Türk T›p Dilinde Yap›lan Yanl›ﬂl›klar
Nidai Sulhi ATMACA
Yanl›ﬂl›¤›n bulaﬂ›c›l›¤›, dayan›lmaz bir çekicili¤i vard›r. Dilde yanl›ﬂ bir adland›rma yap›lmaya
görsün, bu yanl›ﬂ kal›p h›zla yayg›nl›k kazan›r ve yeni türevlerinin do¤mas›na yol açar.
T›p terimlerinin çok büyük k›sm› Yunanca’dan ve Latince’den türetilmiﬂ yapay kelimelerdir.
Onlar›n anlamlar›, kökenleri olan dillerden gelen özgün ve o anlamlar› belirten harflerde
gizlidir. Bunlar Türkiyede :
1) Baz› gelenekler sonucu Frans›zca söyleniﬂiyle ve
2) Türkçe kökenli kelimeler için geçerli söyleniﬂ kurallar› o terimlere uygulanmak suretiyle
yaz›l›yor. Oysa, bilimdeki evrensel terimler, özellikle t›pda, yabanc› herhangi bir dilin sesi
ile de¤il, mümkün oldu¤u kadar onlar›n kökenlerindeki belirgin harfler kullan›larak
yaz›lmal›d›r. Bir yabanc› terimi, eskiden kalma al›ﬂkanl›kla Frans›zca söyleniﬂine göre
yazmak ve söylemek do¤ru de¤ildir.
Birçok t›p teriminin sonuna getirilip, bir yang›y› belirten, yunancadan gelen (it-itis) ve bir
benzerli¤i belirten gene yunancadan gelen “id-eides” ekleri varken, id’leri hep it yapanlar›m›z
az de¤ildir.Türkçenin bir özelli¤ini yabanc› bir kelimeye uygulamaktan do¤an bu yan›lg›
sonucu id’li terimler anlams›z hale geliyor. Böbrek üstü bezi hormonlar› için kullan›lan
kortikoidler terimi yerine “kortikoitler” yaz›l›rsa ve bunu bir t›p ö¤rencisi “beyin korteksi
yang›s›” zannederse kimse ﬂaﬂmamal›d›r.
Lösemi terimi, Türkçedeki geleneksel Frans›z söyleyiﬂinin bir ürünüdür. Yunanca leukos
(beyaz) ve haima (kan) sözcüklerinden kurulmuﬂ bu yapay terim, yunanca yaz›l›ﬂ›na sad›k
kal›narak, ‹ngilizcede leuk(a)emia, Almancada Leukamie diye yaz›l›yor. Frans›zlar, latin
etkisiyle, Yunancan›n k’sini c’ye dönüﬂtürüp (yunancada c harfi yoktur) kelimeyi “leucemie”
yapm›ﬂlar. Biz ise, eu’yu ö, ce’yi se diye okuyan Frans›zlardan bunlar› hemen kaparak,
leukos (beyaz)’u belirleyen k’y› yok edip “lösemi’ye ulaﬂm›ﬂ›z.
Dilimizde Arapça’dan gelen kalp para, kalpazan sözcüklerinin ayn› kökten geldi¤i kalp
(sahte) ve kalb (yürek) sözcükleri var. Fakat yürek yerine her yerde kalp yazmaktay›z. Kalp
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diye yazanlar sahte demek istediklerinin fark›nda bile de¤ildirler. Bu iki bambaﬂka nesne için
iki yaz›l›ﬂ ﬂekli varken, tutup, kalb yerine kalp yazmak dildeki yarar› heba etmektir ve
anlaﬂ›l›r ﬂey de¤ildir !
Latinceden gelen “immun”u “immün” yapan dirgerlerimizin, gene Latinceden gelen
“akupunktur”u “aküpünktür” yapmad›klar›na ﬂükredelim.
Öte yandan, Frans›zlar›n hepsini j ile söyledikleri (gene, general, genetique, genital,
gerontologie) sözcükleri Türkçede, nas›lsa, g ile söyleniyor; gen, general, genetik, genital,
gerontoloji. Bu böyle iken niçin ﬂu aﬂa¤›daki örneklerde g’leri j yap›yoruz ?
