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BU SAYIDA:
- TTÜDER Ba?k an?M ustafa DA?CI i le Özel Röportaj : "Endüstri 4.0??n
T?bbi Ci haz Sek törüne Uyarlanmas?ndak i Zorluk lar?
- Evde Yap?lan Gen M utasyon Testi ne FDA Onay?
- Yapay Zek a i le Sa?l?k Hi zmetleri Ba?tan m?Düzenleni yor ?
- Nörodejenerati f Hastal?k larda Yeni Umutlar

Sayg?de?er Kat?l?m c?lar?m ?z
Okan Üniversit esi T?p Fakült esi Bilimsel i?birli?i ile Dokt orClub t araf?ndan 5-7 Ekim 2018
t arihlerinde uluslararas?kat ?l?mla ?st anbul?da gerçekle?ecek HEALTH 4.0 SA? LIKTA
YEN?L?KLER KONGRES?'nin ikincisinde sizleri aram?zda görmekt en büyük mut luluk duyaca??z.
Günümüzde sa?l?k t eknolojileri hast alar, dokt orlar ve sa?l?k kurulu?lar?aç?s?ndan radikal
?ekilde de?i?im göst eriyor. Gelece?in t ?bb?daha yenilikçi, daha yarat ?c?, daha hast a odakl?, daha
dijit alle?mi? ve daha sürdürülebilir olacakt ?r. Bildi?imiz sa?l?k hizmet lerinin sonuna
yakla?t ???m?z günümüzde, t eknolojik geli?melerin ve dijit alle?menin sa?l?k hizmet leri
sunumuna yans?mas?n?n get irdi?i de?i?im çok h?zl?ya?an?yor. Bunu t akip eden ve uyum
sa?layan olman?n öt esine geçerek gelecekt e de?i?imi gerçekle?t iren ve yönet en t araf olmak
ist iyorsak, sanayi 4.0??ve sa?l??a yans?mas?n?iyi anlamak ve ülke olarak de?i?im sürecinde
önlerdeki yerimizi almak zorunday?z. Bu nedenlerle HEALTH 4.0 SA? LIKTA YEN?L?KLER
KONGRES??nin t emas?n?, "Yar?n?n T?bb?na, Bugünden" olarak belirlemi? bulunmakt ay?z.
Kongremizde bu y?l farkl?disiplinlerdeki klinik yenilikler, sa?l?k hizmet lerinde dijit alle?me,
medikal ve ilaç AR-GE çal??malar?, mobil ve E-sa?l?k hizmet leri, sa?l?kt a yapay zekâ ve büyük
veri kullan?m?, 3D, VR uygulamalar?, giyilebilir ve t a??nabilir medikal cihazlar, ak?ll?ve ye?il
hast ane uygulamalar?, t ?p e?it iminde yeni t eknolojiler, medikal ve cerrahi robot lar, mikroçip ve
sensör kullan?m?, sa?l?k t eknoloji yat ?r?m ve polit ikalar?gibi konulara yer veriyoruz. Teknoloji ve
yenili?e aç?k her disiplinden dokt orlar?, mühendisleri, medikal ve ilaç endüst ri t emsilcilerini,
giri?imcileri, sa?l?k yönet icilerini ve kamu sa?l?k ot orit elerini kat ?l?mc?olarak a??rlayaca??z.
Geçen y?l birincisini düzenledi?imiz ?Healt h 4.0 Sa?l?kt a Yenilikler Kongresi?, kamu, özel sekt ör,
sanayi, üniversit eler, sa?l?k hizmet sunucular?, akademisyenler ve sa?l?k çal??anlar?aras?nda bir
ilet i?im plat formu haline gelmi?, t ?pt a ve sa?l?k hizmet lerinde geli?im ve de?i?ime öncülük
et meyi hedefleyen profesyonelleri bir araya get irmi?t ir. 24-26 Kas?m 2017 t arihlerinde
gerçekle?en ilk kongremizde 71 konu?mac?kat ?l?m?yla 34 konferans, 15 Panel ve 2 çal??t ay
düzenledik ve 520 kat ?l?mc?y?a??rlad?k, bu y?l ise yurt içinden ve yurt d???ndan 1000?in üzerinde
kat ?l?mc?a??rlamay?hedefliyoruz. Bu y?l bir yenilik olarak t ?p ve sa?l?k alan?nda t eknoloji ve
uygulamalarda yenilikçi ülkeleri kongremize davet ediyoruz.
Davet li ülkelerimize ?business lounge?da t icari heyet görü?meleri, kat ?lacak ?irket lere st and
alan?, akademisyen ve kurum t emsilcilerine kongre konsept ine uygun olmak kayd?yla bilimsel
programa dâhil olma gibi farkl?olanaklar?sunmay?hedefliyoruz. Siz de?erli kat ?l?mc?lar?m?z?n
?Healt h 4.0 Sa?l?kt a Yenilikler Kongresi?nin akt if bir i?birli?i ort a??/sponsoru olarak yeni
ort akl?klar kurma ve mevcut t icari ili?kilerinizi profesyonel bir ort amda derinle?t irme f?rsat ?
bulaca??n?za inan?yoruz.
Yar?n?n t ?bb?na ort ak at ?lacak önemli bir ad?m olaca??na inand???m?z kongremizde bulu?mak
dile?i ile?
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Kongre Bi li msel Program?
Ana Konu Ba?l?k lar?
-

