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• Tıbbi Terimlerde Okunuş
• Tıbbi Terimlerin 

Okunuşunda Uyulması 
Gereken Kurallar 

• Kök, Önek ve Sonek 
Kavramları

• Terim çeşitleri
• Temel Anatomik Terimler
• Klinik Terimler
• Laboratuar Terimleri
• Yön Belirten Terimler
• Kısaltmalar ve Simgeler
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•Bu üniteyi çalıştıktan sonra; 
•Tıbbi terimleri doğru 

okuyabilecek,
•Tıbbi terimlerde kök, önek ve 

sonek ayrımını yapabilecek,
•Anatomik terimleri bilebilecek,,
•Klinik terimleri anlayabilecek,
•Laboratuar terimlerini 

öğrenebilecek,
•Yön belirten terimleri 

kullanabilecek,
•Kısaltmalar, ölçü birimleri ve 

simgeler konusunda bilgi sahibi 
olabileceksiniz.
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TIBBİ TERMİNOLOJİYE GİRİŞ

TIBBİ TERİMLERDE OKUNUŞ 

Tıbbi Terimlerin Okunuşunda 
Uyulması Gereken Kurallar 

TERİM ÇEŞİTLERİ 

Temel Anatomik Terimler

Klinik Terimler

Laboratuar Terimleri

Yön Belirten Terimler
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GİRİŞ  
Terim; çeşitli bilim, sanat, meslek, spor dallarında kullanılan; bunlarla ilgili 

varlıkları, durumları, olayları karşılayan sözcüklere denmektedir. Terimler genel 
konuşma ve yazı dili dışında kalan, uzmanlık isteyen özel uğraş alanlarına ait 
kavramları ifade etmeye yarayan, sınırlı anlamlara sahip sözcüklerdir. Terimleşen 
sözcüklerin tek anlamı vardır ve anlamı kişiden kişiye değişmez. Tıbbi terminoloji, 
tıp terimleri ile uğraşan bilim dalıdır. Anatomi, diğer tıp bilim dalları için temel 
bilim dalı olması nedeniyle tıp bilimleri içinde terimlerini ilk belirleyen bilim 
dalıdır. Anatomi bilim dalının terimleri ilk kez 19. yüzyılın sonlarında 
belirlenmiştir. Tıp terimlerinin geliştirilmesi ise 20. yüzyılda Histoloji ve 
Embriyoloji bilim dalının terimlerinin belirlenmesi ile devam etmiş ve sonraki 
yıllarda diğer tıp bilim dallarının da terimlerini belirlemesiyle hızlanmıştır. 

Tıp terimleri, Latince ve Grekçe (eski Yunanca)’ dir. Tıbbi terminolojide 
Grekçe sözcükler Grek alfabesiyle değil Latin alfabesiyle yazılır. Türkçedeki bazı 
harflerin Latincede karşılığı bulunmamaktadır. Bu nedenle tıp terimleri 
okunurken birtakım kurallara uyulması gerekmektedir. Tıp terimlerinin doğru 
telaffuz edilmesi ve telaffuzdan kaynaklı çeşitli karışıklıklara yol açılmaması için    
bu kuralların iyi bilinmesi gerekmektedir. 

Tıbbi terminoloji doğru kullanıldığında, hasta ve sağlık ekibine büyük 
kolaylık ve yarar sağlayacak ancak doğru kullanılmadığı takdirde de telafisi 
mümkün olmayan sorunlara yol açarak maddi ve manevi kayba yol açacaktır. Bu 
nedenlerle tıbbi terminoloji kavramlarının doğru söylenmesi, yazılması ve 
anlamlarının iyi bilinmesi önem arz etmektedir. 

TIBBİ TERİMLERDE OKUNUŞ  
Tıp terimleri Latince ve Grekçe (eski Yunanca)’dir. Tıbbi terminolojide 

Grekçe sözcükler Grek alfabesiyle değil Latin alfabesiyle yazılır. Türkçedeki bazı 
harflerin Latincede karşılığı bulunmamaktadır. Tıp terimleri Türkçe olarak 
okunurken bir takım kurallara uyulması gerekmektedir. 

Tıbbi Terimlerin Okunuşunda Uyulması Gereken Kurallar  

• “c”  harfi “a,o,u” harflerinden veya sessiz harflerden önce geldiğinde “k” 
olarak okunur. 

 

Ö
rn

ek • Scapula (Kürek kemiği) : Skapula
• Cor (Kalp) : Kor
• Bucca (Yanak) : Bukka
• Caudal (Alt, kuyruk tarafı) : Kaudal 
• Cutis (Deri) : Kutis

 
Tıp terimleri Latince’dir. 