Angiografi (Yunanca angeion : damar) : Anjiografi
Digital (Latince digitus : parmak): Dijital
Hidrogen (Yunanca hydor :su, gennan:üretmek): Hidrojen
Generasyon (Latince generatio : üretme): Jenerasyon
Gimnastik (Yunanca gymnos : ç›plak) : Jimnastik
Ginekolog (Yunanca gyne : kad›n): Jinekolog
Marginal ( Latince marginalis : kenar): Marjinal
Oksigen (Yunanca oxys : ekﬂi, gennan:üretmek) : Oksijen
Yunanca birlikte anlam›na gelen “syn”i, “sen”, “sym”i de “sem” yaparak okuyoruz. Örnek :
Syndroma (Yunanca beraber gitmek) (Sindrom okunur) Sendrom
Synthese (Yunanca koymak,yerleﬂtirmek) (S
Sintez okunur)
Sentez
Symposium (Yunanca sympinein: beraber içmek) (S
Simpozyum okunur): Sempozyum
Symptome (Yunanca symptoma: birbirine rastlamak) (S
Simptom okunur): Semptom
Em’ leri am, en’ leri an yapmak : Örnek :
Empirik (Yunanca empeiria : tecrübeye dayal›): Ampirik
Ensiklopedi (Yunanca enkylios + paideia : geniﬂ bilgi) :
Ansiklopedi
Mentalite (Latince mens : düﬂünmek,ak›l. Mentalis.ruhsal). Mantalite
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Burada endoskopi’yi “andoskopi” yapmad›¤›m›za ﬂükredelim !
‹n’ leri en yapmak : Örnek :
‹nfarktus (Latince infarctus, infarcire : içine t›kamak) :
Enfarktüs
‹nfeksiyon ( Latince inficere : bulaﬂt›rmak, zehirlemek):
Enfeksiyon
‹nsest (Latince incestus : yak›n akraba ile seks) : Ensest
‹ndirekt (Latince in: gayri; directus : düz yönlü): Endirekt
S›k rastlanan bir söz : “Sar›l›k salg›n›”. Bu tabir yanl›ﬂt›r. Sar›l›k bir hastal›k de¤il, birçok
karaci¤er veya safra yollar› bozukluklar›n›n bir sonucu ve belirtisidir. Sar›l›¤a neden olan
hastal›klardan biri bir s›vaﬂk› (virus) bulaﬂ›s› (infeksiyonu) olan bulaﬂ›c› karaci¤er yang›s›
“karaba¤›rca = hepatit”tir. Burada do¤ru tabir ; hepatit salg›n› veya s››vaﬂk›l karaba¤›rca
salg›n› olmal›d›r.
“Kürtaj” sözcü¤ü de yanl›ﬂ yerde kullan›l›yor. Frans›zca “curettage’dan gelen,
Türkçeleﬂtirilmiﬂ bu sözcük “kaz›yarak temizleme” demektir. Dirgerlerimiz dahi kürtaj›
çocuk ald›rma yerine kullan›yorlar. Oysa kürtaj çocuk ald›rma de¤il, gebeli¤e son verme
ﬂeklidir. Kürtaj oldum yerine çocuk ald›rd›m denmelidir.
Zay›flamak isteyenlere ve ﬂeker hastalar›na beyaz ekmek yerine çavdar veya kepekli ekmek
yemeyi önerenler az de¤ildir. Bu bir safsatad›r. Bütün ekmeklerin ana maddesi un, unun ana
maddesi de niﬂastad›r. Niﬂasta sindirim kanal›nda ﬂekere dönüﬂür, fazlas› insan› ﬂiﬂmanlat›r,
ﬂeker hastas›n›n ﬂekerini yükseltir. Ekme¤in rengi beyazlaﬂt›kça besin de¤eri düﬂer. Esmer
ekmeklerin besin de¤eri daha yüksektir. Üstelik kepekli diye sat›lan ekmeklerdeki kepek
oran› % 15 olmas› gerekirken, bu oran bunun yar›s› kadard›r ve yetersizdir.
“H‹V virüsü “ terimi kusurludur, içinde tautologi (Yunanca ta auta legein : ayn› ﬂeyi
söylemek) var. A‹DS hastal›¤›na neden olan s›vaﬂk› (virus) Human ‹mmunodeficiency Virus
ad›, H‹V olarak k›salt›ld›. H‹V’in arkas›na gene virus sözcü¤ünü eklersek iki kere virus demiﬂ
oluruz. Kusur buradad›r. Asl›nda H‹V demek yeter. Bunun anlaﬂ›lamayaca¤› düﬂünülürse
A‹DS virusu yerine H‹ virusu denilebilir.