GELECE? ?N SA? LI? I VE TÜRK?YE
YEN? TANI VE TEDAV? TEKNOLOJ?LER?
?LAÇTA ?NOVASYON, ?LAÇ AR-GE ÇALI?M ALARI
GELECE? ?N M ED?KAL C?HAZ TEKNOLOJ?LER?
GELECE? ?N SA? LIK KURUM LARI, AKILLI VE YE??L HASTANELER
DE? ??EN SA? LIK EKONOM ?S? VE GELECE? ?N SA? LIK POL?T?KALARI
HASTANE, M ED?KAL ENDÜSTR? VE HEK?M ENTEGRASYONU
K???SELLE?T?R?LM ?? TIP, K???SELLE?T?R?LM ?? TEDAV?LER
B?YOTEKNOLOJ?DE GEL??M ELER, YEN? UYGULAM ALAR
NAD?R HASTALIKLAR VE YET?M ?LAÇLAR
UZAKTAN HASTA VE SA? LIK YÖNET?M ?, TELE TIP UYGULAM ALARI
?M M UNOTERAP?, HEDEFE YÖNEL?K TEDAV?LER VE AKILLI ?LAÇLAR
YAPAY ZEKA VE BIG DATA DESTEKL? YEN? SA? LIK UYGULAM ALARI
D?J?TALLE?EN DÜNYADA HASTA M ERKEZL? SA? LIK
YEN? NES?L G?Y?LEB?L?R M ED?KAL C?HAZLAR VE M OB?L SA? LIK UYGULAM ALARI
YEN? NES?L TEKNOLOJ?LER : M ED?KAL S?M ULASYONLAR, AR / VR UYGULAM ALARI,
B?YOM ETR?KLER, NESNELER?N ?NTERNET? VE D?J?TAL TEDAV?LER
GÖRÜNTÜLEM E TEKNOLOJ?LER?NDE YEN? GEL??M ELER VE KL?N?K
UYGULAM ALARI
KRON?K HASTALIKLAR, HASTALIK YÖNET?M ?NDE YEN? UYGULAM ALAR
CERRAH?DE ROBOT?K VE 3D UYGULAM ALAR
3B BASKI, ?M PLANTLAR, YAPAY ORGANLAR, B?YO-BASIM VE B?YO M ALZEM ELER
SA? LIKTA ?NOVASYON VE GELECEK
AR-GE?DEN ÜRET?M E SA? LIK ENDÜSTR?S?
D?G?TAL SA? LIK VE KAM U OTOR?TELER?N?N ROLÜ
D?J?TAL SA? LIK KAYDI: GÜVENL?K, ER???LEB?L?RL?K VE ENTEGRASYON
GENOM TEKNOLOJ?LER?
GENET?K : HASTALIKLARIN TANI VE TEDAV?S?NDE YEN? GEL??M ELER
M ?SAF?R ÜLKE SA? LIK S?STEM LER?NE BAKI?
SA? LIK TUR?ZM ?
YA?LI VE ENGELL? B?REYLERDE D?J?TAL ER???LEB?L?RL?K
TEKNOLOJ? KULLANIM I ?LE B?RL?KTE SA? LIKTA GELECE? ?N M ESLEKLER?
BRAN?LARDA KL?N?K GÜNCELLEM ELER 2018

Kongre Bi ldi ri Özeti
Al?m?na Ba?lanm??t?r..