Latince olarak yazılıp 
Türkçe olarak 
okunmaktadır. 
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• “c”  harfi “e, i,ae, oe, y” harflerinden veya sessiz harflerden önce 
geldiğinde “s” olarak okunur. 

 
• “y” harfi iki sessiz harfin arasında ise “i” olarak okunur.  

 
• “c” harfinden sonra “h” harfi geliyorsa “k” olarak okunur.  

 

•  “g”  harfi “a, o, u”  harflerinden önce gelirse “g” olarak “e ve i”  
harflerinden önce geliyorsa “j” olarak okunur.  

 
              

• “ph” harfleri “f” olarak okunur.  

Ö
rn

ek
• Cerebrum (Beyin): Serebrum
• Occipitale (Arka kafa kemiği): Oksipital
• Cytologia (Hücre bilimi): Sitoloji

Ö
rn

ek • Dyspnea (Güç solunum): Dispne
• Thymus (Göğüs boşluğunda bulunan bez): Timus

Ö
rn

ek •Cholera (Ağır bağırsak enfeksiyonu): Kolera  

Ö
rn

ek • Gastric (Mide ile ilgili): Gastrik
• Gingiva (Dişeti): Jinjiva 

Tıp terimlerinin doğru 
telafuz edilmesi ve 

telaffuzdan kaynaklı 
çeşitli karışıklıklara yol 
açılmaması için    bu 

kuralların iyi bilinmesi 
gerekmektedir. 
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•  “rh” ve “rrh”  harfleri “r” olarak okunur.  

 
• “x”harfi terimin ortasında ise “ks” olarak okunur.  

 
            

•  “j” harfi ünlü bir harfin önüne gelirse   “y” olarak okunur.  

 
           

• “ch” harfleri “k” olarak okunur.  

Ö
rn

ek •Phobia (Korku ): Fobi

Ö
rn

ek • Rheumatology (Romatizmal hastalıkları konu alan tıp dalı):    
Romotoloji

• Myorrhexis (kas yırtılması): Miyoreksis

Ö
rn

ek •Dextra (Sağ): Dekstra

Ö
rn

ek •Junctura synovialis (oynar eklem): yunktura sinovyalis
 

İki sessiz harf yan yana 
geldiğinde farklı bir 
sessiz harf olarak 
okunabilmektedir 
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• “sch” harfleri “ş” olarak okunur.  

 
• “t”  harfi “ia, io, iu”  harflerinden önce gelirse “s” olarak okunur.  

 
 

• “s”  harfi “m yada n”  harfleriyle bitişik olduğu zaman veya iki ünlü   
arasında olduğu zaman   “z” olarak okunur.                 

 
       

• “ae” harfleri “a” ya da “e” olarak okunur.  

Ö
rn

ek • Brachium (Kol): Brakyum

Ö
rn

ek • Schizophrenia (Bir akıl hastalığı): Şizofreni

Ö
rn

ek • Articulatio (Eklem): Artikulasyo
• Spatium (Aralık): Spasyum
• Adventitia (Damarın dış tabakası): Adventisya

Ö
rn

ek • Organism (Organizma): Organizm
• Anaesthesia (Duyusuzlaştırma): Anestezi

 
“ae” harfleri “a” ya da 

“e” olarak okunur. 
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•  “oe” harfleri “ö” olarak okunur.  

 
                

•  “eu” harfleri “ö” olarak okunur. 

                
•  “i” harfi “i” olarak okunur ancak  “a,e,o,u” gibi harflerden önce gelirse 

“y” olarak okunur.  

 
                

•  “au” harfleri “av” ya da “o” olarak okunur.  

Ö
rn

ek • Vertebrea (Omurlar): Vertebra               

Ö
rn

ek • Oedema (Vücutta bir yerde su birikmesi): Ödem
• Oestrogen (Kadınlık hormonu): Östrojen

Ö
rn

ek • Euthanasia (Tedavisi olanaksız hastalıklarda, onu çektiği acıdan 
kurtarmak amacıyla yaşamın sonlandırılması, iyi ölüm): Ötanazi

• Euthyroid (Tiroid bezinin fonksiyonun normal olması): Ötiroid            

Ö
rn

ek • Arteriola (Küçük atardamar): Arteryol
• Vezica urinaria (İdrar kesesi): Vezika urinarya
• Os parietale (Yan kafa kemiği): Os paryetal
• Cilium (Kirpik): Silyum

 
Herhangi bir yapım eki 
almamış sözcüklere kök 

denir. Kök ya da 
köklerden yeni tıbbi 
terimler oluşturulur. 
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Kök, önek ve sonek kavramları  

Herhangi bir yapım eki almamış sözcüklere kök denir. Kök ya da köklerden 
yeni tıbbi terimler oluşturulur. Kökle birlikte önek, sonek ve kaynaştırma ünlüsü 
bir kelimede bulunması gereken kısımlardır. Ön ve son eklerin kullanılması 
sonucu pek çok bileşik sözcük türetilmiştir. Ön ekler daha çok anatomi 
terminolojisinde; son ekler ise genellikle hastalıkların tanı ve tedavi yöntemleri 
ile ilgili terminolojide görülür. Kök, önek ve sonek kavramları ile ilgili örnekler 
Tablo 1.1.’ de verilmiştir. 

