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2008/2009 eg˘itim yilinda Yakin Dog˘u
U¨niversitesi Mu¨hendislik Faku¨ltesi bu¨nyesinde
KKTC7de ilk olarak Biyomedikal Mu¨hendislig˘i
Bo¨lu¨mu¨ ac¸ilmis¸tir. Bu makalemizde, yeni ac¸ilan ve
s¸u an sadece lisans eg˘itimi verecek olan <ileriki
yillarda lisansu¨stu¨ eg˘itime de gec¸ilecektir= bu
bo¨lu¨m hakkinda bilgi verip bo¨lu¨mden mezun
olanlarin c¸alis¸ma alanlarindan bahsedeceg˘iz.

Biyomedikal mu¨hendislig˘i du¨nyada hizla
gelis¸mekte olan bir mu¨hendislik dalidir. Bu
bo¨lu¨mu¨n esas amaci o¨zellikle hastane ve
kliniklerde tibbi cihazlari kurup c¸alis¸tirabilecek,
periyodik bakimini yapabilecek, gerektig˘i
zamanlarda kalibrasyonunu yapabilecek,
doktorlara cihazlar hakkinda danis¸manlik
yapabilecek ve yeni tibbi cihaz tasarimi
yapabilecek mu¨hendisler elemanlar yetis¸tirmektir.
Bu amaca ulas¸mak ic¸in o¨zellikle fen, tip ve
mu¨hendislik konularina merakli, ileride hastane
veya kliniklerde c¸alis¸mayi arzulayan, c¸alis¸kan ve
titiz o¨g˘renciler biyomedikal mu¨hendislik
bo¨lu¨mu¨nu¨ sec¸ebilirler.
Du¨nyada 40 yili as¸mis¸ bir gec¸mis¸i olan
biyomedikal mu¨hendislig˘i, mu¨hendislik ile tip ve
biyoloji bilimlerinin birles¸iminden meydana gelen
disiplinler arasi bir meslektir. Halen Amerika
Birles¸ik Devletlerinde 150 u¨zerinde u¨niversite
biyomedikal mu¨hendislik konusunda lisans
eg˘itimi vermektedir. Yine ABD7de 100 u¨zerinde
u¨niversite ise bu dalda yu¨ksek lisans eg˘itimi
vermektedir.
Avrupa7ya baktig˘imizda o¨nceleri Ingiltere7de 3
u¨niversitede bas¸layan biyomedikal mu¨hendislik
eg˘itimi halen birc¸ok u¨niversitede lisans veya
yu¨ksek lisans u¨zerine verilmektedir. Bunun
yaninda Avrupa7nin Fransa, Almanya, Hollanda ve
Italya bas¸ta olmak u¨zere birc¸ok u¨niversitelerinde
biyomedikal mu¨hendislik eg˘itimi verilmektedir.
Ilk biyomedikal mu¨hendislig˘i eg˘itimi Amerika
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Birles¸ik Devletleri7nde 19607li yillarda NASA
astronotlarinin aya gidis¸ ve gelis¸lerinde sag˘lik
durumlarini kontrol etmek ic¸in mu¨hendis ve
doktorlarin birlikte yapmis¸ olduklari
c¸alis¸malardan sonra bu konuda olan ihtiyac¸tan
dolayi bas¸lamis¸tir.