Bildir i Özet i
Gön der m ek için
t?klay?n?z..
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Yapay Zek a Sa?l?k Hizm et ler in i
Ba?t an m ?Dü zen leyecek ?
Yapay zek an?n (Arti fi ci al Intelli gence
- AI) t?p ve sa?l?k hi zm etleri dahi l
olm ak üzere pek çok alanda yeni li k
ve i yi le?ti rm e potansi yeli
oldu?undan art?k k i m se ?üphe
etm i yor. Pek çok lar?n?n yapay zek a
hak k ?nda endi ?e ve ?üpheleri
olm ak la bi rli k te i nsanl?k kendi ni AI
ça??na do?ru ?ek i lde haz?rlarsa,
yapay zek an?n i nsanlar ve m ak i neler
aras?ndak i i ?bi rli ?i ni bi r sonrak i
ad?m a ta??yaca??öngörülüyor.
Sa?l?k alan?nda i se yapay zek an?n sa?l?k hi zm etleri ni daha i yi ye götürm ek
üzere yeni den tasarlam as?m üm k ün. AI, tedavi planlar?n?tasarlam ada ve
her hasta i çi n en uygun yöntem leri bulm ada t?p uzm anlar?na yard?m c?
olabi li r; tek rarlayan, tekdüze i ?leri devralabi li r ya da k olayla?t?rabi li r.
Böylece hek i m ler ve hem ?i reler gerçek i ?leri ne k onstantre olabi li rlerken
bürok rati k prosedürlere zam an ay?rm ak tan k urtulabi li rler.
Dak i k alar Baz?nda T?bbi Veri M adenci li ?i
T?bbi veri m adenci li ?i bugün t?p
alan?nda AI'n?n en öne ç?k an
uygulam as?; t?bbi veri leri toplam ak ,
depolam ak , norm ali ze etm ek ve tak i p
etm ek bi le, m evcut sa?l?k si stem leri nde
devri m yaratacak ad?m lar. Büyük Veri
ça??nda, hasta veri si ni n ne k adar de?erli
oldu?u m alum , Google ve IBM gi bi
tek noloji devleri de hasta veri
m adenci li ?i alan?nda ba??çek i yorlar.

1) Google Deepmi nd Health
Yak ?n zam anda Google'?n AI ara?t?rm a
bölüm ü daha i yi ve daha h?zl?sa?l?k
hi zm etleri sunm ak i çi n t?bbi veri
m adenci li ?i ne yöneli k Google
Deepm i nd Health projesi ni ba?latt?.
Google Deepm i nd, yüzbi nlerce t?bbi
veri yi bi rk aç dak i k a i çi nde i ?leyebi li r
durum da. Bu gi bi veri toplam a ve
m ak i ne ö?reni m i k onusundak i
ara?t?rm alar henüz erken a?am alarda
olsa da, Google ?i m di göz hastal?k lar?
tedavi leri ni i yi le?ti rm ek i çi n
Moorfi elds Eye Hospi tal NHS
Foundati on Trust i le i ?bi rli ?i yap?yor.
Ayr?ca Google yan ?i rketleri nden
Veri ly, Baseli ne Study ad?yla geneti k
veri toplam a çal??m as?yürütüyor; bu
çal??m ada Google'?n ünlü 'Aram a'
dü?m esi ni n ark as?ndak i
algori tm alar?n benzerleri k ullan?larak
i nsanlar i çi n sa?l?k l??eyler anali z
edi li yor. Çal??m a k apsam ?nda k andak i
?ekeri sevi yeleri ni ölçebi len di ji tal
k ontak lensler de olm ak üzere
hastal?k tak i p uygulam alar?da
deneni yor.

