının gücü 

 

Grafik iletiĢim araçları, çoğu zaman dil ve kültürden bağımsız olarak herkes tarafından 

anlaĢılabilir nitelikte tasarlanır. Uluslararası yol iĢaretleri, emniyet sembolleri grafik 

iletiĢimin ne kadar etkili olduğunu gösteren örneklerdir. Sürücüler dik yokuĢ, kaygan yol, 

sollama yasağı gibi trafik iĢaretlerine neredeyse içgüdüsel olarak tepki verir. Çoğu zaman 

yazılı uyarılardaki teknik terimleri çözümleyemeyen insanlar bile yüksek gerilim, radyoaktif 

tehlike iĢaretlerini anında algılayabilirler. 
 

Grafik anlatım, yazım türleriyle birlikte de kullanılabilir. Bu sayede verilmek istenen 

mesaj, sözel ve grafik bileĢenlerle birlikte daha kalıcı ve açıklayıcı bir Ģekilde verilebilir. 

Grafik iletiĢim araçlarının bazı türleri bir meslek ya da bilim dalında ortak bir dil gibi 

kullanılabilir ve sadece konu hakkındaki uzmanlar tarafından anlaĢılabilir. Mühendislik 

çizimleri, mimari planlar, elektrik-elektronik devre çizimleri, kimyasal semboller gibi sadece 

ilgili konularda uzmanlaĢmıĢ kiĢiler tarafından anlaĢılabilir. Her mühendislik alanının 

kendine özgü sembollerinden ve kavramlarından oluĢan grafiksel iletiĢim diline teknik resim 

denir. Teknik resim bir teknik iletiĢim aracı olarak mühendisliğe dayalı meslek okullarında 

okutulan önemli meslek derslerinden biridir. 
 

ġekil 3.4 hakkında arkadaĢlarınızla tartıĢınız ve ne olduğuna karar veriniz. 

 

ġekil 3.4: Ladder diagram 
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3.3.1. Görsel ĠletiĢim Türleri 
 

Bilgiyi grafikler ve çizelgelerle görsel olarak sunmanın amacı, o bilgiyi daha anlamlı 

ve anlaĢılır kılmaktır. Çizimler, grafikler dilin ötesinde evrensel anlamlara sahiptir. Trafik 

iĢaretlerinin her ülkede herkes için aynı anlama geldiğini ve herkes tarafından kolayca 

anlaĢıldığını unutmayalım. Ayrıca bir çizim ya da grafik, bir kez görüldüğünde sözel 

bilgilerden çok daha kolay hatırlanır. Bazı ticari markaların amblem tasarımı için yarıĢmalar 

düzenlediklerine tanık olmuĢsunuzdur. Çoğumuz cep telefonu kullanmaktayız ve çok çeĢitli 

firmalar tarafından üretilen bu cihazları genellikle amblemlerinden ayırt edebiliriz, aynı 

Ģekilde otomobillerin amblemleri de hatırda kalıcı Ģekilde tasarlanmıĢtır.  
 

Ġlköğretim okulundayken sınıfınızın duvarlarını süsleyen mevsimler panosunu;  yaĢ, 

boy grafiklerini hatırlayınız. Bu grafikler sayesinde öğrendiğiniz bazı Ģeyleri bugün bile 

kolaylıkla hatırlıyorsunuzdur. Genellikle raporlar, sayısal bir değiĢimi, geliĢimi ifade eden 

kavramlar açıklanırken çizelge ya da grafiklerle desteklenir. Bu sayede verilen bilgideki 

iliĢkiler, eğilimler kolaylıkla görülebilir. Ancak aĢırı sayısallaĢtırma ve karmaĢık grafikler 

kullanma da olumsuz sonuçlar verebilir. Bu nedenle sayıların, grafiklerin bir araç olduğu 

unutulmamalı ve amaca uygun olarak kullanılmalıdır.  
 

AĢağıdaki anlatım Ģekillerinden hangisi daha etkilidir? 