Tablo 1.1. Kök, Önek ve Sonek Kavramları İle İlgili Örnekler 

Kural Örnek 
 

İki kök bir araya getirilerek  yeni bir 
terim oluşturulabilir. 

 
Cardiovasculer (kardiyovasküler): Kalp ve 

damarla ilgili. 
Cardio (kardiyo) + Vascular (vasküler)  

Cardiovasculer   (Kardiyovasküler) 
 

 
Kökün önüne ön ek getirilerek yeni 

bir terim oluşturulabilir. 

 
Antiemetic (antiemetik): Kusmaya karşı 

Anti (anti) + Emetic (emetik)  
Antiemetic (Antiemetik) 

 
 

Kökün sonuna son ek getirilerek 
yeni bir terim oluşturulabilir. 

 
Renalgia (renalji): Böbrek ağrısı 

Ren (ren) +Algia (alji)  Renalgia (Renalji) 
 

 

Ö
rn

ek • Autonomic (Kendi kendine çalışan): Otonomik
• Trauma (Yaralanma, zedelenme): Travma                            

Bi
re

ys
el

 E
tk

in
lik • “Sclera, oesophagus, junctura synovialis, hypodermis, 

autolysis, gonad, oxygen, thorax, maxilla” kelimelerini 
okuyunuz.
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Önekler  
Önekler, kök sözcüklerin önlerine getirilir ve terimlerin anlamlarını 

değiştirirler. Tıp terimlerinde sık kullanılan önekler aşağıda yer almaktadır. 

• “a-, an-, dys-, im-, in-, non-, de-” önekleri olumsuzluk ( yokluk, zorluk ya 
da bozukluk) anlamı veren öneklerdir. 

 

• “par-, para-, circum-, peri-” önekleri çevresinde (yanında , 
komşuluğunda) anlamı veren öneklerdir.  

 

• “amb-, ambi-, amphi-” önekleri her iki tarafında bulunan ya da her ikisi 
de  anlamı veren öneklerdir.  

 

 

• “ante-, pre-, pro-” önekleri ön, önce ya da önünde anlamı veren 
öneklerdir.  

Ö
rn

ek • Aspermia (aspermi): Sperm yokluğu
• Dysplasia (displazi): Dokuların eksik gelişmesi
• İmmature (immatur): Tam gelişmemiş
• Noncellularis (nonselluraris): Hücre içermeyen
• Dehyratio (dehidratasyo): Su kaybı

Ö
rn

ek • Paroral (paroaral): Ağıza komşu
• Paranasalis (paranazal): Burun boşluğuna komşu
• Circumrenal (sirkumrenal): Böbrek çevresinde
• Periarterialis (peryarteryalis): Atardamar çevresinde

Ö
rn

ek

• Ambilateral (ambilateral): Her iki tarafı da ilgilendiren
• Amphibious (amfibyous): Hem karada hem suda yaşayabilen

 
    Kökle birlikte önek, 
sonek ve kaynaştırma 
ünlüsü bir kelimede 
bulunması gereken 

kısımlardır. 

 
Önekler, kök 

sözcüklerin önlerine 
getirilir ve terimlerin 

anlamlarını değiştirirler. 
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• “pos-t ve retro-” önekleri arka, sonra  ya da arkasında anlamı veren 
öneklerdir.  

   
• “en-, em-, endo-, intra-, per-” önekleri içerisinde, arasında ya da   

aracılığıyla anlamı veren öneklerdir.  

          
 

•  “ecto-, ex-, exo-, extra- ” önekleri dışında, dış, haricinde anlamı veren 
öneklerdir. 

 

• “epi-, supra-, hyper-, süper-, poly-” önekleri üzerinde, üstünde, yukarı, 
çok ya da fazla anlamına gelmektedir.  