2) IBM WatsonPaths
IBM Watson, Case Western Reserve
Üni versi tesi 'ni n Cleveland Cli ni c
Lerner T?p Fak ültesi i le i ?bi rli ?i
yaparak WatsonPaths adl?bi r proje
ba?latt?. WatsonPaths, AI algori tm as?
Watson taraf?ndan k ullan?labi len i k i
bi li ?sel tek noloji yi bi r araya geti rerek
hek i m leri n daha veri ye dayal?ve
do?ru k ararlar verm esi ne ve
elek troni k t?bbi k ay?tlardan (EMR)
yeni bi lgi ler ç?k arabi lm esi ne yard?m c?
oluyor.
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3) Caresk ore
Caresk ore, Chi cago'lu bi r start-up
fi rm an?n sa?l?k si stem leri ve hek i m ler
i çi n bulut tabanl?tahm i n ve anali z
platform u. Caresk ore gerçek zam anl?
olarak tem eli ndek i Zeus algori tm as?
arac?l???yla hastan?n k li ni k , laboratuvar,
dem ografi k ve davran??sal veri
bi ri k i m i ni anali z edi yor ve hastaneye
yeni den yat?r?lm a i hti m ali ni tahm i n
edi yor. Bu sayede hastaneler hi zm et
k ali teleri ni art?rabi li rlerken, hastalar da
sa?l?k lar?hak k ?nda daha net bi lgi
edi nebi li yorlar. Özelli k le Caresk ore'un
k i ?i selle?ti ri lm i ?, AI tabanl?i leti ?i m
hi zm et platform una üye olurlarsa,
sa?l?k lar?hak k ?nda ri sk ler ve olas?
sorunlar hak k ?nda bi ldi ri m ler de
alabi li yorlar.
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5) Zephyr Health
Hek i m lere hastalar?i çi n daha i yi
tedavi ler sunm alar?na yard?m c?olm ak
am ac?yla Johnson & Johnson'?n geni ?
veri setleri üzeri nde 5 y?ll?k veri
m adenci li ?i yapt?k tan sonra Wi lli am
Ki ng, 2011'de Zephyr Health'i k urdu.
Zephyr Health, veri tabanlar?ve
m ak i ne ö?renm e algori tm alar?n?
bi rle?ti rerek sa?l?k hi zm etleri sunan
4) Sentri an
fi rm alar?n veri setleri ni daha h?zl?
Slogan?'Uzak tan hasta yöneti m i ' olan
Sentri an, ak ?lc?algori tm alarla i nsanlara i nceleyebi lm eleri ne ve anali z
etm eleri ne yard?m c?oluyor. Bu sayede
daha hastal?k sem ptom lar?n?bi le
fi rm alar?n ara?t?rm a süreçleri nde
ya?am adan hastalanaca??n?haber
verm eyi am açl?yor. ?k i y?l önce k urulan i yi le?m e sa?lan?rken geli ?ti rdi k leri
tedavi leri n pazara sürülm esi i çi n
fi rm a k roni k hastal?k lara
gereken süre de k ?sal?yor.
odak lanm ak ta, hedefleri ni n i se
uzak tak i hasta i zlem e yoluyla
hastalar?n gerek si z hastane yat??lar?n?
engellem ek oldu?unu söylüyorlar. Bunu
i k i ad?m da yap?yorlar, her geçen gün
say?s?artan ve yayg?nla?an
bi yosensörlerden gelen hastalar?n
veri leri ni topluyorlar, ve bu büyük veri
i le u?ra?m ak i çi n dedi ke bi r k li ni k
ek i bi n çal??m as?n?m ak i nelere
ö?reti yorlar. Böylece hastan?n sa?l?k
veri si ni m oni tör ederek yak la?an bi r
sorunlar hak k ?nda önceden uyar?
m ek ani zm as?geli ?ti ri yorlar.

Ezber Bozan T?bbi Görüntüleme Tek noloji leri
Günüm üzde s?k l?k la k ullan?lan X-Ray, EKG, MRI, ultrason, tom ografi gi bi t?bbi
görüntülem e tek ni k leri oldukça pahal?ci hazlar i le yap?lm ak ta ve bu ci hazlar?n
k ullan?m ?yi ne pahal?ve geni ? k apsam l?e?i ti m ler gerek ti rm ek tedi r. Bu
nedenlerle t?bbi görüntülem e hi zm etleri dünya geneli nde sadece %40 yayg?nl?k ta
k ullan?labi li yor. ?i m di yeni li kçi baz?start-up ?i rketleri yapay zek a yard?m ?i le bu
durum u i yi le?ti rm eye çal???yorlar.