 

ġekil 3.5: Görsel iletiĢim araçlarının amaca uygunluğu 

Hastanemize 2006 yılında baĢvuran hasta sayıları mevsimsel olarak değiĢiklik 

göstermekte olup kıĢ aylarında hastanemize yapılan baĢvuru sayısı 2540, ilkbahar 

aylarındaki baĢvuru sayısı 2317, yaz aylarındaki baĢvuru sayısı 1327, sonbahardaki baĢvuru 

sayısı 2123’tür. Buna göre yaz aylarında hasta sayısında önemli bir düĢüĢ meydana 

gelmektedir. 
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3.3.1.1. Çizelgeler (Tablolar) 
 

Çizelge, iletilen bilginin bir yöntem çerçevesinde, genellikle sütunlar Ģeklinde 

düzenlenmesidir. Çizelgeler cetvel, tablo gibi isimlerle de anılır. Çizelgelerdeki temel ögeler 

numara, baĢlık, çerçeve ve içerik dipnotlarıdır. Çizelgelerde genel olarak bilgileri 

indekslemek için kullanılan anahtar alanlarında bulunması çizelgedeki verilerin baĢka veriler 

ile iliĢkilendirilmesi bakımından yarar sağlar.  
 

Örneğin, sınıf defterinde yer alan öğrenci listesini inceleyiniz. Bu çizelgede baĢlık, 

sıra numarası, anahtar alanı ve bilgi alanlarını tespit ediniz. Tablo örneği için Öğrenme 

Faaliyeti-1’de Tablo 1.1’e bakınız. 
 

3.3.1.2. Grafikler 
 

Tabloların dıĢında bir teknik iletiĢim aracı olarak grafik kullanımı oldukça yaygındır. 

Grafikler, birbiri ile iliĢkili verileri ve aralarındaki iliĢkiyi görsel olarak ortaya koyan 

araçlardır. Grafik baĢlığı, çerçevesi, içeriği ve kaynakları grafiklerin önemli ögeleridir. 

Grafik oluĢturmak için çeĢitli araçlar kullanabilirsiniz, bunlar bir MsExcel gibi bir bilgisayar 

programı olabileceği gibi sadece kâğıt kalem de olabilir. 
 

Örneğin; herhangi bir kırtasiyeden temin edebileceğiniz milimetrik kâğıdın sol alt 

köĢesini baĢlangıç kabul ederek yatay eksende her bir kare 1 saat olacak Ģekilde sabah saat 8 

den itibaren yazınız. Dikey eksende ise basit bir termometre ile her saat ölçeceğiniz ortam 

sıcaklığına karĢılık gelen kareye iĢaret koyunuz. Koyduğunuz iĢaretleri birleĢtirdiğinizde 

sınıfınızın günlük sıcaklık değiĢimi grafiğini elde etmiĢ olacaksınız. 
 

Amaca göre çeĢitli grafik türleri kullanılmaktadır. BaĢlıca grafik türleri çizgi grafikler, 

sütun grafikler, pasta grafiklerdir. 
 

Çizgi grafikler 
 

Çizgi grafikler, eğilimleri ve zamana bağlı olarak değiĢim gösteren verileri 

vurgulamak için kullanılır. Bu grafik türü geçmiĢteki, Ģimdiki ya da gelecekteki olayları 

göstermek için kullanılabilir. Bu grafiklerdeki bir bilgi birden çok iliĢkinin bir arada 

gösterilmesini sağlar. Birden fazla çizgi varsa her birinin neyi gösterdiği açıkça 

belirtilmelidir. 

 

ġekil 3.6: Çizgi grafik örneği
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Sütun grafikler 

 

ġekil 3.7: Sütun grafik örneği 

Verilerle ilgili boyutların görsel olarak karĢılaĢtırılmasının gerekli olduğu durumlarda 

tercih edilir. Sütun grafiklerde birden çok iliĢki bir arada gösterilebilir. Bu durumda her bir 

sütun ayrı bir Ģekilde taranır ya da renklendirilir.  
 