“Virüs” de¤il, “virus” : Bu sözcük latince virus : zehir’den geliyor. Her ülke onu virus diye
yaz›yor ve kendi okuma kural›na göre okuyor (biz hariç). Anglosaksonlar vayr›s, Frans›zlar

221

TÜRK TIP D‹Z‹N‹

virüs, Almanlar virus diyorlar. Biz de Frans›zlar gibi virüs diyoruz.
“Eliza testi” de¤il “Elisa testi” : Enzyme-L
Linked ‹mmuno Sorbent Assay’dan yap›lm›ﬂ bir
k›saltmada “z” ye yer yok.
Serum, sadece, içinden kan hücreleri ve fibrinogen’i al›nm›ﬂ kan s›v›s›na denir.Baz› mikroplu
hastal›klarda, mikrobu öldüren veya üremesini önleyen maddeler (antikorlar) içeren hayvan
serumlar›n›n (en çok at) hastaya zerkedilmesine “serum tedavisi” denir. Beslensin diye veya
sa¤alt›m amac› ile, damar içine verilen glukozlu su için serum tedavisi denmesi yanl›ﬂt›r.
Bunun yerine infuzyon ya da (içitim) denmelidir.
Hatalar›n bir k›sm›, yabanc› dilde ö¤retim yapan okullarda, yabanc› dildeki terimlerin
Türkçelerinin ö¤rencilere bildirilmemesinden do¤uyor. Kendi bilim dilimizi ö¤retmek ve
geliﬂtirmekle bu hatalar› önleyebiliriz. Dünyan›n büyük özekin dillerinin Türklere
ö¤retilmesi kuﬂkusuz yararl›, hatta gereklidir. Ama bu kendi dilimizi d›ﬂlayarak
yap›lmamal›d›r; yap›l›rsa aﬂa¤›daki gibi hatalar ortaya ç›kar :
Türkçede silisyum denen elemente ‹ngilizcede silicon dendi¤i için, silisyum yerine yanl›ﬂ
olarak silikon diyenler az de¤il. Bunu fen bilgilerini ‹ngilizce ile ö¤renenler yap›yor.
Bir baﬂka silikon daha var: ‹ngilizce, sonunda e ile, silicone diye yaz›lan, baz› kad›nlar›n
gö¤üslerine, dudaklar›na doldurduklar› ve silisyum içeren yapay bir bileﬂi¤in de ad›
Türkçede silikon. ‹kisine de silikon deyip bunlar› birbirine kar›ﬂt›rmak ayr› bir bilgisizliktir.
Kükürt yerine sülfür dendi¤i de oluyor. Çünkü ‹ngilizler kükürte sulphur, Amerikal›lar
sulfur diyorlar (Biz tabii bunlar› frans›zca imiﬂler gibi ü ile söyleriz !). Türkçede ise, basit
metal-kükürt bileﬂiklerine sülfür denir. Kükürt elementine sülfur denmez.
Yanl›ﬂ olarak klor için “klorin”, iyod için “iyodin” diyorlar. Neden ayn›.
Bazen sözü edilen “Radioaktif ›ﬂ›n” anlams›z bir terimdir. Radioaktif ›ﬂ›n yoktur, radioaktif
madde vard›r. Uranyum, radyum gibi ›ﬂ›n yayan maddelere radyoaktif madde denir. Bunlar›n
yayd›¤› ›ﬂ›nlar rastlad›klar› maddenin, bu arada havan›n moleküllerini iyonize ettikleri için o
›ﬂ›nlara “iyonize edici ›ﬂ›nlar” denir, radiokatif ›ﬂ›nlar de¤il !
Lazer yaz›lmaz, “Laser” veya daha do¤rusu “LASER” yaz›lmal›d›r. Light Amplification by
Stimulated Emission of Radioation sözcüklerinden yap›lm›ﬂ bu k›saltmada “z”ye yer yoktur.
Diabet mi Diyabet mi yaz›lacak ? Burada da Y’nin yeri yoktur.
“Aliminyum” veya “alüminyum” de¤il, aluminyum. Bu latince alumen’den geliyor; alumen
ﬂap demek, ﬂap ise aluminyum içeren bir tuzdur.
