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MESLEK TANIMI 

                    Biyomedikal Mühendisliği, yaşayan organizmayla ilişkili bir bilim dalı olup, tıp ve 

biyoloji alanlarındaki problemleri mühendislik metodları kullanarak çözmeyi hedefler. 

Hastalıklar için teşhis ve tedaviye yönelik yeni cihazların ve sistemlerin tasarlanması görev 

kapsamında yer alan biyomedikal mühendisliği, aynı zamanda iskelet kasları, kalp ve beyin 

gibi organlar tarafından üretilen fizyolojik sinyallerin kavranabilmesi için fizik, kimya, 

bilgisayar benzetimleri, istatistiksel hesaplar ve matematiksel modeller kullanır. Böylece 

klinik bulguların daha doğru yorumlanarak vücut fonksiyonlarının daha doğru anlaşılmasına 

olanak sağlanmış olur. 

         Biyomedikal Mühendisliği tıp, fizik, kimya, elektronik, bilgisayar, mekatronik, 

malzeme mühendisliği gibi diğer birçok bilim dalıyla yakın ilişki içerisindedir.  Hastalıkların 

tanı ve tedavi sürecinde kullanılan cihazların ve yazılımların geliştirilmesi, klinik problemlere 

veya yeni gelişen ihtiyaçlara çözüm üretilmesi için teknik ve araçların geliştirilmesi, insan 

bedenin yaşam kalitesini artırmak amacıyla malzemeler, yapay organlar, dokular veya akıllı 

sistemler geliştirilmesi, geliştirilen bu cihaz veya sistemlerim bakım ve onarımı biyomedikal 

mühendislerinin görevlerinden bazılarıdır. 

ÇALIŞMA ALANLARI 

           Biyomedikal Mühendisliği, 1950’li yılların başlarında yeşermeye başlayan ve 1970 

y’den sonra çok hızlı bir gelişim gösteren disiplinlerarası bir konudur. Konunun geniş 

kapsamlı, sağlıkla ilgili olması ve çeşitli disiplinlerle ilişkili olması çok değişik dallarda 

uzmanlaşmış kişilerin ilgisini çekmiş ve bu durum konunun hızlı gelişimini sağlamıştır. 

Gelişimi boyunca çeşitli tanım tartışmaları yapılmış ve Amerikan Milli Akademisi 1971’de 



yayınladığı raporda konunun niteliğini belirlemiş ve üç ana dala ayırmıştır 

1) Biyomühendislik: Biyolojik sistemlerin tanınmasında ve tıbbi uygulamaların 

gelişmesinde mühendislik teknik ve görüşlerinin uygulanması. Biyomühendislik 

alanındaki çalışmalar vücut fonksiyonlarının daha iyi anlaşılmasını amaçlamaktadır ve 

araştırmaya dönüktür bu çalışmalar genellikle çeşitli ölçümlerin yapılması ve elde 

edilen verilerin ileri matematik yöntemleriyle değerlendirilmesi şeklindedir.  

2) Medikal Mühendislik: Biyoloji ve tıpta kullanılan cihaz, malzeme, teşhis ve tedavi 

düzenleri, yapay organlar ve diğer düzenlerin geliştirilmesinde mühendislik teknik ve 

görüşlerinin kullanımı. Medikal mühendisliği alanındaki çalışmalar daha ziyade 

endüstriye yönelik olup, teşhis tedavi ve prostetik düzenlerin tasarım ve 

gerçekleştirilmesi ile ilgilidir. 

3) Klinik Mühendisliği: Çeşitli kuruluşlar (Üniversiteler, hastaneler, devlet ve endüstri 

kuruluşları vb.) içindeki sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için mühendislik görüş, 

yöntem ve tekniklerinin kullanılması. 