1) Butterfly Network
Jonathan Rothberg taraf?ndan 2011'de
k urulan Butterfly Netw ork , ta??nabi li r
bi r ci haz üreterek hem MR hem de
ultrason görüntülem eleri bi r arada,
daha veri m li ve daha ucuz hale
geti rm eyi hedefli yor. Rothberg bunu
t?bbi görüntülem e süreci ni n ço?unu
otom ati k le?ti rerek yapm ay?
am açlam ak ta; ci haz ultrason
uzm anlar?taraf?ndan 'e?i ti lm i ?' deri n
ö?renm e algori tm alar?k ullan?yor.
Ak ?ll?telefon boyutlar?ndak i ci haz,
ultrason taray?c?lar arac?l???yla
hareketli ve 3boyutlu görüntüler
üreti yor ve sonra bunlar?bi r bulut
servi se gönderi p anali z edi yor. Ci haz
ne k adar çok k ullan?l?rsa o k adar
'ak ?llanacak ' ve uzm anl?k e?i ti m i
gerek ti rm eden herhangi bi r tek ni syen
ya da hem ?i re taraf?ndan k ullan?labi li r
hale gelecek .
2) Enli ti c
Enli ti c, radyoloji görüntüleri ni
toplay?p deri n ö?renm e tek noloji leri
i le anali z edi yor, fi rm a özelli k le baz?
zor vak alardak i ba?ar?l?sonuçlar?yla
tan?n?yor. Start-up'?n k ulland???
tek noloji radyoloji k bi r görüntüyü
m i li sani yeler baz?nda (ortalam a bi r
radyologdan 10.000 k at daha h?zl?)
yorum layabi li yor. Hazi ran 2016'da The
Econom i st'de yay?nlanan bi r habere
göre, 3 uzm an radyolog i le bi rli k te
yorum lad?k lar?görüntülerde Enli ti c,
m ali gn tüm örleri %50 daha ba?ar?yla
beli rledi . Ayr?ca i nsanlarda ortalam a
%7 olan yanl?? elem e (false negati ve
-bu durum da var olan k anseri n
beli rlenem em esi ) oran?n?n da Enli ti c
i çi n s?f?r oldu?u görüldü. Etk i leyeci ,
de?i l m i ?
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3) Arterys
Arterys fi rm as?, t?bbi görüntülem e ve
yapay zek ay?bulut bi li ?i m tek noloji leri
i le güçlendi ri yor. Start-up fi rm a, GE
Healthcare i le Vi osWork s projesi nde i ?
bi rli ?i yaparak k ardi yak MR i çi n
yeni li kçi yöntem ler geli ?ti ri yor. Yeni

yöntem lerle k ardi yak MR taram a i ?lem i
bi r saat yeri ne 6 i la 10 dak i k a sürüyor ve
görüntülem e s?ras?nda hastalar?n
nefesleri ni tutm alar?gerek m i yor.
Görüntülem e sonucunda Arterys
platform u, 3 boyutlu k alp anatom i
veri si , k an ak ?? h?z?ve k an ak ?m ?yönü
veri leri ni raporluyor.
4) 3Scan
San Franci sco m erkezli start-up 3Scan,
laboratuvarlar ve ara?t?rm ac?lar i çi n
roboti k m i k rosk oplar ve m ak i ne
görm esi yard?m ?i le dok ular?n daha i yi
bi r görüntülenm esi ni sa?l?yor. Fi rm a
yetk i li leri ne göre 3Scan ci haz?, dok u
anali zi i çi n m anuel süreçlerle büyük
zam an harcayan i laç ara?t?rm ac?lar?
i çi n devri m ni teli ?i nde; bi r patolo?un
gelenek sel yöntem lerle bi r y?l zam an
harcad???dok u num unesi anali zi ni bi r
günde tam am layabi li yor.
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Özel Röportaj
TTÜDER Ba?k an ?M u st af a
DA?CI: ?Devlet Kar ar l?l???
Olm adan En dü st r i 4.0??n
T?bbi Cih az Sek t ör ü n e
Uyar lan m as?Zor ?
Tüm T?bbi Ci haz Üreti ci leri Derne?i Ba?k an?
M ustafa Da?c?, Türk i ye?de özelli k le t?bbi
malzeme ve ci haz alan?nda hala gelenek sel
üreti m yöntemleri ni n a??rl???n?
k orudu?unu, son 10 y?l i çeri si nde sek törün
çok fazla mevzuat, yönetmeli k de?i ?i k li k leri
ya?ad???n?i fade ederek , ?yönetmeli k lerde
mevzuatlarda çok h?zl?yeni li k ler de?i ?i mler
yap?l?yor ama sek tör ne yaz?k k i bu
de?i ?i k li ?e ayak uydurabi lmi ? ve
dönü?ebi lmi ? de?i l. Yöneti msel de?i ?i mleri n
yans?malar?n?sahada göremi yoruz. Asl?nda
Endüstri 4.0??n en i yi uyarlanabi lece?i
sek törlerden bi ri si sa?l?k sek törü. Hasta,
hek i m ve hastane i li ?k i si nde bi li ?i m ve h?z
çok önemli . Türk i ye?de en büyük al?c?k amu
ve sek törün alacak sorunu çözülebi lmi ?
de?i l, y?llar geçti k çe de daha k ötüye gi di yor.
Böyle bi r durumda fi rmalar?n ço?u
k apan?yor, ayak ta k alabi len de Ar-Ge?ye
i novasyona ne bütçe ne de vak i t
ay?rabi li yor.? dedi .