Ö
rn

ek • Antebrachium (antebrakyum): Önkol
• Prenatalis (prenatalis): Doğum öncesi
• Prophase (profaz): Mitoz bölünmenin ilk evresi

Ö
rn

ek • Postnatalis (postnatalis): Doğum sonrası
• Retromandibularis (retromandibularis): Alt çene kemiği ardı 

Ö
rn

ek

• Encranial (enkranyal): Kafatası içerisinde 
• Endocellular (endoselüler): Hücre içinde
• İntragastric (intragastrik): Mide içinde
• Peroral (Peroral): Ağız yoluyla

Ö
rn

ek • Extracellüler  (ekstraselüler) : Hücre dışında
• Expiration (ekspirasyon): Soluk verme
• Ectoderma (ektoderm): Dış deri

 
Ön ekler daha çok 

anatomi 
terminolojisinde 

görülür. 
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•  “hypo-, oligo-, infra-, sub-” önekleri alt, altında ya da az anlamına  
gelmektedir.  

   
• “meso-, inter- örnekleri arasında, ortasında anlamına gelmektedir. 

 

 

• “ micro-” öneki küçük ve kısa, “macro-” öneki ise büyük ve iri anlamına 
gelmektedir.  

 
•  “ pan-, pas-, pasa-, panto-” öneki bütün, “hemi-, semi-” öneki ise yarım 

anlamına gelmektedir.  

Ö
rn

ek • Polyuria (poliüri): İdrar çokluğu
• Hyperflexion (hiperfleksiyon) :Aşırı fleksiyon, bükme
• Epidermis (epidermis): Derinin üst tabakası
• Superolateral (superolateral): Üst yan tarafta
• Suprarenalis ( suprarenalis): Böbrek üstü 

Ö
rn

ek • Hypoglycemia (hipoglisemi):Kanda Ģekerin normalden az olması
• Oligospermia (oligospermi): Sperm azlığı
• İnfratemporalis (infratemporalis): Şakak kemiği altı
• Subcutaneus (subkutanöz): Derialtı

Ö
rn

ek

• İntercostal (interkostal): Kaburgalar arasında
•Mesoderma (mezoderm): Embriyogenez esnasında ortada oluşan 
hücre tabakası

Ö
rn

ek

•Macroglossia (makroglosi): Dilin anormal derecede büyük olması
•Microcytosis (mikrositoz) : Eritrositlerin normalden küçük olması

 
Sayılarla ilgili önekler: 
Uni-, mono-: bir, tek                       

Bi-, di-: iki 
Tri-: üç                                               

Quadri-: dört 
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•  “tachy-” öneki hızlı, “brady-” öneki ise yavaş anlamına gelmektedir.  

 
•   “normo-” öneki normal, “mal-” öneki ise hastalık ya da bozukluk 

anlamına gelmektedir.  

 
•  Sayılarla ilgili önekler 

Uni-, mono-: bir, tek                       Bi-, di-: iki     

Tri-: üç                                               Quadri-: dört 

 

 

Sonekler  
Sonekler kök sözcüklerin önlerine getirilir ve terimlerin anlamlarını 

değiştirirler. Tıp terimlerinde sık kullanılan sonekler aşağıda yer almaktadır. 

Ö
rn

ek •Pancarditis (pankarditis): Kalbin tüm tabakalarının iltihabı
•Hemianopsia (hemianopsi): Görme alanının yarısını kaplayan 
belirgin görme bozukluğu

•Semilunar (semilunar): Yarım ay şeklinde

Ö
rn

ek •Tachycardia (taşikardi): Kalp atışlarının hızlanması
•Bradycardia (bradikardi): Kalp atımının yavaşlaması

Ö
rn

ek •Normocyte (normosit): Normal alyuvar hücresi
•Malformation (malformasyon): Bozuk oluşum

Ö
rn

ek •Unilateralis (Unilateralis): Tek yanlı
•Bicuspis (bikuspis): İki kapaklı
•Trimester (Trimestr): Üç aylık süre
•Quadriceps (kuadriseps): Dört başlı

 
Son ekler ise genellikle 

hastalıkların tanı ve 
tedavi yöntemleri ile 

ilgili terminolojide 
görülür. 
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• “-ulus, -ula, -ulum, -olus” sonekleri azaltma, küçültme  anlamına 
gelmektedir.  

 

• “-ic, -icus, -ac, -acus, -al, -alis, -aris, -orius” sonekleri ilgili,  ait anlamına 
gelmektedir. 

 

 

• “-eus, -oid, -formis, -icus” sonekleri biçiminde, benzer anlamına 
gelmektedir.  