          

          Teknolojik gelişmeler ışığında biyomedikal mühendisliğinin çalışma alanı genişlemekte 

olup, üç ana dalın güncel veriler ışığındaki çalışma alanları aşağıdaki gibidir: 

• Biyomekanik 

• Biyomalzemeler 

• Biyoelektronik 

• Biyoinformatik 

• Biyoteknoloji 

• Biyonanoteknoloji 

• Klinik mühendisliği 

• Tıbbi görüntüleme 

• Protez ve yapay organ 

• Biyolojik işaretler  

• Doku mühendisliği 

• Rehabilitasyon mühendisliği 

• Teletıp 

• Robotik 

          Farklı üniversite, kurum ve işletmelerde bilim insanları/çalışanlar bu alanlarda 

araştırma ve geliştirme faaliyetleri içerisindedir. Düzce Üniversitesi Biyomedikal 

Mühendisliğinde dört çalışma alanında faaliyetlerini sürdüren akademik personel 

bulunmaktadır. 

           Biyomekanik, canlı organizmanın hareket ve tavırlarını düzenleyen mekanik 

kurallardır. Biyomekanik bilimi ise mühendislik mekaniği ve biyolojinin bileşkesi olan bir 

bilim dalıdır. Temel mekanik ve malzeme bilimini ilgilendiren ana ve alt bilim dallarına ait 

prensipler kullanılarak, canlı organizmalarda yolunda gitmeyen ve mekaniği ilgilendiren 

durumlar için çözüm yollarını arayıp bulmak, kullanılacak alternatif malzemelerin 

dayanımlarını, farklılıklarını, olumlu-olumsuz yönlerini araştırmak, analiz etmek alternatif 

çözümler üretir. 

Kanın damarlarda dolaşımından, dokulardaki büyümeye ve dayanıma, karmaşık bir 

robot veya biyonik bir kola kadar birçok hareket mekanik prensiplere göre gerçekleşir. Bu 

sebeple mühendisliğin tüm alanlarında olduğu gibi biyomedikalde de mekanik bilimi ve 

prensipleri bu sahalarda çalışanlar tarafından özümsenmesi gerekir. 

Biyomekanik mühendisliği; ortopedik, kardiyolojik, omurga, sportif hareket ve 

yaralanmalar gibi alanlarda ürettiği uygulamaları, günlük yaşamda, spor çevresinde, havada 

(atmosferde) veya sudaki hareketleri üzerinden değerlendirerek kullanıma sunmaktadır. 



Araştırma konuları şu şekilde sıralanabilir; 

•  Yapay Organlar 

•  Protezler 

•  Biyolojik Sistemlerde Taşınım 

•  Doku Mühendisliği 

 

Biyomalzeme, biyolojik sistemler ile etkileşimi amaçlanan, tıbbi cihaz üretiminde 

kullanılan cansız malzemelerdir. Biyomalzeme bilimi ise sentetik ve doğal malzemeler ile 

bunların biyolojik çevre ile etkileşimlerini araştırır. 

Malzeme ve üretim teknolojisindeki gelişmeler daha çok güvenilir ve tekrarlanabilir 

ürünler elde edilmesini sağlamıştır. Son otuz yılda bu gelişmeler sayesinde biyomedikal 

malzemelerin geliştirilmesinde büyük adımlar atılmıştır. Biyomalzeme olarak bilinen 

biyomedikal malzeme, vücuda yerleştirilebilen tıbbi cihazın yapısında bulunan ve/veya 

işlevini sağlayan polimer, metal, seramik, kompozit veya doğal malzemedir. Çeşitli 

malzemeler medikal uygulamalarda geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. Biyomalzeme ile 

temas eden canlı dokuların özelliği ve ihtiyacı aynı şekilde çok farklı özelliklerde olmaktadır.  

Biyomalzemelerin kalp kapakçıklarından yapay eklemlere, diş implantlarından, gözle 

ilgili uygulamalara kadar, kullanılan malzemenin de türüne göre değişen çok farklı 

uygulaması bulunmaktadır. Canlı dokularla temasta bulunan cihaz, protez veya implantların 

maddesel özelliklerinin araştırılması, geliştirilmesi, doku ve organların yeniden üretilmesinde 

yapı iskeletini oluşturacak malzemelerin seçimi, kontrollü ilaç verimine yardımcı 

malzemelerin geliştirilmesi, sentetik ve doğal malzemeler ile bunların biyolojik çevre ile 

etkileşimlerinin incelenmesi bu uygulamalardandır. Biyomalzeme bilimi, yaşam kalitesini 

artırmak amacıyla bu uygulamalarda kullanılacak malzemeyi geliştiren araştırmacılar 

sayesinde her geçen gün daha da gelişmektedir.  