T?bbi ci haz sek törünün kendi hali ne
b?rak ?lm ?? gi bi bi r i zleni m i n oldu?unu
söyleyen Mustafa Da?c?, savunm a
sanayi nde oldu?u gi bi devleti n t?bbi ci haz
sek törünün de?i ?i m i ve geli ?i m i i çi n k ararl?
bi r tav?r sergi lem esi gerek ti ?i ni di le geti rdi .

Mustafa Da?c??unlar?söyledi : ?devlet
k ararl?l???gerek li di yoruz çünk ü
fi rm alar?m ?z?n devleti m i zi n deste?i ni
alm adan global fi rm alarla rek abet etm esi
zor hatta i m k ans?z. Çünk ü si zi devre d???
b?rak m ak onlar i çi n hi ç zor de?i l. Zarar?na
m al veri r si zi yi ne oyun d???nda b?rak ?r.
Savunm a sanayi nde ne yap?l?yor, devlet
üreti m i n de i çi nde pazar bulm a aray???n?n
da i çi nde ve savunm a sanayi strateji k bi r
sek tör olarak görülüyor. Sa?l?k strateji k bi r
sek tör de?i l m i ? En az savunm a sanayi m i z
k adar k atm a de?eri yük sek , strateji k bi r
sek tör. Savunm a sanayi ndek i tek noloji k
geli ?i m sa?l?k alan?ndak i tek noloji k
geli ?i m den yava?. Sonuçta yapabi lece?i ni z
Tüm T?bbi Ci haz Üreti ci leri Derne?i Ba?k an? ?eyler belli . Fak at t?p alan?nda hem en
Mustafa Da?c?Sa?l?k ta, özelli k le T?bbi Ci haz hem en her gün yeni li k ler ve de?i ?i m ler
Sek töründe Endüstri 4.0??n yeri hak k ?nda
ya?an?yor. Yeni i hti yaçlar ortaya ç?k ?yor. Bu,
aç?k lam alarda bulundu. Da?c?, Endüstri
büyük , k üçük i leri tek noloji ci hazlar?
4.0??n sa?l?k ve t?bbi ci haz sek törüne
i nan?lm az yük sek fi yatlara
uygulanm as?n?n önem li bi r s?çram a tahtas? satabi li yorsunuz.
olu?turaca??n?fak at bi r tak ?m yöneti m sel
sorunlar nedeni yle ?uan i çi n bu geli ?m eni n
çok yava? i lerledi ?i ni söyledi .

10 | H EAL TH 4.0 M agazi n

?Endüstri 4.0??n Bence En ?yi Uygulama
Alanlar?ndan Bi ri Sa?l?k Sek törü?
Özetlem ek gerek i rse Endüstri 4.0??n bence
en i yi uygulam a alan?sa?l?k sek törü. ??i n
i çi nde hasta, hek i m , hastane, yöneti ci ,
m obi l araçlar, t?bbi m alzem e ve ci hazlar
var. ??leri n h?zl?ve etk i n bi r ?ek i lde
yürütülm esi gerek i yor. Bi li ?i m i n bu alana
m utlak a gi rm esi gerek i yor. Hek i m i n,
hastaneni n, bi r t?bbi ci hazdan m ak si m um
h?zda fayda ve veri alabi lm esi gerek i yor.
Bu da ancak yük sek tek noloji i le üreti lm i ?,
bi li ?i m a??i çeri si ne entegre edi lebi len,
uzak tan k ontrol edi lebi len bi r si stem le
m üm k ün.?