 

• Bazı son ekler ilgili kelimelerin sonuna eklenerek hastalık 
tanımlanmasında kullanılır. Hastalık tanımlanmasında sık kullanılan 
sonekler Tablo 1.2.’ de verilmiştir.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ö
rn

ek •Lobulus (lobulus): lobcuk
•Venula (venul): Küçük toplardamar
•Septulum (septulum): Bölmecik
•Alveolus (alveolus): Kesecik

Ö
rn

ek •Gastric (gastrik): Mide ile ilgili
•Hepaticus (hepaticus): Karaciğer ile ilgili
•Cardiac (kardiyak): Kalple ilgili
•İlaicus (ilyakus): Kalça ile ilgili
•Buccal (bukkal): Yanakla ilgili 

Ö
rn

ek •Sigmoideus (sigmoidöz): ''s'' harfine benzer
•Lipoid (lipoid): Yağa benzer
•Vermiformis (vermiformis): Solucana benzer
•Plasmaticus (plasmaticus): Plazma gibi 



Tıbbi Terminolojiye Giriş 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  14 

Tablo 1.2. Hastalık Tanımlanmasında Sık Kullanılan Sonekler 

Sonek Örnek 
-algia: Ağrı            Cephalgia (sefalji): Baş ağrısı 

-ectasia:  Büyüme Bronchiectasia (bronşiyektazi): Bronşların 
genişlemesi 

-mia: Kan Hyperglycemia (hiperglisemi): Kan şekerinin yüksek 
olması 

-genic: -den kaynaklanan 
 

Nephrogenic (nefrojenik): Böbreklerden kaynaklanan 

-itis : İltihap, yangı Osteitis (osteit): Kemik iltihabı 

-phobia: Anlamsız ve aşırı korku Nyctophobia (niktofobi): Gece karanlığından korkma 

-cele: Fıtık, dışa doğru büyüme Rectocele (rektosel): Rektumun vajinaya doğru cep 
yapması 

-malacia: Yumuşama Osteomalacia (osteomalazi): Kemik yumuşaması 

-iasis : Oluşum Lithiasis (lityazis): Taş oluşması 

-uria : İdrarla atılan Hematuria (hematüri): İdrarın kanlı oluşu 

-lysis : Çözülme, erime Osteolysis (osteoliz): Kemik erimesi 

 
•  Uygulamayla ilgili son ekler 

Tablo 1.3. Uygulamayla İlgili Sık Kullanılan Sonekler 

Sonek Örnek 
-ectomy: Keserek çıkartma Tonsillectomy (tonsillektomi): Bademciklerin 

ameliyatla çıkarılması 

-graphy: Çizelge şeklinde 
kaydetme 
 

Ultrasonography (ultrasonografi): Farklı yoğunluktaki 
dokulardan geçen yüksek frekanslı ses dalgaları 
yansımasının çizelge hâlinde kaydedilmesi 

-plasty: Vücuttaki şekil 
bozukluklarının cerrahi yolla 
düzeltilmesi 

Tympanoplasty (timpanoplasti): İşitme ile ilgili 
herhangi bir bozukluğu düzeltme amacıyla orta kulak 
üzerinde yapılan ameliyat 

-stomy: Delik açma, bağlama, 
geçit oluşturma 

İleostomy (ileostomi): İleumdan (ince bağırsağın son 
bölümü) vücut dışına delik açılması 

-metry: Ölçme Spirometry (spirometri): Akciğerlerin nefes alma 
yeteneğini ölçme 

TERİM ÇEŞİTLERİ  

Temel Anatomik Terimler 

Vücut, yer ve komşuluk tanımlamaları için bölgelere ayrılmıştır. Bu 
bölgeler önemlidir. Anatomik terimler; vücudun bölümlerinin tanımlanmasını 
sağlayan, kesin anlamlı sözcüklerdir.   

• Regio capitis (rejyo kapitis): Baş bölgesi 

 
Çeşitli köklere son ekler 

eklenerek hastalık 
tanımlanmasında 
kullanılan terimler 

üretilebilir. 
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• Regio facialis (rejyo fasyalis): Yüz bölgesi 
• Regio pectoralis (rejyo pektoralis): Göğüs bölgesi 
• Regio abdominalis (rejyo abdominalis): Karın bölgesi 
• Regio umblicalis (rejyo umblikalis): Göbek bölgesi 
• Regio glutealis (rejyo glutealis): Kalça bölgesi 
• Canalis ingiunalis (kanalis ingüinalis): Kasık kanalı 
• Thoraks (toraks): Göğüs boşluğu 
• Abdomen (abdomen): Karın boşluğu 
• Axilla (aksilla): Koltuk altı 
• Brachium (brakyum): Kol 
• Cubitus (kubitus): Dirsek 
• Manus (manus): El 
• Carpus (karpus): El bileği 
• Metacarpus (metakarpus): El tarağı 
• Digitus (dijitus): Parmak 
• Pelvis (pelvis): Karın boşluğunun devamı 
• Femur (femur): Uyluk 
• Genus (genus): Diz 
• Crus (krus): Bacak 
• Podos (podos): Ayak 
• Tarsus (tarsus): Ayak bileği 
• Metatarsus (metatarsus): Ayak tarağı 

 

Klinik Terimler 

Klinik olarak hastalığın doğru tanısını koymak ve tedavi amacıyla kullanılan 
terimlerdir.  

