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SUMMARY: Yakýncý C, Aslan M, Býçak U (Department of Pediatrics, Ýnönü
University Faculty of Medicine, Malatya, Turkey). Problems of Turkish medical
language. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2004; 47: 228-232.
Language is as alive as the society using it and is ever-changing. Great
developments in medicine have led to many new words or terms being adopted
and used in the same form as the foreign origin. Use of these words in lectures,
conferences, briefings and reviews has caused some problems and confusion
in use of the language. These problems can only be overcome of a common
and standard language form is adopted. The purpose of this study was to raise
the problems of the Turkish medical language.
Key words: medicine, Turkish, language unity.
ÖZET: Dil, onu kullanan toplum gibi canlý ve deðiþkendir. Týp alanýndaki baþ
döndürücü geliþmeler; yeni birçok yeni sözcük ve terimin yabancý kaynaklardan
aynen alýnarak kullanýma girmesine yol açmýþtýr. Bu terimlerin çeþitli konferans,
seminer ve dergilerde kullanýlmasý, bu sözcüklerin aynen benimsenmesine neden
olmuþ ve mevcut durum dilin kullanýlýþýnda karýþýklýklara ve sorunlara yol
açmýþtýr. Bu sorunlarý ve karýþýklýklarý aþmak ortak ve standart dil kullanmakla
mümkündür. Bu çalýþmadaki amaç; herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlan,
söylenen ve yazýlan terimlerden oluþan ortak dil kullanýlmasý fikrini
benimsetmek, ilgili ortamlarda konunun gündeme getirilmesini ve gerekli
çalýþmalarýn ivedilikle yapýlmasýný saðlamaktýr.
Anahtar kelimeler: týp, Türkçe, dil birliði.

Türk Dil Kurumu Türkçe sözlüðünde; Dil,
insanlarýn düþüncelerini ve duygularýný
bildirmek için kelimelerle veya iþaretlerle
yaptýklarý anlaþma, lisan; Dil birliði, lehçe ve
aðýz farklarýný gidererek ayný dili kullanan
toplumlar arasýnda ortak bir yazý dili ve alfabede
birleþme olarak tanýmlanmýþtýr. Terim ise bir
bilim, sanat, meslek dalýyla veya bir konu ile
ilgili özel ve belirli bir kavramý karþýlayan kelime
þeklinde belirtilmiþtir1.

köklerine, bilinç altýnýn derinliklerine uzanan
baþlýca insansal bir iþlevdir. Dil en etkili iletiþim
aracýdýr; bir toplumda yaþayanlarýn gördüklerini,
duyduklarýný, duygularýný, gözlemlerini,
isteklerini belirtir. Kendine özgü bir dünya
görüþü yaratýr. Aklýn buluþlarýný, düþünce ve
bilim ürünlerini, kültür deðerlerini toplumun
her kesimine sunmak, iletmek ve kullanýmýný
saðlamak, toplumun konuþtuðu ve yazdýðý dil
ile gerçekleþir.

Dil, insanlýk tarihi ile yaþýt bir iletiþim aracý,
toplumlar için bir tecrübeler deposu ve
toplumun kültürel mirasýdýr. Dil, hayatýn içine,
tarihe, düþünceye, edebiyata yani insan zihin,
ruh ve davranýþlarýnýn yayýldýðý bütün alanlara
kök ve dal budak salmýþ bir vakýadýr. Dil,
insanlarýn düþünme yeteneði ile ortaya çýkmýþ,
doðduktan sonra da düþüncelerin yaratýcýsý
olmuþtur. Hiçbir düþünce ve duygu dile
dönüþmeden var olamaz. Dil bireyin bilincini
oluþturan, benliðini biçimlendiren, bilincin