 Pasta grafikler 
 

Bir bütünün parçası olarak kabul edilen verilerin gösterilmesinde pasta/pay grafikler 

tercih edilir. Örneğin, milletvekili seçimlerinde hangi partinin kaç milletvekili olduğunu 

gösteren grafik, toplam 550 olan milletvekili sayısının hangi partiler arasında paylaĢıldığını 

görsel olarak ortaya koyar. Her dilimin büyüklüğü, bütün içindeki verinin oran ve 

büyüklüğünü gösterir. Her bir dilimin adı, simgelediği yüzde oranı ve yüzdeleri oluĢturan 

değerler ya iliĢkili olduğu dilimin içinde ya da daire dıĢına dilim kenarına yazılır. 

 

ġekil 3.8: Pasta grafik örneği 



 

 87 

3.3.1.3. ġemalar 
 

ġema; birbiri ile iliĢkili kavram, olay, araç gereç, iĢ veya iĢlemlerin grafiksel olarak 

ifade edildiği çizimlerdir. Örneğin; venn Ģeması, organizasyon Ģeması, iĢ akıĢ Ģeması, devre 

Ģeması, yerleĢim Ģeması gibi. ġemalar bileĢenlerin birbiri ile iliĢkisini, çalıĢma biçimini, 

hiyerarĢik düzenini, çalıĢma Ģartlarını da gösterir. ġemalar sayesinde unvanlar, görevler, 

yetki ve sorumluluklar, iĢ tanımları kolaylıkla yapılabilir.  
 

DeğiĢik Ģema türleri vardır. ġemaların kullanımı uygulama alanına göre farklılık 

gösterir. Yönetimsel görevlerin yerine getirildiği alanlarda Ģema daha çok örgüt Ģemaları 

Ģeklinde iken üretim organizasyonlarında iĢ akıĢ Ģemaları, mühendislik alanında devre ve 

yerleĢim Ģemaları kullanılır. Örneğin; okul yönetimi örgüt Ģeması okulunuzun yönetim 

kadrosunu, hiyerarĢisini ve görev dağılımını gösterirken mühendislik alanında bir Ģema 

elektronik bir devrenin tasarımını ya da bir cihazın nereye nasıl yerleĢtirileceğini 

gösterebilir. Bir kimya deneyini tarif eden iĢ akıĢ Ģeması ile deneyde adım adım hangi 

malzemeleri kullanarak ne tür iĢlemler yapacağınız görsel bir Ģekilde tarif edilmiĢ olabilir. 
 

Örgüt (organizasyon) Ģemaları 
 

Bir örgütün yapısını ve tipini göstermek amacıyla çizilen, aynı zamanla birimler 

arasındaki iliĢkiyi gösteren Ģemalardır. Bu Ģemaları bir ailenin soy ağacına da benzetebiliriz. 

ġekil 3.9’da  Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem AraĢtırma Enstitüsü 

Ulusal Deprem Ġzleme Merkezi (UDĠM) ne ait bir örgüt Ģeması görülmektedir. Okulunuzun 

örgüt Ģemasını oluĢturmak için Ms Word programının kuruluĢ Ģeması aracını 

kullanabilirsiniz. 

 

ġekil 3.9: Organizasyon Ģeması örneği 
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ĠĢ akıĢ Ģemaları 
 

ĠĢ akıĢ Ģemaları genellikle üretim alanlarında, üretim sürecinin nasıl iĢlediğini 

göstermek amacıyla çizilen Ģemalardır. Bunun yanı sıra bilgisayar programcılığında da iĢ 

akıĢ Ģemaları yoğun olarak kullanılır. Bu Ģemalar, hangi iĢin hangi sıra ile yapılacağını görsel 

olarak ortaya koyar. Bir programda ya da üretim sürecindeki düĢünce ve iĢlem akıĢını 

gösterir. Özellikle karmaĢık ve uzun problemlerde sürecin yapısını kolayca 

kavrayabileceğimiz bir araçtır. ĠĢ akıĢ Ģemalarında kullanılan semboller ve iĢaretler bir 

iĢlemi, sürece giriĢ ya da çıkıĢı, kararları, iĢlemin yapılıĢ sırasını, yönünü ve kontrol 

iĢlemlerini göstermek üzere uygun Ģekilde yerleĢtirilir. ġekil 3.10’da ilk yardım ekibi 

tarafından uygulanması önerilen defibrilasyon iĢlemine ait iĢ akıĢ Ģeması görülmektedir.  