 

Ö
rn

ek •Cavitas cranii (kavitas krani): Kafatası boşluğu
•Canalis vertebralis (kanalis vertebralis): Omurga kanalı
•Ventricle (ventrikül): Karıncık

Ö
rn

ek

•Bronkoskopi: Bronşların içinin görüntülenmesi ve biyopsi alınması 
için kullanılan yöntem

•Parasentez: Karın boşluğunda biriken sıvının boşaltılması 
•İnspeksiyon: Doktorun hastayı gözlemlemesi
•Biyopsi: Vucüttaki bir organdan doku parçası alınması
•Odyogram: İşitme kaybını saptamak için kullanılan test
•Smear: Vajinadan incelemek için hücre alınması

 
Klinik olarak hastalığın 
doğru tanısını koymak 

ve tedavi amacıyla 
kullanılan terimlerdir. 

 
Anatomik terimler, 

klinik terimler, 
laboratuar terimleri 

ve yön belirten 
terimler sık kullanılan 

terimlerdir. 
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Laboratuar Terimleri 

Tanı amacıyla yapılan laboratuar testlerinde kullanılan terimlerdir. Aşağıda 
çeşitli örnekler verilmiştir. 

 

Yön Belirten Terimler 

Yer ve komşuluk tanımlamasında kullanılan ve sağlık çalışanları arasında 
anlaşmayı kolaylaştıran terimlerdir.  

 
Kısaltmalar, Ölçü Birimleri ve Simgeler 

Kısaltmalar 
 Tıp terimlerinde kısaltmaların önemli yeri vardır. Kısaltma sözcük yerine 

geçer. Aşağıda sık kullanılan kısaltmalardan bazıları yer almaktadır. 

 
• Tüberküloz: TB; Tbc 
• Gram: Gr; G 
• Kan basıncı:  KB 
• Manyetik rezonans görüntüleme: MRG 
• İnsüline bağımlı diabetes mellitus: IBDM 
• Glomerüler filtrasyon hızı: GFR; GFH 
• Akut romatizmal ateş: ARA; AER 
• Bilgisayarlı tomografi: BT; CT 
• Ultrasonografi: USG; US 
• Gastroözofageal reflü: GÖR 
• Nekrotizan enterokolit: NEK; NEC 
• Ekokardiyografi: EKO 
• Büyüme hormonu: BH; GH 

Ö
rn

ek •Bilirubin: Serum ve idrarda bilüribin ölçülmesidir.
•Hemoglobin ölçümü: Kanda hemoglobin konsantrasyonunun 
ölçülmesidir.

•Hematokrit: Kanda kırmızı kan hücrelerinin yüzdesinin ölçülmesi

Ö
rn

ek •Superior (superyor): üst
•Apicalis (inferyor): alt
•Superficialis (süperfisyalis): yüzeyel
•Anterior (anteryor): ön
•Lateralis (lateralis): dış yan

 
Tıp terimlerinde 

kısaltmaların 
önemli yeri vardır . 

Kısaltma sözcük yerine 
geçer. 
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• Serbest yağ asidi: SYA 
• Litre: lt; l 

Ölçü birimleri 
• l : litre 
• dl: desilitre litrenin onda biri 
• ml: mililitre 
• kg: kilogram 
• g: gram 
• mg: miligram 
• µg: mikrogram 
• mEq: miliequivalen 
• µm: mikrometre 
• u: ünit 
• gt: damla 
• gtt: damlalar 
• mmol: milimol 
• ng: nanogram  

Simgeler 
• <: küçüktür 
• >: büyüktür 
• ≤: küçük eşittir 
• ≥: büyük eşittir 
• α: alfa 
• β: beta 
• ∑: verilerin toplamı 
• %: yüzde 
• ‰: binde 
• =: eşit 
• +: pozitif 
• -: negatif 
• ±: pozitif veya negatif 

 

 
Ölçü birimleri ve 

simgelerin kullanılması 
çeşitli kolaylıklar sağlar. 
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Ö
ze

t
•Terim; çeşitli bilim, sanat, meslek, spor dallarında kullanılan; bunlarla ilgili 

varlıkları, durumları, olayları karşılayan sözcüklere denmektedir.
•Terimleşen sözcüklerin tek anlamı vardır ve anlamı kişiden kişiye değişmez. 
•Tıp terimleri, Latince ve Grekçe (eski Yunanca)’ dir. Tıbbi terminolojide 