Dil, onu kullanan toplum gibi canlý ve deðiþkendir. Bu nedenle dilimizde kaybolan, yeni
kullanýlan ve kullanýþý azalmýþ veya artmýþ
kelimeler görmekteyiz. Mevcut durum dilin
kullanýlýþýnda bazý sorunlar oluþturmaktadýr.
Dilimizdeki bu sorunlar, yýðma bir tepe gibi
ortasýndan çatlayýp durmakta, bizse çatlaklarý
doldurmakla zaman geçirmekteyiz. Dilimizin
içinde bulunduðu karýþýk ve bulanýk durum,
bütün kalemlerce üzerinde sýk durulan, fakat
nedense meselenin can damarýna kimsenin
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dokunmaya pek yaklaþmadýðý, ufkunda dolaþýlan, ama kaynaðýna inilemeyen bir çýkmaz
sokak durumudur. Dil düþünce üretimi arasýndaki iliþki ve dilin tüm yaþam alanlarýný
belirleyen önemi göz önüne alýnýrsa standart
Türkçe bilim terimlerinin yaygýnlaþtýrýlmasýnýn
gerekliliði ortaya çýkar. Bilgi ve görüþleri aktaran
dil ne kadar anlaþýlýrsa bunlarýn kavranmasý ve
iþlerliðe girmesi de o kadar kolay ve doðru olur.
Dil, her türlü etkiye açýk, sürekli olarak deðiþen
dinamik bir yapýya sahiptir. Diller arasýndaki
kelime ve kavram alýþveriþinin önüne geçilemez.
Týp alanýndaki geliþmeler; yeni usul, kavram ve
buluþlar birçok yeni teknik terimin kullanýma
girmesine yol açmýþtýr. Örnek olarak Dorlands
Ýngilizce Týp sözlüðünün 2000 yýlý baskýsýnda
8000den fazla sözcüðün eklendiði ifade
edilmektedir. Bu nedenle farklý týp fakültelerinden mezun olmuþ hekimlerle karþýlaþtýðýmýzda, deðiþik Türkçe týp kitaplarýný ve
makalelerini incelediðimizde, Türkçe týbbi
terminolojinin farklý þekilde kullanýldýðýný
görmekteyiz. Yaptýðýmýz incelemelerde, Türkçe
týbbi kelimelerin bir standardizasyonun
olmadýðý ve farklý þekillerde yazýlabildiðini
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görmekteyiz2-7. Yüzlerce standardize edilmemiþ
kelime arasýnda deðiþik örnekler gösterebiliriz
(Tablo I).
Hekimliðimiz ile ilgili terimler uzun süre Arapça
dilinin etkisi altýnda kalmýþtýr. XIX. yüzyýlda
ikinci Mahmut tarafýndan kurulan Askeri
Týbbiyede eðitim Fransýzca verilmiþtir. Fransada
eðitim görmüþ Türk ve Fransýz öðretmenlerin
ve 26 yýl süren Fransýzca eðitimin etkisi ile
Türkçe konuþan, Osmanlýca yazan, Latince
terimleri Fransýzca gramer kurallarý ile okumaya
çalýþan bir hekim nesli yetiþmiþtir. Özellikle
klinik bilimler üzerinde Fransýzca etkisi daha
fazla olmuþtur. Günümüzde de bir çok hastalýðýn ya da belirtilerinin tanýmýnda Fransýzca
kullanýlmaktadýr. Yirminci yüzyýlýn ilk yarýsý
içinde, özellikle 1930lu yýllardan itibaren
Almanyadan ülkemize gelen bilim adamlarýnýn
etkisi ile týp dilindeki Fransýzca hakimiyeti yerini
Alman düþünce yapýsýna býrakmýþtýr. Cumhuriyet
Türkiyesinde de Latin harflerine geçilmesi ile
birlikte (1929) týbbi dil olarak Latince
terminoloji esas alýnmýþtýr. Günümüzde bilimsel
açýdan en yaygýn kullanýlan dilin Ýngilizce olmasý
nedeni ile týbbi terminolojide kullanýlan bazý

Tablo I. Ülkemizde yayýnlanan týp dergilerinde bazý kelimelerin farklý yazýlýþlarýna ait örnekler
Orijinal kelime

Türkçe kaynak-1

Türkçe kaynak-2

Türkçe kaynak-3

asthma
laryngitis
fetus
gastroesophageal
tuberous sclerosis
telangiectasia
idiopathic
percentile
allergy
pharyngeal
bronchiectasia
candidiasis
myoclonus
convulsion
paroxysmal
degenerative
tuberous sclerosis
ataxia-telangiectasia
cranial
chorea
encephalitis
lethargy
herniation

astma
laringitis
fetüs
gastroözefagial
tubero skleroz
telangiektazya
idiopatik
persentil
allergia
farenjiyal
bronþektazi
candidiyazis
miyoklonus
konvülziyon
paroksismal
degeneratif
tubero skleroz
ataksiya telangiektazya
kraniyal
korea
ensefalit
letarji
herniasyon

astým
larinjit
fötus
gastroözofagiyal
tüberoz skleroz
telanjiektazi
idyopatik
pörsentil
alerji
farinjeal
bronþiektazi
kandidiyasis
myoklonus
konvülsiyon
parosizmal
dejeneratif
tüberoz skleroz
ataksi-telanjiektazi
kranial
kore
ansefalit
laterji
herniyasyon