 

ġekil 3.10: ĠĢ akıĢ Ģeması örneği 
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 YerleĢim Ģemaları 
 

Bir tesisin, odanın, cihazın veya eĢyanın, bir elektronik, pnomatik veya mekanik 

sistemin düzenini ve birbiri ile iliĢkilerini gösteren görsel iletiĢim araçlarıdır. Bir bakıma iĢin 

nasıl yapılacağını, odanın nasıl yerleĢtirileceğini, binaların nasıl konumlandırılacaklarını, 

elektriksel bağlantıların nasıl yapılacağını, makine parçalarının nasıl yerleĢtirileceğini tarif 

eder. Örgütsel yerleĢim Ģemaları dıĢında mimari ve mühendislik yerleĢim Ģemalarının 

çizilmesi veya anlaĢılması mesleki uzmanlık gerektirir. Bir elektronik teknisyeni veya 

mühendisi herhangi bir elektronik devre Ģemasındaki sembollerin ne anlama geldiğini, hangi 

devre elemanının kullanılacağını, ne tür cihazlar ile test yapacağını kolayca anlar. Yine bir 

mimar ya da inĢaat mühendisi bir inĢaat projesindeki binaların konumlarını, büyüklüklerini, 

yüksekliklerini, duvarlarının kalınlığını, ne tür malzeme kullanılması gerektiğini kolayca 

anlayabilir. Açıklamalardan anlaĢılacağı üzere yerleĢim Ģemaları mesleki açıdan oldukça 

önemli bir teknik iletiĢim aracıdır. Bu Ģemaların çizimi ve okunması her mesleğe özel 

yöntem, teknik ve kavramlar teknik resim dersinin konusu olup ayrı bir ders olarak tüm 

mesleki teknik okullarda okutulmaktadır. ġekil 3.11’de MRI/EMAR (Manyetik Rezonans 

Görüntüleme) odasının yerleĢim planı görülmektedir. ġemanın alt bölümündeki tablo, 

Ģemaya ait bazı açıklamalar içermektedir. ġemayı inceleyiniz, odanın büyüklüğünü, yerleĢim 

düzenini, oval halkaların ne anlama geldiğini, cihazın konumunu arkadaĢlarınızla tartıĢınız, 

sonuçları rapor hâline getiriniz. 

 

ġekil 3.11: MRI odası yerleĢim Ģeması 

 

ġekil 3.12’de bir otomobil çakmağından enerji alarak çalıĢan, nikel kadmiyum pil Ģarj 

devresi görülmektedir. Hangi dili kullanıyor olursa olsun, aĢağıdaki Ģemayı inceleyen bir 

elektronik teknisyeni devreyi kolayca kurup çalıĢtırabilir.  
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ġekil 3.12: Elektronik devre Ģeması 

 

Görsel iletiĢim araçları dilden bağımsız olarak iletiĢim kurmamızı sağlayan araçlardır.  

Bu araçları etkili ve yerinde kullanarak anlatmak istediklerimizi sayfalar dolusu yazıya gerek 

kalmadan kolayca anlatabiliriz. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Biyomedikal cihazlar ile ilgili konularda yazılı ve sözlü teknik iletiĢim uygulaması 

yapınız.  
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 Tüm sınıf arkadaĢlarınızın katılımı ile bir 

toplantı oturumu düzenleyerek bu 

öğrenme faaliyeti ile ilgili araĢtırma 

konularını, yöntem ve tekniklerini 

belirleyiniz. Toplantı sonucunda 

hazırladığınız toplantı tutanağını ve karar 

yazısını arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 Toplantınıza bir oturum baĢkanı, bir 

gündem yazman belirleyiniz. Tutanağın 

nasıl doldurulacağı, karar yazısının nasıl 

yazılacağı ve toplantı organizasyonu 

konusunda öğretmenlerinizden yardım 

isteyiniz. 

 Tıbbi cihazlar satıĢ, teknik servis ve 

danıĢmanlık hizmeti veren A-Medikal 

firmasına iĢ baĢvurusu yapmak üzere bir 

iĢ baĢvuru dilekçesi ve öz geçmiĢinizi 

yazınız. 