Araştırma konuları şu şekilde sıralanabilir; 

• Hücre ve Doku Mühendisliği 

• Biyomalzemelerin Üretimi ve Karakterizasyonu 

• Hedeflendirilmiş İlaç Taşıma Sistemleri (Mikro/Nano Taşıyıcılar) 

• İmplant Yüzeylerinde Biyofilm Oluşturma Mekanizmalarının İncelenmesi 

• Antimikrobiyal ve Anti-biyofilm Malzemeler Geliştirilmesi 

 

           Biyoelektronik, elektrik elektronik temelli bilgilerin tıbbi problemlerin çözümlerinde 

uygulanması hakkında bilgi vermeyi amaçlayan bilim dalıdır. Canlıların elektriksel 

etkinliklerinin elektronik cihazlarla uyarılması, ölçülmesi ve ölçümlerin incelenmesi, elde 

edilen verilerden anlamlı veriler oluşturup hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılabilecek 

sistemler ile biyomedikal alanda mevcut tıbbi cihazların geliştirilmesi ve yenilerine öncülük 

edilmesi üzerine olan çalışmalar yapmaktadır. 

Araştırma konuları şu şekilde sıralanabilir; 

• Biyomedikal Sinyal ve Görüntü İşleme 

• Tıbbi Görüntüleme 

• Biyomedikal Enstrümantasyon 

• Fizyolojik Sistem Modelleme ve Tasarımı 

• Klinik Mühendisliği 

 

           Biyoinformatik, tıp ve biyoloji ile ilgili verilerin toplanmasında ve analizinde 

bilgisayar araçlarının geliştirilmesi ve kullanılması, istatistik, veri yönetimi, matematik, 

programlama gibi alanların moleküler biyoloji alanına geliştirilerek uygulanması üzerine 

çalışmaktadır. 



          Biyomedikal araştırmalarda, tıpta ve biyolojide son yıllarda sayısı giderek artan yüksek 

hacimli tekniklerin çıktıların saklanması ve bu çıktılardan anlamlı sonuçlar çıkarılması çok 

önemli bir yer tutmaktadır. Biyoinformatik özellikle moleküler biyolojiden elde edilen 

verilerin büyüklüğü ve biyolojik sistemlerin karışıklığı nedeniyle oldukça zorlayıcı 

problemlere bilgisayar, matematik ve istatistik bilimlerini kullanarak çözüm üretmeyi öğretir. 

Biyomoleküler ağları ve biyolojik yolları aydınlatarak, omik verilerini hastalığa ve ekolojik 

sistemlere ilişkin görüşlere dönüştürmek için canlı hücrenin dünyasının anlaşılmasında 

biyoteknolojinin, ilaçların ve tıbbın geleceğini şekillendiren yeni araştırmalara yön 

vermesinde etkilidir. Akıllı sistemler, kablosuz iletişimi gibi teknolojiler kullanarak insan 

vücudundan anlık veriler toplamaya yarayan sistemlerin verilerinin depolanması, 

yorumlanması ve güvenliği yine son yıllarda çok önemli hale gelmiştir.  

          Araştırma konuları şu şekilde sıralanabilir; 

• Bilişim sistemleri 

• Sağlık Bilişimi 

• Modelleme ve Simülasyon 

• Siber Güvenlik 

• Bilişsel Bilimler 

 

NİTELİKLER 
        Biyomedikal mühendisleri, canlı sistemlerle ilgili problemlerin çözümünde mühendislikle 

biyoloji ve tıbbı birleştirmek durumundadır. Bu yüzden biyomedikal mühendislerinin elektrik, makine 

ve kimya gibi mühendisliklerden daha sağlam bir temele sahip olmaları gerekmektedir. Bununla 

birlikte biyomedikal mühendislerinden, mühendislik becerileri ile tıbbi uygulamaları geliştirmek için 

karmaşık biyolojik sistemleri kavrayış tarzını birleştirmesi beklenmektedir. 