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“Sülfirik asit” de¤il, “Sülfürik asid yaz›lmal› . “Kitle (insan toplulu¤u)” ile “Kütle” ( Kat›
maddeler için küme, y›¤›n) anlam›ndaki sözcükleri de s›k s›k kar›ﬂt›r›lmaktad›r.
Frans›zca “Ascite”, ‹ngilizce “Ascites”, eski Yunancada torba karﬂ›l›¤› askites, askos,
Türkçe’de Asit olarak yaz›lmaktad›r. Oysa mide suyundaki klorhidrik asid’e de asit
denmektedir. Bunlar›n kar›ﬂt›r›lmamas› için mide suyundaki klorhidrik asid’in Asid , kar›n
zar›ndaki s›v› toplant›s›n›n da Assit olarak yaz›lmas› gerekir.
Allerji yerine alerji (yad›rca), Rh (Eraﬂ) yerine Rehe, bat›n yerine kar›n denmelidir.
Yunanca’dan al›narak Frans›zlar’›n “pediatre”, Anglosaksonlar’›n “pediatrician” olarak
kulland›klar› “çocuk hekimi” karﬂ›l›¤› terim, Türkçe’de “pediatrist” olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir,
oysa kalb uzman›na “kardiolojist” de¤il aynen Frans›zca’da oldu¤u gibi “kardiolog”
denmektedir.
Yaﬂam›n 0-1 dönemi için genelde kabul edilmiﬂ bir terim olan “sütçocu¤u” yerine baz› bildir
ve yaz›larda “infant” sözcü¤üne rastlanmas› da yad›rganan bir tutumdur. Orta barsak yerine
“midgut”, k›vr›m anlam›na “kinking” kullan›lmas›na da rastlanmaktad›r.
‹ki ya da üç kelimelik Latince terimlerin Türkçe yaz›larda kullan›m› yazara göre
de¤iﬂmektedir. “Arteria meningialis media” ya da “pseudopubertas precox” ‘a rastland›¤› gibi
“orta menengeal arter”, “yalanc› erken puberte”, bazen de “psödopubertas prekoks” olarak
yaz›lm›ﬂ metinlere rastlanmaktad›r.
Son y›llarda t›p diline girmiﬂ ve ço¤unlu¤u ‹ngilizce olan terimler de bir kargaﬂa konusudur.
Feed-back” karﬂ›l›¤› “geri besleme” mi olacakt›r. ”Scan”, “sken” olarak m› yaz›lacakt›r ?
Habis tümör bazen “malign”, bazen “maling”, bazen de “maliyn” olarak yaz›lmaktad›r.
”Kötücül” gibi Türkçe ve anlaﬂ›labilir bir karﬂ›l›k, belki daha uygun olacakt›r
Latin ya da Yunan kökenli olmakla birlikte dilimize Frans›zca etkisiyle girmiﬂ terimlerin
kullan›l›ﬂ›nda farkl›l›klar olabilmektedir. Örne¤in kimi yazarlar›n Latince’ye ba¤›ml› kalarak
“infeksiyon” olarak yazd›klar› terimi, baﬂkalar› “enfeksiyon” olarak kullanmaktad›r. ”FarinksFarenks”, “intestinal-entestinal” gibi terimler için de böyle farkl›l›klar söz konusudur.
Kolayl›k olsun diye yarat›lan k›saltmalar (acronym), neredeyse baﬂl› baﬂ›na bir konuﬂma dili
haline gelmiﬂtir. De¤iﬂik konular›n izlenmesi s›ras›nda o konularla ilgili özel k›saltmalar
zaman zaman büyük zorluklar yaratmaktad›r. Örne¤in, mideden yemek borusuna geri
Gastro-E
Esophagial Reflux Disease), baz›lar›na
kaç›ﬂ’›n k›salt›lm›ﬂ› baz›lar›na göre GERD (G
Gastro-Ö
Özofajial Reflü) veya GÖRH tarz›nda olup, kesinleﬂmiﬂ bir k›saltma
göre de GÖR (G
olmad›¤› için kar›ﬂ›kl›¤a neden olmaktad›r.
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Kendilerini Arapça terimlerden kurtaramam›ﬂ baz› ›ﬂ›nbilimciler akci¤er ›ﬂ›nçekimine Arapça
Rie ya da yanl›ﬂ olarak Ree grafisi diyorlar. Yine Arapça kökenli gaita’y› gayta diye yazanlar
neden Türkçe’si d›ﬂk›’y› kullanm›yorlar ki ?