Teknolojide, o¨zellikle bilgisayar teknolojisinde
olan gelis¸melere paralel olarak gu¨nu¨mu¨zde hemen
her tibbi cihaz ic¸erisinde en az bir ve genellikle
birden fazla mikrois¸lemci veya mikrokontrolo¨r
bulmak mu¨mku¨ndu¨r. Biyomedikal mu¨hendislig˘i
o¨g˘rencileri ic¸in bilgisayar dersleri, programlama ve
o¨zellikle bilgisayar destekli kontrol ve otomasyon
dersleri son derece o¨nem tas¸imaktadir.
Biyomedikal mu¨hendislig˘i o¨g˘rencilerinin
bas¸lica c¸alis¸ma alanlari s¸unlardir:
Sag˘lik kurulus¸larinda ; o¨rneg˘in devlet
hastaneleri, o¨zel hastaneler ve kliniklerde
Devlet kurulus¸larinda ; o¨rneg˘in sag˘lik
bakanlig˘inda
Imalatc¸i firmalarda ; o¨rneg˘in tibbi cihaz
u¨reten firmalarda tasarim mu¨hendisi, kalite
kontrol mu¨hendisi vb olarak
Temsilci firmalarda ; o¨rneg˘in tibbi cihaz satis¸i
yapan firmalarda destek mu¨hendis ve danis¸man
olarak
Eg˘itim kurumlarinda ; o¨rneg˘in u¨niversitelerde
o¨g˘retim elemani olarak
Yapay organlarin <o¨rneg˘in yapay kalp, yapay
bo¨brek vb= tasarimi yapildig˘i, gelis¸tirildig˘i ve
u¨retildig˘i firmalarda
Kan analizi ic¸in gereken senso¨rlerin
tasarlanmasi ve yapilmasi
Hastalarin durumunu ameliyat ve yog˘un bakim
esnasinda izleyecek elektronik cihazlarin
kurulmasi ve bakiminda
Dolas¸im, sindirim, solunum vb fizyolojik
sistemlerin bilgisayarda modellenmesi u¨zerine
aras¸tirma yapan kurulus¸larda
Hastanelerde kullanilacak olan her tu¨r tibbi
cihazin kurulmasini ve bakiminin yapilmasinda
Mevcut tibbi elektronik cihazlarin
gelis¸tirilmesinde ve yeni tibbi cihaz tasariminda
Biyomedikal konularda eg˘itim veren
kurulus¸larda
Tu¨rkiye7de biyomedikal mu¨hendislig˘i ilk olarak
Bog˘azic¸i U¨niversitesinin Mu¨hendislik
Faku¨ltesinde kurulmus¸tur. Istanbul U¨niversitesi
Tip Faku¨ltesinin 1980 yillarinda Bog˘azic¸i
U¨niversitesinden bu alanda hizmet istemesi

sonucu kurulan bu bo¨lu¨m Biyomedikal
Mu¨hendislig˘i Aras¸tirma Enstitu¨su¨ olarak
adlandirilmis¸tir. Bu enstitu¨ biyomedikal
mu¨hendislig˘i dalinda halen master ve doktora
programlari sunmaktadir. Tu¨rkiye5de halen sadece
Bas¸kent ve Yeditepe U¨niversitelerinde
biyomedikal lisans eg˘itimi verilmektedir. Dig˘er
bazi u¨niversitelerde ise bu eg˘itim Yu¨ksek Lisans
ve Doktora sahasinda verilmektedir.
Orta Dog˘u Teknik U¨niversite5sinde de
biyomedikal mu¨hendislig˘i dalinda Master ve
Doktora programlari veren ve Elektrik-Elektronik
Mu¨hendislig˘i bo¨lu¨mu¨ne bag˘li bir bo¨lu¨m
bulunmaktadir.
Istanbul Teknik U¨niversitesinde Elektrik ve
Elektronik Mu¨hendislig˘i bo¨lu¨mu¨ne bag˘li Master
ve Doktora programlari veren biyomedikal
mu¨hendislig˘i bo¨lu¨mu¨ bulunmaktadir.
Bas¸kent U¨niversitesi biyomedikal mu¨hendislig˘i
dalinda 4 yillik lisans eg˘itimi vermektedir.
Biyomedikal alanindaki nitelikli teknik eleman
gereksinimin kars¸ilanabilmesi dog˘rultusunda,
biyomedikal mu¨hendislig˘i bo¨lu¨mu¨nde, ilk yil
temel fen ve sag˘lik bilimleri ve temel bilgisayar,
ikinci ve u¨c¸u¨ncu¨ yillarda elektronik, ileri
bilgisayar ve temel biyomedikal dersleri, son yil
ise ileri du¨zeyde biyomedikal uzmanlik dersleri
yer almaktadir.

Yeditepe U¨niversitesi de 4 yillik biyomedikal
mu¨hendislik lisans eg˘itimi vermektedir.
Biyomedikal mu¨hendislig˘i programi Mu¨hendislik
ve Mimarlik Faku¨ltesinde sunulmaktadir. Program
temel olarak, biyoloji ve tip alanindaki
problemlerin c¸o¨zu¨mu¨nde uygulanan mu¨hendislik
ilkeleriyle ilgilidir. Program, temel bilimler,
mu¨hendislik bilimleri, biyoloji, fizyoloji,
mu¨hendislik tasarimi, sosyal, ekonomi ve yo¨netim
bilimleri ile Tu¨rk dili ve tarih derslerinden
olus¸maktadir.
Tu¨rkiye Yu¨ksek O¨g˘retim Kurumu 9YO¨K:
halen Biyomedikal Mu¨hendislik dalini bir ana
bilim dali olarak kabul etmekte ve ayrica
Elektronik ana bilim dali ic¸inde bir bilim dali
olarak Biyo-elektronik konusu belirtilmektedir.
Tu¨rkiye5de ve KKTC5de biyomedikal cihaz
sanayi oldukc¸a geri kalmis¸tir. Tu¨rkiye5de olan
toplam tibbi cihazlarin sadece %10 gibi oldukc¸a
ku¨c¸u¨k bir orani yerli u¨ru¨ndu¨r. Geriye kalan miktar
ise dis¸ u¨lkelerden ithal edilmektedir. KKTC5de ise
tu¨m tibbi cihazlar dis¸aridan ithal edilmektedir.
Tu¨rkiye5de biyomedikal sanayisinde c¸alis¸an
tecru¨beli ve bilgili eleman sayisi da oldukc¸a azdir.
KKTC5de ise bu konuda eg˘itilmis¸ elemen bulmak
hemen yok denecek kadar azdir. Tu¨rkiye ve
KKTC5de biyomedikal mu¨hendis eksiklig˘i halen
as¸ag˘ida da o¨zetleneceg˘i gibi birc¸ok problemlere
yol ac¸maktadir:
Tibbi cihazlar oldukc¸a pahalidir. Bir cihazin