asthma
Larenjit
fötüs
gastroözefageal
tüberosklerozis
telenjiektazia
idiyopatik
percentil
allerji
faringeal
bronþiyektazi
kandidiyaz

konvulsiyon


tüberosklerozis
ataksiya-telenjiektazi
kranyal
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terimlerin yerine Ýngilizce karþýlýklarýnýn
kullanýldýðý ya da zamanla Ýngilizce gramer
kurallarýna uydurulduðu yani Ýngilizceleþtirildikleri gözlenmektedir. Temel týp bilimleri
genellikle Latince terminolojiyi esas almakta,
klinik bilimciler ise terimlerin Ýngilizce karþýlýklarýný tercih etmektedirler7-12.
Týp dilinin yabancý dillerin etkisinin altýnda
kalmasý, bilimsel geliþmelere paralel olarak yeni
sözcüklerin ortaya çýkmasý ve dilin kullanýmýnda
standart olmadýðý için dil birliði saðlanamamýþtýr. Özellikle son yýllarda iþin kolayýna
kaçmak, yabancý dil bildiðini göstermek
amacýyla pek çok terim yabancý dilden olduðu
gibi aktarýlmýþ ve Türkçeleri olduðu halde,
bilim ve teknik bahanesiyle yabancý sözcüklerin
kullanýlmasý alýþkanlýk haline getirilmiþtir. Bu
terimlerin bilinçsizce kullanýlmasý, belirgin bir
karýþýklýða yol açmýþtýr. Mevcut karýþýklýðý
önlemek ve týpta Türkçe dil birliðini saðlamak
için önerilerimiz aþaðýda özetlenmiþtir2,4,7-12:
1. Türkçe fonetik bir dildir. Yazýldýðý gibi
okunur. Birkaç yabancý kökenli sözcük dýþýnda
(saat, muaf, hain, puan gibi) iki sesli harf yan
yana gelmez araya bir kaynaþtýrma harfi
konularak yazýlýr. Örneðin laboratuar deðil
laboratuvar, ürolitiazis deðil ürolitiyazis gibi2.
2. Yabancý sözcük ve terimlerin Türkçe okunuþuna uygun þekilde yazýlmasý ilkesi benimsenmelidir. Yabancý dilden gelen terimleri
orijinal dildeki þekliyle yazmak tercih edildiðinde bu terimler ya italik harflerle veya
"týrnak içinde" yazýlmalýdýr. "Torsade de pointes"
gibi2,8.
3. Dilimizde varolan sözcüklere anlamdaþ
yabancý sözcükler kullanmaktan vazgeçebiliriz.
Örneðin bening infantil miyoklonik epilepsiyi
belirtmek için kullanýlan benign sýfatý yerine
iyi huylu, selim gibi tanýmlamalar ve febril
konvülsiyon yerine ateþli konvülsiyon kullanýlabilir2.
4. Yabancý tamlamalarý kullanmaktan kaçýnmalýyýz. Özellikle Fransýzcadan aktarýlan isim
tamlamalarýný Türkçe söz dizinine uyarlamalý,
tuþe rektal, kolik renal yerine rektal tuþe, renal
kolik veya böbrek koliði denmelidir2.
5. Ön ekler ve son eklerde uluslararasý kabul
gören, dilimizde de kullanýlan hipertansiyon,
hipoglisemi, anormal, periferik gibi Latin ve
Grek asýllý ön ek ve son eklerden yararlanabiliriz.
Anglosakson literatüründen alýnan "overaktif",
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"understanding" gibi önekler yalnýzca o dile özgü
olup uluslar arasý karakter taþýmamaktadýr2,8.
6. Türkçe sözcükler kýsa, kullanýþý kolay