Mustafa Da?c??unlar?söyledi : ?Ar-Ge ve
üreti m te?vi k leri nden son derece
m em nunuz. Ancak ald???m ?z bu destek leri
Türk i ye i çeri si nde ek onom i ye çevi rm e
?ans?m ?z ?uanda neredeyse yok denecek
k adar az. Türk i ye?de pazar pay?m ?z yerli
üreti ci ler olarak yüzde 15 görünüyor am a
Devlet poli ti k as?n?n yan?s?ra Türk i ye
asl?nda beni m tahm i ni m yerli üreti ci ni n
pazar?nda ya?an?lan sorunlar?n Ar-Ge ve
pazar pay?yüzde 9. Pek i bi zi m üreti m
i novasyonun önünde engel te?k i l etti ?i ni
k apasi tem i z m i dü?ük ? Hay?r. Ci hazlar?
beli rten Da?c?, ?Yerli üreti ci ler rek abete
üretem edi ?i m i zden dolay?de?i l 3?üncü
yüzde 10 geri den ba?l?yor. KDV olarak
dünya ülkesi nden gelen baz?ürünler kendi
ham m addeleri bi z yüzde 18?den al?yoruz
devletleri nden o k adar fazla destek al?yorlar
yüzde 8?den sat?yoruz. 1 y?l geçm eden KDV k i , ?sen sat ne k adar zarar?n varsa bi r
alacak lar?m ?z i çi n ba?vuru yapam ?yoruz.
k ar??layaca??z? di yorlar. Ham m adde
?thalatç?yüzde 8?le al?yor yüzde 8?le
fi yat?na m am ul m addeyi Türk i ye?ye
sat?yor. 1 y?l da i ncelem e sürüyor edi yor
veri yorlar. Mesela bi z ?uan peyni r ek m ek
i k i y?l. 1 y?l da paran?n i ade süreci i ?li yor
gi bi sat?lan serum setleri ni üretm i yoruz.
edi yor 3 y?l. 3 y?lda o paray?alsan ne olur
Sat?? fi yatlar?ndan dolay?ham m adde
alm asan ne olur. Say?n
m ali yetleri ni k ar??layam ?yoruz.
Cum hurba?k an?m ?z, Say?n Ba?bak an?m ?z
MKYS di ye bi r si stem var. Bütün sat??
sürek li ?yerli ve m i lli olsun?di yor. Kam u
ortalam alar?geli yor, rayi ç bedeller sat?lm ??
destek leri vereli m deni li yor. Ben buradan
ürünlerden elde edi li yor. Oysa bu Türk
Bi li m , Sanayi ve Tek noloji Bak anl???m ?za,
Ti caret Kanuna ayk ?r?. Kanunda, ti caret
Ek onom i Bak anl???m ?za, Kalk ?nm a
odalar?ndan, pi yasalardan toplanan
Bak anl???m ?za ve bunlara ba?l?k urum ve
veri lerden elde edi li r rayi ç bedeller di yor.
k urulu?lara yerli üreti ci lere verdi k leri
Oysa bi z sat???gerçek le?en ürünlerden rayi ç
destek lerden dolay?te?ek k ür edi yorum .
bedeller beli rli yoruz.
Türk i ye tari hi nde görülm em i ? büyük
Serbest bölgeleri n, tek noloji geli ?ti rm e
destek ler al?yoruz. Fak at satt???m ?z
bölgeleri ni n k urulm as?, özelli k le Bi li m ,
m allar?n bedelleri ni alam am am ?z,
Sanayi ve Tek noloji Bak anl???n?n üreti m ve
rek abete geri den ba?lam am ?z, yük sek
Ar-Ge?ye verdi ?i destek leri n anlam l??ek i lde
volüm lü i haleleri n tem i natlar?n?n yük sek
artm as?, bak anl???n üreti m k onusu üzeri nde
olm as?, toplu al?m lar bi zi m önüm üzü
görm em i zi engelli yor. Enerji m i zi Ar-ge ve ci ddi yetle durm as?i leri si i çi n um ut veri ci
geli ?m eler.?
?novasyona yönlendi rem i yoruz.? dedi .
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Ba?vurular Yak?nda Ba?l?yor..