basit bir arizasi oldug˘unda cihazin bakimini yapan
genellikle lise mezunu tecru¨besiz ve bilgisiz
teknisyenler oldug˘u ic¸in cihaz onarilamamakta ve
hurdaya ayrilip yenisi alinmakta veya onarilmasi
ic¸in aradan c¸ok uzun bir zaman gec¸mektedir.
Bundan dolayi hastaneler ve klinikler bozuk cihaz
mezarlig˘ina do¨nmektedir. Ayni durum yedek
parc¸a yetersizlig˘inden de ortaya c¸ikmaktadir.
Bunun sebebi ise bakimi yapan s¸ahislarin ne gibi
yedek parc¸a gerektig˘inden haberdar
olmayis¸laridir. O¨rneg˘in, milyonlarca dolara mal
olan bir ro¨ntgen cihazinin bir lambasi
bozuldug˘unda yedek lamba olmadig˘indan dolayi,
birkac¸ yu¨z dolarlik bir lambadan dolayi cihaz
aylarca c¸alis¸maz durumda bekletilir.
Tu¨rkiye ve KKTC5de tibbi cihaz tamiri
yapabilecek c¸ok az insan olup bunlar mevcut
sistemlerin kalibrasyon ve bakimini yapabilecek
durumda deg˘ildirler.

Tibbi cihaz kullanim bilgisi yetersizlig˘inden
dolayi cihazlardan yeterince istifade
edilmemektedir. O¨rneg˘in, birkac¸ milyon TL5ye
mal olan bir tomografi cihazi dig˘er u¨lkelerde
haftada 120 saat c¸alis¸masina rag˘men Tu¨rkiye5deki
haftalik c¸alis¸ma su¨reci 20 saati gec¸memektedir.

Tu¨rkiye5de tibbi cihaz aliminda herhangi bir
standart yoktur. Bundan dolayi piyasada c¸ok
deg˘is¸ik standartlarda ve fiyatlarda tibbi cihaz
bulunmaktadir. Standart olmamasindan dolayi
mevcut teknisyenlerin su¨rekli yeni sistemleri
o¨g˘renmeleri gerekmektedir. Ayni zamanda, belirli
bir standart olmamasindan dolayi her model cihaz
ic¸in deg˘is¸ik yedek parc¸a tutmak gerekmektedir.
Bu da s¸u¨phesiz c¸ok pahaliya mal olmaktadir.
O¨rneg˘in, bir EKG cihazinin elektrotlarini bas¸ka
model bir EKG cihazinda kullanmak mu¨mku¨n
olmamaktadir.
Tibbi cihazlarin periyodik bakim ve
kalibrasyonlarini yapacak eleman olmadig˘i ic¸in
cihazlar tam verimli olarak c¸alis¸mamaktadir.

Tu¨rkiye5de ve Amerika Birles¸ik
Devletleri5ndeki u¨niversitelerin biyomedikal
bo¨lu¨mlerinde okutulan dersler ve laboratuarlar
go¨z o¨nu¨nde bulundurularak, Yakin Dog˘u
U¨niversitesinde o¨nu¨mu¨zdeki yil ac¸ilacak olan 4
yillik biyomedikal mu¨hendislig˘i lisans eg˘itimi
bo¨lu¨mu¨ o¨g˘rencileri klasik mu¨hendislik
laboratuarlarina ilaveten en son bilgisayar
teknolojisi ile donatilmis¸ olan Tip Faku¨ltesi
laboratuarlarini da kullanma imkanlari olacaktir.

Yakin Dog˘u U¨niversitesi Biyomedikal
Mu¨hendislig˘i Bo¨lu¨mu¨ hakkinda daha genis¸ bilgiyi
U¨niversite web sitesinden elde edebilirsiniz
9www.neu.edu.tr:
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