Grekçe sözcükler Grek alfabesiyle değil Latin alfabesiyle yazılır.
•Türkçedeki bazı harflerin Latince de karşılığı bulunmamaktadır. Tıp terimleri 

Türkçe olarak okunurken bir takım kurallara uyulması gerekmektedir.
•“c”  harfi “a,o,u” harflerinden veya sessiz harflerden önce geldiğinde “k” 

olarak okunur.
•“c”  harfi “e,i,ae,oe,y” harflerinden veya sessiz harflerden önce geldiğinde 

“s” olarak okunur.
•“y” harfi iki sessiz harfin arasında ise “i” olarak okunur. 
•“c” harfinden sonra “h” harfi geliyorsa “k” olarak okunur. 
•“g”  harfi “a o u”  harflerinden önce gelirse “g” olarak “e ve i”  harflerinden 

önce geliyorsa “j” olarak okunur. 
•“ph” harfleri “f” olarak okunur. 
•“rh” ve “rrh”  harfleri “r” olarak okunur. 
•“x”harfi terimin ortasında ise “ks” olarak okunur. 
•“j” harfi ünlü bir harfin önüne gelirse   “y” olarak okunur. 
•“ch” harfleri “k” olarak okunur.
•“sch” harfleri “ş” olarak okunur. 
•“t”  harfi “ia, io, iu”  harflerinden önce gelirse “s” olarak okunur. 
•“s”  harfi “m yada n”  harfleriyle bitişik olduğu zaman veya iki ünlü arasında 

olduğu zaman   “z” olarak okunur. 
•“ae” harfleri “a” ya da “e” olarak okunur. 
•“oe” harfleri “ö” olarak okunur. 
•“eu” harfleri “ö” olarak okunur.
•“i” harfi “i” olarak okunur ancak  “a,e,o,u” gibi harflerden önce gelirse “y” 

olarak okunur. 
•“au” harfleri “av” ya da “o” olarak okunur.
•Önekler, kök sözcüklerin önlerine getirilir ve terimlerin anlamlarını 

değiştirirler.
•“a-, an-, dys-, im-, in-, non-, de-” önekleri olumsuzluk ( yokluk, zorluk ya da 

bozukluk) anlamı veren öneklerdir.
•“par-, para-, circum-, peri-” önekleri çevresinde (yanında , komşuluğunda) 

anlamı veren öneklerdir. 
•“amb-, ambi-, amphi-” önekleri her iki tarafında bulunan ya da her ikisi de  

anlamı veren öneklerdir. 
•“ante-, pre-, pro-” önekleri ön, önce ya da önünde anlamı veren öneklerdir.
•“pos-t ve retro-” önekleri arka, sonra  ya da arkasında anlamı veren 

öneklerdir. 
•“en-, em-, endo-, intra-, per-” önekleri içerisinde, arasında ya da aracılığıyla 

anlamı veren öneklerdir. 
•“ecto-, ex-, exo-, extra- ” önekleri dışında, dış, haricinde anlamı veren 

öneklerdir.  
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Ö
ze

t (
de

va
m

ı)
•“epi-, supra-, hyper-, süper-, poly-” önekleri üzerinde, üstünde, yukarı, çok 

ya da fazla anlamına gelmektedir.
•“hypo-, oligo-, infra-, sub-” önekleri alt, altında ya da az anlamına 

gelmektedir. 
•“ meso-, inter-” önekleri arasında, ortasında anlamına gelmektedir.
•. “ micro-” öneki küçük ve kısa, “macro-” öneki ise büyük ve iri anlamına 

gelmektedir. 
•“ pan-, pas-, pasa-, panto-” öneki bütün, “hemi-, semi-” öneki ise yarım 

anlamına gelmektedir. 
•“tachy-” öneki hızlı, “brady-” öneki ise yavaş anlamına gelmektedir. 
•“normo-” öneki normal, “mal-” öneki ise hastalık ya da bozukluk anlamına 

gelmektedir. 
•Sonekler kök sözcüklerin önlerine getirilir ve terimlerin anlamlarını 

değiştirirler. Tıp terimlerinde sık kullanılan sonekler aşağıda yer almaktadır.
•“-ulus, -ula, -ulum, -olus” sonekleri azaltma, küçültme  anlamına 

gelmektedir. 
•ic, -icus, -ac, -acus, -al, -alis, -aris, -orius” sonekleri ilgili, ait anlamına 

gelmektedir.
•“-eus, -oid, -formis, -icus” sonekleri biçiminde, benzer anlamına gelmektedir. 
• Bazı son ekler ilgili kelimelerin sonuna eklenerek hastalık tanımlanmasında 

kullanılır. 
•Tıbbi terminoloji doğru kullanıldığında, hasta ve sağlık ekibine büyük kolaylık 

ve yarar sağlayacak ancak doğru kullanılmadığı takdirde ise telafisi mümkün 
olmayan sorunlara yol açarak maddi ve manevi kayba yol açacaktır.