olmalýdýr. Bu nedenle tanýmlamalarla sözcüðün
içermesi gereken farklý anlamlar belirtilebilir.
Mitral ve urethral valve yerine mitral ve üretral
kapakçýk kullanabiliriz2.
7. Yabancý kökenli sözcük kullanma alýþkanlýðý
çoðu kez yanlýþ yazýlýmlara ve anlamalara neden
olmaktadýr. Konstriksiyon (daralma) yerine
konstrüksiyon (oluþum), fetal (fetüse ait) yerine
fatal (ölümcül) sözcüklerinde olduðu gibi2.
8. Özdeþ anlamlar içeriyorlarsa olabildiðince
Türkçe sözcükler kullanýlmaya çabalanmalýdýr.
Kompüterize tomografi yerine bilgisayarlý
tomografi diyebiliriz2.
9. Bilindiði gibi, özellikle batý dillerinde sözcük
türetme yollarýndan biri-Türkçemizde yok
denecek kadar seyrek olan- Öneklerin (prefix)
kullanýlýþýdýr. Sýk kullanýlan ve okunup yazýlmasýnda tereddütler bulunan bazý öneklerle
ilgili olarak þu ilkeler benimsenmelidir8:
em- ile baþlayan veya içinde em- bulunan
terimler. Bilindiði gibi ilk seslemi em- olan ve
bir sessizle devam eden Fransýzca terimlerde bu
seslem an- ile am- arasýnda bir sesle okumak
gerekir. Embolie için amboli, embryo için
ambriyon gibi.. Nitekim emphyseme için
amfizem, empyeme için ampiyem sözleri
kullanýlmaktadýr. Bununla birlikte amboli yerine
emboli, ambriyon yerine embriyo gibi yazýþ ve
söyleyiþ artýk hemen tüm hekimlerimiz tarafýndan benimsenmiþtir. Ve bu terimlerin
"Türkçe"si artýk bu sözcükler olmuþtur. Öte
yandan içinde em- harflerinin yer aldýðý
sözcükler, yine em- olarak söylenmelidir:
Mambran deðil membran, tamporal temporal
gibi..
in- ile baþlayan veya içinde in- bulunan
terimler. Fransýzca terimlerde bu seslem enolarak okunmasý gerekir. Infarctus için
enfarktüs, infection için enfeksiyon,
insuffisant için ensüfizan, intrinseque için
entrensek gibi.. Nitekim information için
enformasyon, intoxication için entoksikasyon
sözleri kullanýlmaktadýr. Bununla beraber çeþitli
sebeplerle enfarktüs yerine infarktüs, enfeksiyon yerine infeksiyon gibi söyleyiþ artýk
hemen tüm hekimler tarafýndan benimsenmiþtir.
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io- ile baþlayan sözcük ve terimler iyo- olarak
okunup yazýlmalýdýr. Iode için iyod, ionisation
için iyonizasyon gibi..
10. Batý dillerinde sözcük türetme yollarýndan
biri de, - Türkçemizde de olduðu gibisoneklerin (suffix) kullanýlýþýdýr. Sýk kullanýlan
soneklerle ilgili olarak þu ilkeler benimsenmelidir8.
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beri. Buna karþýlýk saat, para tutarý, ölçü,
istatistik verilere iliþkin sayýlar ile büyük
sayýlarda rakam kullanýlýr: 25 kg., 1,250 kiþi, %
25 (10), p<0,05.
Birden fazla kelimeden oluþan sayýlar ayrý yazýlýr:
iki yüz, üç yüz altmýþ beþ. Ancak para ile ilgili
iþlem ve belgelerde sayýlar bitiþik yazýlýr:
yüzdoksanbin.