         Biyomedikal mühendisliğini tercih eden kişilerin beklentileri karşılayabilmesi için gerekli olan 

bazı nitelikler şu şekilde sıralanabilir: 

• Hızlı sayısal düşünme güce ve zihinsel yeteneğe sahip olmak 

• Araştırma, planlama ve uygulama yeteneğine sahip olmak 

• Yeniliklere, gelişmelere açık ve yaratıcı olmak 

• Yeni şeyler keşfetme ve hayata geçirme tutkusuna sahip olmak 

• Yeni ve güncel teknolojileri takip etmek 

• Beyin ve el koordinasyonuna sahip olmak 

• Fikirlerini başkalarına aktarabilme ve insanları ikna edebilme gücüne sahip olmak 

• Sorumluluk duygusu gelişmiş olmak 

• Gözlem verilerini bütünleştirebilmek 

• Tedbirli, dikkatli olmak ve dikkatini bir noktada uzun süre yoğunlaştırabilmek 

 

EĞİTİM 

       Biyomedikal mühendisliği derecesi genellikle minimum 4 yıllık bir üniversite eğitimi almayı 

gerektirir. Mühendislik uygulamalarını iyi bilmek zorunda olan biyomedikal mühendisleri, aynı 

zamanda karmaşık biyolojik sistemler hakkında bilgi sahibi olarak bütünleştirici bakış açısı 

geliştirmesi gerekmektedir. Lisans eğitimi sırasında bu bütünleştirici eğitimi aldıktan sonra yüksek 

lisans ve doktora yapmayı tercih ederek veya ar-ge merkezlerinde çalışarak biyomedikalin geniş 

çalışma alanlarından birinde uzmanlaşabilmektedir.  

      Biyomedikal mühendisliğinde tasarım çok önemli bir role sahiptir. Talep edilen sistem veya 

araçları tasarlamak için ise mühendisliğin temel dersleri matematik, fizik, kimya, biyolojide, diğer 

temel mühendislik derslerinde ve kavrama, iletişim kurma vb. yetkinlikler için dil, felsefe ve sosyoloji 

gibi alanlarında sağlam bir altyapıya ihtiyaç duyulmaktadır. 

      Biyomedikal mühendisliği müfredatı üniversitelerde farklılık göstermesine rağmen çoğu program 

aşağıdaki derslerden oluşmaktadır: 

• Biyoloji ve Fizyoloji 



• Matematik 

• Genel Fizik 

• Genel Kimya 

• Biyokimya 

• Termodinamik 

• Elektronik devreler ve enstrumantasyon tasarımı 

• İşaretler ve sistemler 

• Biyomalzemeler 

• Mühendislik tasarımı 

 

       Çoğu mühendislik ve fen dersleri, gerçek uygulamalarla öğrencilerin eğitimini desteklemek için 

laboratuvar çalışmalarını içermektedir. Biyomedikal mühendisliği öğrencileri, fen ve mühendislik 

derslerine ek olarak İngilizce, teknik yazım, etik kurallar gibi dersleri de almalıdır. Bazı öğrenciler 

yabancı dil öğrenimlerini yabancı bir ülkede staj yaparak veya kalıcı mühendislik bir pozisyonunda 

çalışarak da alabilirler. İş hayatı konulu dersler mühendislik yönetimi ile ilgilenen öğrenciler arasında 

popülerdir. 

       Bölümümüzde arzu eden öğrenciler okula kayıt yaptırdıktan sonra İngilizce hazırlık programından 

yararlanabilmektedir. Lisans eğitim müfredatında yukarıdaki derslere ek olarak, Biyomekanik ve 

uygulamaları, biyopolimerler, biyomedikal ölçüm yöntemleri, mikrodenetleyiciler ve mikroişlemciler, 

biyomedikal elektroniği, programlama dersleri, veri tabanı yönetim sistemleri, biyoenformatik, tıp 

bilişimi gibi daha birçok ders de bulunmaktadır.  

    ///////  Düzce Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Ders Planı için tıklayınız. 