• Bu nedenlerle tıbbi terminoloji kavramlarının doğru söylenmesi, yazılması 
ve anlamlarının iyi bilinmesi önem arz etmektedir.

•Herhangi bir yapım eki almamış sözcüklere kök denir. Kök ya da köklerden 
yeni tıbbi terimler oluşturulur. 

•Kökle birlikte önek, sonek ve kaynaştırma ünlüsü bir kelimede bulunması 
gereken kısımlardır. Ön ve son eklerin kullanılması sonucu pek çok bileşik 
sözcük türetilmiştir.

• Ön ekler daha çok anatomi terminolojisinde son ekler ise genellikle 
hastalıkların tanı ve tedavi yöntemleri ile ilgili terminolojide görülür.

•Anatomik Terimler: Anatomik terimler; vücudun bölümlerinin 
tanımlanmasını sağlayan, kesin anlamlı sözcüklerdir.

•Klinik Terimler: Klinik olarak hastalığın doğru tanısını koymak ve tedavi 
amacıyla kullanılan terimlerdir. 

•Laboratuar Terimleri: Tanı amacıyla yapılan laboratuar testlerinde kullanılan 
terimlerdir. Aşağıda çeşitli örnekler verilmiştir. 

•Yön Belirten Terimler: Yer ve komşuluk tanımlamasında kullanılan ve sağlık 
çalışanları arasında anlaşmayı kolaylaştıran terimlerdir.

•Tıp terimlerinde kısaltmaların önemli yeri vardır. Kısaltma sözcük yerine 
geçer.  
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DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. Yanlarında okunuşu verilen kelimelerden hangisinin okunuşu yanlış 

yazılmıştır?  
a) Scapula : Skapula 
b) Cor : Kor 
c) Bucca  : Buca 
d) Caudal : Kaudal  
e) Cutis  : Kutis 

 

2. Tıp terimleri hangi dildedir? 
a) Latince ve Grekçe (eski Yunanca) dir. 
b) İngilizcedir. 
c) Fransızcadır. 
d) Almacadır. 
e) Farscadır.  

 

3. Aşağıdakilerden hangisi olumsuzluk ( yokluk, zorluk ya da bozukluk) 
anlamı veren öneklerden değildir? 
a) a-, an- 
b) dys- 
c) im-, in- 
d) non – 
e) ambi- 

 

4. Hangi kelimenin sonunda azaltma ya da küçültme anlamı veren sonek 
yoktur? 
a) Lobulus (lobulus) 
b) Hepaticus (hepatikus) 
c) Venula (venul) 
d) Septulum (septulum) 
e) Alveolus (alveolus) 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi yön belirten terimler arasında yer almaz? 
a) Superior  
b) Apicalis  
c) Superficialis  
d) Hemoglobin 
e) Lateralis  
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6. Aşağıdakilerden hangisinde keserek çıkartma anlamı içeren bir sonek 
vardır? 
a) Tonsillectomy 
b) Ultrasonography 
c) Tympanoplasty 
d) İleostomy  
e) Spirometry  
 

7. Aşağıdaki kelimelerden hangisi kan şekerinin yüksek olması anlamına 
gelmektedir? 
a) Nephrogenic  
b) Osteitis 
c) Hyperglycemia  
d) Cephalgia 
e) Bronchiectasia  

 

8. Aşağıdaki ifadelerden  hangisi doğru kısatılmamıştır? 
a) Tüberküloz: TB; Tbc 
b) Gram: Gr; G 
c) Kan basıncı:  KB 
d) İnsüline bağımlı diabetes mellitus: IBDM 
e) Glomerüler filtrasyon hızı: MRG  
 

9. Ölçü birimlerinden hangisinin kısaltılması yanlış yazılmıştır? 
a) l : litre 
b) ml: mililitre 
c) kg: kilogram 
d) mg: miliequivalen  
e) mmol: milimol 

 

  10.  Aşağıdaki kısaltmalardan hangisi doğru değildir? 
a) α: alfa 
b) ‰: yüzde  
c)    β: beta 
d) =: eşit 
e) -: negatif 

 
 
 

 
Cevap Anahtarı 

1.c, 2.a, 3.e, 4.b, 5.d, 6.a, 7.c, 8.e, 9.d, 10.b 
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