-er ile biten Ýngilizce kökenli terimler, kendi
dilinde ýr olarak bitiyormuþ gibi okunduðu
halde biz bu terimleri er diye bitirerek
okuyoruz: beta blocker için beta bloker (blokýr
deðil), flutter için flatter (flattýr deðil) okunuþ
ve yazýlýþýný benimsiyoruz.

Sayýlar daha çok Arap rakamlarýyla gösterilir: 25
milimetre, 15,000 lira. Romen rakamlarý ancak
yüzyýllarda, tarihlerin yazýlýþýnda, kitap ve dergi
ciltlerinde ve kitaplarýn asýl bölümlerinden
önceki sayfalarýn numaralandýrýlmasýnda kullanýlýr7,10.

-ia ile biten terimler, (istisnalar dýþýnda) i
olarak okunup yazýlmadýr. Neoplasia sözü
neoplazi, leucopenia sözü lökopeni gibi..

Beþ ve beþten çok rakamlý sayýlar sondan
sayýlmak üzere üçlü gruplar ayrýlarak yazýlýr:
23 567 700. Gruplar arasýna nokta da konabilir:
654.987.600.

-ism veya isme ile biten sözcük ve terimler
(istisnalar dýþýnda) izm olarak okunup yazýlmalýdýr. Hyperthyroidism için hipertiroidizm,
inotropisme için inotropizm gibi..
-itis ile biten terimler it ile bitirilerek yazýlmalýdýr. Peritonitis için peritonit, carditis için
kardit gibi..
-osis ile biten ad terimler, Türkçede (istisnalar
dýþýnda) oz ile bitirilmelidir. Tuberculosis için
tüberküloz, amyloidosis için amiloidoz,
osteoporosis için osteoporoz gibi..
11. Bileþik terimlerin arada kesme iþareti
bulunmadan (atriyoventriküler gibi) yazýlmasý
tercih edilmekle birlikte kesme iþareti alarak
(atriyo-ventriküler gibi) yazmanýn da yanlýþ
sayýlmamasý gerekir. Örnekler: sinoatriyal blok,
arteriyovenöz fistül, pnömoperikard8.
12. Bugünkü Türkiye Türkçesinde kökeni
Türkçe olan kelimelerin sonunda yumuþak tonlu
b, c, d, g ünsüzleri bulunmaz: aðaç, ak, at,
büyük, saç, üç, yurt. Ayrýca yabancý kökenlilerde
de kullanýlýr: tiroit (tiroid deðil), kalp (kalb
deðil), kitap (kitab deðil). Bu kelimeler ünlü ile
baþlayan bir ek aldýklarýnda tonsuz (sert)
ünsüzler tonlulaþýr (yumuþar): sebep / sebebi,
kitap / kitabý, cilt / cildi. Ancak bazý alýntý
sözlerde tonlulaþma (yumuþama ) olmaz:
cumhuriyet / cumhuriyete, hukuk / hukuku10.
13. Sayýlarýn yazýlýþý ile ilgili birtakým ilkeler
oluþmuþtur. Sayýlar rakamla da yazýyla da
yazýlabilir. Týp metinlerinde birden ona kadar
olan sayýlar (yanlarýnda birim yoksa), yüz ile bin
sayýlarý rakamla deðil, yazýyla yazýlýr: iki hafta
sonra, üç ayda bir, dördüncü sýrada, bin yýldan