 

      Biyomedikal Mühendisliğinin bağlı olduğu uluslararası ve ulusal bazı topluluklar şunlardır: 

• IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (IEEE-EMBS) 

• Biomedical Engineering Society (BMES) 

• European Alliance for Medical and Biological Engineering and Science (EAMBES) 

• International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) 

• Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 

• Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Derneği (Biyoklinikder) 

      Bölümümüz öğrencileri tarafından kurulan Biyomedikal Mühendisliği Topluluğu, 

Elektrik-Elektronik Mühendislik topluluğu bünyesinde kurulan EMS Topluluğu, Robot 

Topluluğu gibi öğrencilerimizin faaliyetlerini sürdürdükleri birçok üniversite topluluğu 

mevcuttur. 

 

 

İŞ İMKANLARI 

           Biyomedikal Mühendisleri, sağlık sektörünün her kademesinde, tıbbi cihaz-ilaç 

endüstrisinde, akademik kurumlarda (üniversiteler ve araştırma enstitülerinde), hastanelerde ve devlet 

kurumlarında çalışabilirler. Tasarım, üretim, pazarlama, araştırma-geliştirme ve kalibrasyon 

konularında uzmanlık gösterebilirler. Hastanelerden, protez üreticilerine, ilaç sanayinden tek 

kullanımlık tıbbi ürünlere kadar çok geniş bir alanda iş bulma olanakları vardır.  

        Dünyada teknolojinin hızla gelişmesi beraberinde sağlıkta teknolojik atılımların ve 

yatırımların katlanarak artmasını sağlamıştır. Bu artış, kuşkusuz ülkemizde de biyomedikal 

çalışmalarını etkilemiştir. Biyomedikal Mühendisliği çalışma alanları devlet destekleri 

bakımından öncelikli alanlar kapsamında yer almaktadır. Bu destekler sayesinde biyomedikal 

çalışmaların sayısı hızla çoğalmıştır. işletme, kurum ve kuruluşlarda biyomedikal mühendisi 

ihtiyacı artmaktadır. 



        Her yıl kamu kurumlarına ortalama 30 mühendis atanmaktadır. Ülkemizde, 27.07.2001 

tarih ve 24472 sayılı Resmi Gazete ile 22.03.2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan standart gereği, 200 ve üstü yatak kapasiteli olan Sağlık Bakanlığı'na bağlı 

hastaneler ile 100 ve üstü yatak kapasiteli özel hastanelerin en az 1 Biyomedikal Mühendisi 

istihdam zorunluluğu getirilmiştir. Yapılan şehir hastaneleri ile hastanelerde biyomedikal 

mühendisi istihdamı artmıştır. 

        Üniversitelerde ve diğer Ar-Ge merkezlerinde biyomedikal mühendisliği çalışma 

konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yoğunlaşmaktadır. Biyomedikal mühendisliği 

lisans düzeyinde eğitimini tamamlayanlar, yurt içi veya yurt dışında birçok farklı disiplinden 

birinde yüksek lisans ve doktora yaparak üniversitelerde akademisyen olarak devam 

edebilmektedir. 

 

Örnek İş İlanları 

         

        Biyomedikal Mühendisi  

        YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.  

        Ankara 

        İlan Tarihi: 16.05.2017 

 

        Genel Nitelikler 

        Şehir Hastaneleri Projelerinde görevlendirilmek üzere; 

        - Üniversitelerin Biyomedikal Mühendisliği bölümünden mezun, 

        - Tercihen sağlık sektöründe deneyimli, 

        - Seyahat engeli bulunmayan, 

        - İyi derecede İngilizce bilen, 

        - Office ve Autocad programlarına hakim, 

        - Şehir hastaneleri projelerinde medikal planlama sürecinde aktif görev alacak, 

  ‘’Biyomedikal Mühendisi’’ aramaktayız. 

 

         Aday Kriterleri 

         Tecrübe:  Tecrübeli ya da tecrübesiz adaylar 

         Askerlik Durumu: Yapıldı 

         Eğitim Seviyesi: Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun) 

 

         Pozisyon Bilgileri 

         Firma Sektörü: Sağlık 

         Departman: Mühendislik 

         Çalışma Şekli: Sürekli / Tam zamanlı 

         Pozisyon Seviyesi: Uzman 

         Personel Sayısı: 1 

         Ülke/Şehir: Ankara 

 

 