 Biyomedikal alanının bir dalından mezun 

ve 2 yıl mesleki deneyimi olan bir 

teknisyen olduğunuzu kabul ediniz. 

 A-Medikal firmasının yeni ürünü B 

tansiyon aletinin tanıtımını yapmak üzere 

bir reklam yazısı hazırlayınız. 

 Eczanelerin vitrinlerinde benzer 

reklamlar ile karĢılaĢabilirsiniz. 

 Okul yönetiminizin organizasyon 

Ģemasını hazırlayınız. 

 Yönetim yapısını öğrenmek için 

öğretmenlerinizden bilgi alabilirsiniz. 

 Sizi yıl sonunda baĢarıya ulaĢtıracak 

sürecin iĢ akıĢ Ģemasını hazırlayınız. 

 Öncelikle hangi davranıĢ ve çalıĢmaların 

sizi baĢarıya ya da baĢarısızlığa 

götüreceğinin bir listesini yapmak 

faydalı olacaktır. 

 Bu dersteki baĢarı durumunuzu sütun 

grafik kullanarak gösteriniz. 

 Grafik oluĢturmak için Ms Excel 

programından yararlanabilirsiniz. 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

 
AĢağıdaki hikâyeyi tamamlayınız.  

 

Ahmet Beyin Yeni ĠĢi 
 

Ahmet Bey o gün çok heyecanlıydı. Geçen hafta EEG medikal firmasının muhasebe 

müdürlüğü pozisyonu için vermiĢ olduğu iĢ baĢvuru …………… ve bütün iĢ deneyimlerini 

özenle yazdığı …………… dikkat çekmiĢ olacak ki EEG medikalden iĢ görüĢmesi için 

kendisine saat 10:00 için randevu verilmiĢti.  
 

O gün en Ģık kıyafeti ile saat tam 10:00’da Ģirket müdürü Mehmet Bey’in ofisine 

geldi. Ahmet Bey kibar bir Ģekilde sekreter hanımı selamladıktan sonra kendisinin tanıttı. 

Sekreter hanım Mehmet Bey’in kendisini beklediğini ve hemen kabul edeceğini belirterek 

Mehmet Beyin odasına kadar kendisine eĢlik etti. Ahmet Bey, iyi günler dileyerek içeriye 

girdi. Mehmet Bey’in kendisine gösterdiği yere oturdu. Mehmet Bey’in elinde Ahmet Beyin 

iĢ baĢvurusu sırasında doldurduğu baĢvuru ………….  bulunuyordu. Ahmet Bey, oldukça 

heyecanlı olmasına rağmen sahip olduğu deneyimleri bir de kendisi anlattı. Çok olumlu 

geçen görüĢmenin sonunda Mehmet Bey, kendisiyle çalıĢmak için istekli olduklarını 

belirterek Ahmet Bey’in de bu iĢi istemesi hâlinde çalıĢma Ģartlarının yazılı olduğu 

………………  hemen imzalayabileceklerini belirtti. Ahmet Bey, bu iĢ konusunda artık 

kararını vermiĢti, her iki kopyayı imzalayarak Mehmet Bey’e verdi. Mehmet Bey, kendisi de 

imzaladıktan sonra bir kopyayı Ahmet Bey’e verirken diğerini dosyaya yerleĢtirdi. Mehmet 

Bey, sekreter hanımı çağırarak Ahmet Bey’in Ģirketteki bazı iĢleri kendisi adına yapabilmesi 

için noter onaylı bir ……………… metni ayrıca Ahmet Bey’in muhasebe müdürlüğü 

görevine atandığını Ģirket içindeki tüm bölümlere bildirmek üzere 10 kopyalık bir 

………….. hazırlanmasını rica etti. Daha sonra Mehmet Bey, Ahmet Bey ile birlikte 

Ģirketteki tüm birimleri dolaĢarak yeni muhasebe müdürünü diğer çalıĢanlar ile tanıĢtırdı. 
 