Üniversite ö¤retim üyeli¤ine haz›rlanan bir genç meslekdaﬂ›m, ad› ulusal fakat dili yoz, XV.ci
Gastroenteroloji Kurultay›nda sundu¤u çal›ﬂmas›nda ilac›n temizlenme dönemi yerine
“‹laç›n washout dönemi” , infüzyonu yerine infizyonu , TGD Ankara ﬁubesi’nin 28.02.1998
2 ci ayl›k toplant›s›nda gaita yerine gayta, kanama yerine bulaﬂ, malinyite yerine malinite ve
ayr›ca Türk Dil Kurumunun sözlü¤ünde mevcut olmayan “Tariflemek”kullanm›ﬂ ve TGD’nin
yay›nlad›¤› “‹ﬁTE HEL‹COBACTER PYLOR‹” kitab›n›n 54 sayfa,13 sat›r›nda; “Mide
mukozas›n›n histolojisi ile endoskopik görünümde s›kl›kla korale (uyumlu) de¤ildir.”
tümcesinde hem düﬂüklük vard›r ve hem de korale sözcü¤ü ‹ngilizce ve Frans›zca
sözlüklerde art›k mevcut de¤ildir. 20 Haziran 2002 günü Ankara Gastroenteroloji
Derne¤inin al›ﬂ›lagelmiﬂ ayl›k son toplant›s›nda özofagus (eosophaeus), özefagus,
Frans›zcada anuskopi ‹ngilizcede anoskopi ﬂeklinde yaz›lan d›ﬂmal›k içgörümü anoskopi
olarak söylenmiﬂtir.
Türkiye Sa¤l›k ve Tedavi Vakf› T›p Merkezi Hastanesi’nden hastalara verilen kab›zl›k s›k›besi
listesinin baﬂ›nda konstipasyon yerine “KONSTÜBASYON” yaz›l›d›r. Arapça kabzetmek
(tutmak) ‘ten gelen Kab›zl›k yerine Türkçe’si Peklik varken, Frans›zca Constipation
(konstipasyon)’u konstübasyon diye kullananlar yabanc› dili iyi bilmeyenlerin marifetidir.
1 Kas›m 1928 günü, 1353 say›yla saptanan yasada Türk abecesinde yer alan harflerin nas›l
okunaca¤›, söylenece¤i belirtilmiﬂtir. Buna göre ünsüzler kendilerinden sonra gelen bir e
ünlüsü ile seslendirileceklerdir. Ancak h ve k ünsüzlerinin söyleniﬂlerinde ha ve ka
biçimlerinin yayg›nlaﬂmas› yan›nda, k›saltmalarda harflerin ‹ngilizce söyleniﬂi giderek
yayg›nlak kazanmaktad›r. Bu yasa, 1950’li y›llarda ç›kar›lan “‹nkilap Kanunlar›n›n
Korunmas›na” iliﬂkin bir baﬂka yasayla güvence alt›na al›nm›ﬂt›r. Abece devrimi, yasayla
korunmas›na, abece yasas›nda bulunan harflerin ad› olmas›na karﬂ›n, hergün binlerce kiﬂi,
bu yasaya karﬂ› gelmektedir. Kimileri bu suçu, bilmiﬂli¤inden ya da bilinçsizli¤inden; kimileri
abecemize Arap abecesinin ya da Bat› dillerinin seslerini de ekleyerek bilerek, isteyerek
iﬂlemektedir. Buna örnek H harfinin Ha ﬂeklinde okunuﬂudur. ‹ltihabi Barsak Hastal›klar›
Derne¤inin k›salt›lm›ﬂ ﬂeklini ‹BEHA diye okumak yanl›ﬂt›r. Do¤rusu ‹BEHE olmal›d›r
1000 y›llar›ndaki Kur’an çevirilerinde, erdem ö¤retilerinde Arapça “merhamet”,
“rahmaniyet” kavramlar›n›n eﬂanlaml›s› olarak, ”Ba¤›rsak” sözcü¤ü son kertede yayg›n
Ba¤ursuk” olmak üzere,
biçimde kullan›l›yordu. O y›llarda, biri “Ba¤›rsak”, öteki “B
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söyleniﬂleri benzer, anlamlar› ayr› iki sözcük vard›. ”Ba¤ursuk”, bugün ba¤›rsak diye
söyledi¤imiz sindirim ayg›t›n›n ad›yd› (Bk.Divan’› Lugat-it Türk,c.IV).