Sayýlar da kesirler virgül ile ayrýlýr: 15,2.
Bununla birlikte, baþta Ýngilizce olmak üzere
deðiþik dillerde yazýlmýþ makalelerin tamamýnýn
veya özetlerinin yer aldýðý dergilerde, kesirlerin
yazýlmasýnda virgülün nokta ile yer deðiþtirdiði
görülür. Örnek: 23.5 gr. Bunun amacý Türkçe
bilmeyenlerin makalenin özellikle tablo ve
þekillerinde verilen rakamlarý daha iyi anlayabilmelerini saðlamaktýr7,10.
Cümle baþýna sayý gelmemesine özen gösterilmelidir. Bu mümkün olmuyorsa cümle baþýna
gelen sayýlar (ve varsa birimleri) yazýyla
yazýlmalýdýr. Yýl olarak tarih verilmesi bu kuralýn
dýþýnda tutulabilir.
Tablolar dýþýnda, özellikle küçük kesirli sayýlar
yazý ile yazýlmalýdýr. Örnek: vakalarýn 2/3ü
deðil, vakalarýn üçte ikisi7.
Sýra sayýlarý yazýyla ve rakamla gösterilebilir.
Rakamla gösterilmesi durumunda ya rakamdan
sonra bir nokta konur veya rakamdan sonra
kesme konularak derece gösteren ek yazýlýr: 12.,
67., 5inci.
Üleþtirme sayýlarý rakamla deðil yazýyla belirtilir:
ikiþer, üçer üçer (7, 10).
14. Týp metinlerinde ilaçlarýn jenerik adlarý,
yoksa kimyasal adlarý kullanýlmalýdýr. Herkes
tarafýndan bilinen ilaçlarýn adlarý Türkçe
okunduðu gibi, yeni çýkan ve/veya herkes
tarafýndan bilinmeyen ilaçlar orijinal þekliyle,
tercihan týrnak iþaretleri arasýnda ve ilk harfleri
küçük yazýlmalýdýr. Örnek: ampisilin, atovaquone.
Piyasaya yeni sürülen ve herkes tarafýndan
yeterince bilinmeyen ya da preparatýn özellikleri
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nedeniyle belirtilmesi gereken ticari adlarý,
jenerik isimlerinden sonra parantez içinde ve ilk
harfleri büyük olarak yazýlabilir. Örnek:
palivizumab (Synagisâ)7.
15. Bütün bakterilerin adlarý, ilk geçtikleri
yerde, cins (ilk harfi büyük) ve tür (ilk harfi
küçük) olarak Latince þekliyle yazýlmalýdýr.
Örnek: Escherichia coli. Daha sonra cins adý
büyük harfle kýsaltýlarak yazýlabilir. Örnek:
E. coli.
Kýsaltýlmýþ ilk harfleri büyük yazýlýr. Ancak bir
addan önce gelip, sýfat özelliðinde ise ilk harfi
küçük yazýlýr. Örnek: Salmonella gastroenteriti,
gonokokal artrit, meningokok aþýsý.
Mikroorganizmalarýn Latince adlarýna yapýlan
Türkçe ekler kesme iþaretiyle ayrýlmalýdýr.
Örnek: salmonella typhimuriumun dirençliliði7.
16. Bilimsel makalelerde çalýþmada uygulanan
yöntemler, teknikler ve gözlemler geçmiþ
zaman (-di); yazarýn kendi gözlemleri,
yorumlarý, kabul edilen gerçekler, olgular geniþ
zaman þeklinde yazýlmalýdýr. Buna göre özet,
materyal ve metot, bulgular kýsýmlarý geçmiþ
zaman; giriþ kýsmýnýn çoðu ile Tartýþma
kýsmýnýn bazý yerleri geniþ zaman þeklinde
yazýlmalýdýr7.
17. Yazý dilinde argo deyimler kullanýlmamalýdýr.
Örnek: Kan þekeri yerine kan glukoz düzeyi,
patoloji yerine patolojil bulgu yok, üriner
enfeksiyon yerine üriner sistem enfeksiyonu
gibi..7.
18. Dilin yazýlým kurallarýyla ilgili öneriler daha
ayrýntýlý verilebilir. Ancak bu yazýnýn amacý
kurallarý belirlemek deðil, herkes tarafýndan
kabul edilen, ortak kurallarýn oluþturulmasýný
saðlamaya çalýþmaktýr. Yukarýdaki açýklamalar
örnek oluþturmak amacýyla genel öneriler
içermektedir.
Dil için olan bu çabamýz; herkesin ayný sözcük
ve terimlerle konuþtuðu , belirli sözcük ve
terimlerle ayný anlamý ötesinde bir sorun olarak
görülmelidir. Diller arasýnda kelime ve kavram
alýþveriþi her zaman olacaktýr ve olmalýdýr.
Ancak Türkçemizde benzer kelime ve kavramlar
varken, bunlarý atýp yerine yabancý kelime ve
kavramlarýn girmesine kesinlikle izin verilmemelidir. Bu durum dilimizin fakirleþmesine
ve nesiller arasýnda yapay bir dil farklýlýðýna
neden olabilecektir7.
Mevcut problemleri çözme amacýyla ülkemizde
takdirle karþýladýðýmýz çalýþmalara þahit
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olmaktayýz. Cengiz Yakýncý ve arkadaþlarýnýn
Türkçe Týp Sözlüðü çalýþmasý, Türk Kardiyoloji
Derneði Nomenklatür Kurulunun, Toraks
Derneði Dil Birliði Çalýþma Grubunun, Ankara
Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve
Hastalýklarý Anabilim Dalý Sözlük Komisyonunun,
Murat Yurdakökün Pediatrik Terminoloji ve
diðer adýný anmadýðýmýz kiþi ve gruplarýn
çalýþmalarý bu konuda ufkumuzu aydýnlatmakta
ve yol gösterici rol almaktadýr. Týpta Dil
Birliðinin Saðlanmasý için, ilgili organizasyonlarýn oluþturulmasýnda alt branþlarla ilgili
dernekler öncülük etmelidirler. Ýlk aþamada týpla
ilgili derneklerin katýlým ve desteði ile oluþmuþ
ortak dil kurulunun oluþturulmasý gereklidir. Bu
kurulun Türk Dil Kurumu uzmanlarý, Saðlýk
Bakanlýðý, Türk Tabipler Birliði ile diðer ilgili kiþi
ve kurumlarla iþbirliði içinde olmasý ise iþin
doðasý gereðidir.
Türkçe bilim dilinin standartlaþtýrýlmasýndaki
amaç, bütün ilgililer tarafýndan ayný þekilde
anlaþýlan, söylenen ve yazýlan terimlerden
oluþmuþ ortak bir dil oluþturmaktýr. Standart
dil, ortak bir bakýþ açýsýna ve bilgi akýþýna neden
olacaktýr. Her türlü Türkçe týbbi yayýnýn saðlýklý
olabilmesi için kullanýlan terminolojinin
standartlaþtýrýlmasý önemli ve gereklidir.
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