Ertesi gün Ahmet Bey, masasında Ģirket ile ilgili pek çok dosyayla hızlı bir Ģekilde 

çalıĢmaya baĢladı. Öncelikle çalıĢmakta olduğu Ģirketin yönetim yapısını anlayabilmek için 

………………. ……….. dikkatlice inceledi. Bu Ģemaya göre kendisi doğrudan Mehmet 

Bey’in yönetiminde çalıĢacaktı. Daha sonra muhasebe bölümünün görevlerini yerine 

getirmek için hangi iĢlemleri hangi sırayla yaptığını ………………. ………. bakarak 

çabucak anladı. Bunlar zaten çok iyi bildiği iĢlerdi. Sıra çalıĢtığı Ģirketin mali durum 

……………. incelemeye gelmiĢti. Bunlara göre Ģirketin mali durumu oldukça iyi 

görünüyordu.  Sonra Ģirketin son 5 yıllık satıĢ geliĢimini incelemek üzere 6’Ģar aylık 

bölümler hâlinde çizilmiĢ ………………. inceledi. ġirketin satıĢları her 6 ayda neredeyse % 

10 artıĢ göstermiĢti. Ahmet Bey, tüm bunları gördükçe ne kadar isabetli bir karar verdiği 

konusunda kendi kendine seviniyordu. Son olarak Ģirketin pazar payını incelemek üzere ayrı 

ayrı renklerde dilimlenmiĢ ………………. inceledi. EEG medikalin pazar payı bu grafiğe 

göre çok büyük olmasa da dünya çapındaki Ģirketlerin bulunduğu bir pazarda hiç de 

küçümsenmeyecek bir orandaydı. 

Not: Süreniz 10 dakikadır. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Tıbbi cihazları ayırt edebilme   

1. Tıbbi cihazlarla ilgili sınıflandırma kurallarını açıklayabilir misiniz?   

2. GMDN sistemini açıklayabilir misiniz?   

3. Tıbbi görüntüleme prensiplerini açıklayabilir misiniz?   

4. Tıbbi cihazların kullanım amaçlarını açıklayabilir misiniz?   

5. Sinyal izleme cihazlarının ortak özelliklerini açıklayabilir misiniz?   

6. Tıbbi cihazlarla ilgili standartları açıklayabilir misiniz?   

7. Tıbbi cihazlardan kaynaklanan riskleri açıklayabilir misiniz?   

Tıbbi terimleri kullanarak iletiĢim kurabilme   

1. Tıbbi terimleri bileĢenlerine ayırabilir misiniz?   

2. Tıbbi terimlerin kaynaklarını açıklayabilir misiniz?   

3. Farklı terimlerdeki ön ek, kök ve son ekleri ayırt edebilir misiniz?   

4. Tıbbi cihazların tıbbi terimler ile iliĢkisini açıklayabilir misiniz?   

5. Yeni karĢılaĢılan terimlerin anlamlarını sorgulayabilir misiniz?   

Teknik iletiĢim araçlarını kullanarak iletiĢim kurabilme   

1. Resmî yazı türlerini ayırt edebilir misiniz?   

2. Öz geçmiĢ hazırlayabilir misiniz?   

3. Ġhtiyaca uygun hazırlanacak yazı türünü belirleyebilir misiniz?   

4. Ġhtiyaca uygun form hazırlayabilir misiniz?   

5. Görsel iletiĢim araçlarını kullanarak sunum yapabilir misiniz?   
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda ―Hayır‖ Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

―Evet‖ ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHARLARI 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 SANTĠFRÜJ 

2 ANJĠYOGRAFĠ 

3 ĠNVAZĠV 

4 EEG 

5 EMAR 

6 DXA 

7 ISO 

8 RADYASYON 

9 DEFĠBRĠLASYON 

10 DĠYALĠZ 

11 TOMOGRAFĠ 

12 VENTĠLATÖR 

13 ODYOMETRE 

14 OTOTRANSFÜZYON 

15 EKG 

16 CE 

17 RÖNTGEN 

18 GMDN 

19 WHO 

20 TSE 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 dilekçe 

2 öz geçmiĢ  

3 form  

4 sözleĢme  

5 vekâletname  

6 genelge  

7 organizasyon Ģeması 

8 iĢ akıĢ Ģeması 

9 tablo  

10 sütun grafik 

11 pasta grafik 
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