”Ba¤›rsak”ise, ana karn›ndaki çocu¤u besleyen göbek ba¤›, yaﬂamba¤› kavramlar›yla da,
gö¤üs, ba¤›r (ba¤r›na basmak) olgular›yle da ilintili bir sözcüktü ki, Araplar›n “rahm”,
”rahiym” sözcükleri de iﬂte bu kavram alan›n› dile getirmekteydi. Arapça “rahim” sözcü¤ü,
yüzy›llar öncesinin Türkçe’sindeki “ba¤›rsak” sözcü¤üyle anlamdaﬂ olarak; bebe¤in ana
karn›ndaki yaﬂam›n› göbek ba¤› yard›m›yle, güven içinde sürdürdü¤ü yere gönderme yapan,
türev bir sözcüktür. Ayr›ca”ba¤r›na basmak”ile de ilintilidir. ”Ba¤›rsak kiﬂi” deyimi,
”merhametli insan” anlam›yle, 1000 y›llar›nda yaz›lm›ﬂ Türk erdem ö¤retilerinde çok kez
kullan›lm›ﬂ, erdem alan›na özgü k›l›nm›ﬂ, özel bir deyimdi (Bk.Kutadgu Bilig).
‹lk Kur’an çevirilerimizde de bu sözcük Bismillahirrahmanirrahim”in Türkçe karﬂ›l›¤› olarak
kullan›lm›ﬂt›r. ”Ol ba¤›rsak Tanr›n›n ad›yle. ” Sonradan bu sözcük.Kur’an çevirilerimizden
de, erdem ö¤retilerimizden de yok oluvermiﬂtir. Kan›m›zca bunun nedeni,”ba¤›rsak”
sözcü¤ünün, benzer t›n›l› kötü anlaml› “ba¤ursuk” sözcü¤ünü ça¤r›ﬂt›rmas›; bu ça¤r›ﬂ›m›n
da “kutsal say›lan› gülünçleﬂtirici” bir iﬂleve aç›k olmas›d›r.

Bugün art›k “ba¤ursuk” sözcü¤ü unutulmuﬂ, sindirim ayg›t›n› nitelemek üzere “ba¤ursuk”
yerine “ba¤›rsak” sözcü¤ü kullan›l›r olmuﬂtur. Bu yüzden art›k Arapça “merhamet”in
eﬂanlaml›s› olan “ba¤›rsak” sözcü¤ünü bir erdemsel kavram ad› olarak kullanamamaktay›z.
Biz de kitab›m›zda ba¤›rsak yerine güncel konuﬂma dilimizdeki “barsak” sözcü¤ünü
kullanmay› ye¤ledik. Müfide Küley’in 1966 bas›m› Haz›m Sistemi Hastal›klar›, Menteﬂ’in
1976 bas›m› Klinik Gastroenteroloji ve Hamdi Aktan’›n yay›nc›l›¤›nda 1988 bas›m›
Gastroenteroloji kitaplar›nda da “barsak” ﬂeklinde kullan›lm›ﬂt›r.
Yabanc› sözleri o dillerin imlas›yle yazmak ise vazgeçilmez bir tutum. Bu yüzden de o sözler
birçok kiﬂi taraf›ndan de¤iﬂik söyleniyor ve Türkçeye bu ﬂekilde giriyor. Bunun için yabanc›
sözlerin Türkçede okundu¤u gibi yaz›lmas› gerekir.
T›pdaki h›zl› geliﬂmeler, yabanc› yay›nlar› izleme zorunlulu¤u do¤urmuﬂtur. Uygulama
amac›yla yarat›lan k›saltma dili, neredeyse baﬂl› baﬂ›na bir konuﬂma dili haline gelmiﬂtir.
De¤iﬂik konular›n izlenmesi s›ras›nda o konularla ilgili özel k›saltmalar için ilk defa 1978
y›l›nda Dr.Ça¤atay Güler taraf›ndan küçük bir el kitab› yay›mlanm›ﬂt›r.
Bugün için Türk t›bb› 2 sözlü¤e gereksinmektedir:
1-Türk t›p terimleri imla k›lavuzu
2-T›pta kullan›lan k›saltmalar sözlü¤ü
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