FDA,BRCA1/ BRCA2
Gen ler i M u t asyon lar ?n ?
Tespit Eden DTC Kan ser
Test in i On aylad?

Am eri k an G?da ve ?laç ?daresi (FDA), 23andMe
fi rm as?taraf?ndan geli ?ti ri len, tüketi ci lere
yöneli k olarak reçetesi z sat?lan ve
BRCA1/ BRCA2 genleri nde olas?üç geneti k
m utasyonu test ederek k anser yatk ?nl???n?
ölçen geneti k test k i ti ni onaylad?. Bu genler
ve m utasyonlar son y?llarda Angeli na
Joli e'ni n de benzer testleri yapt?rm as?yla
tan?nm ??lard?.
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FDA yetk i li leri de 2017 y?l?sonunda yapt?k lar?aç?k lam alarda, evde yap?labi len geneti k
testleri n bi reylerde olas?sa?l?k ri sk leri ne k ar??fark ?ndal?k yaratt?k lar?n?ve bi reyleri n
geneti k hastal?k lara yak alanm a ri sk leri varsa sa?l?k l?ya?am ak do?rultusunda daha
bi li nçli ad?m lar att?k lar?n?söylem i ?lerdi . 23andMe fi rm as?yetk i li leri de son tüketi ci ye
yöneli k k olayl?k la ula??labi len ve dü?ük m ali yetli yeni nesi l testler sayesi nde hayat
k urtar?c?de?erli bi lgi lere eri ?i m i n k olayla?t???n?, dolay?s?yla testleri ni n hasta m erkezli
ve önleyi ci tedavi yak la??m lar?n?te?vi k etti ?i ni söyledi ler.
Bu yeni k i t i le evi ni zde tük ürük örne?i vererek yapabi lece?i ni z basi t bi r testle geneti k
olarak i lgi li k anserler i çi n ri sk ta??y?p ta??m ad???n?z?ö?renebi li yorsunuz. 23andMe?ni n
pazara sundu?u geneti k test hi zm eti , FDA'den onay alan bu alandak i i lk do?rudan
tüketi ci ye yöneli k (DTC, Di rect-to-Consum er) test olm a özelli ?i ni ta??yor.
BRCA1 ve BRCA2 m utasyonlar?, m em e, yum urtal?k
veya prostat k anseri ri sk i ni n artm as?na neden oluyor.
Mem e ve yum urtal?k k anseri ri sk i i le i li ?k i li 1.000'den
fazla BRCA m utasyonu var, ancak 23andMe testi ni n
adresledi ?i m utasyonlar genelli k le k ökenleri A?kenaz
Yahudi leri 'nden gelen i nsanlarda görülüyor; bu grupta
yak la??k her 40 k i ?i den bi ri bu üç gen varyantlar?ndan
bi ri ni ta??yor. Bu varyantlardan bi ri ne sahi p bi r
k ad?n?n 70 ya??na geldi ?i nde m em e k anseri olm a ri sk i
i se %45-85 aras?nda de?i ?i yor. Bu k ökenden geldi ?i ni
ya da ai lesi ndek i k anser hi k ayeleri ni bi lm eyenler i çi n
pozi ti f ç?k an bi r test sonucu asl?nda çok de?erli
bi lgi ler i çerm i ? oluyor.
Bu k ökenden gelm eyenlerde i se m utasyonlar %0.1 gi bi çok dü?ük bi r s?k l?k ta
görülebi li yor. Bu nedenle testi n di ?er k anser taram a testleri ni n yeri ne geçm edi ?i ne
di k k at çek i li yor. FDA de aç?k lam alar?nda, testi n i nsan?n herhangi bi r k ansere
yak alanm a ri sk i hak k ?nda genel bi r bi lgi verm edi ?i ni , test sonuçlar?n?n yorum lan?p
k ullan?lm as?i çi n m utlak a geneti k dan??m ana ya da hek i m e ba?vurulm as?gerek ti ?i ni
beli rti yor. Mutasyonlar?n görülm e s?k l???çok az oldu?u i çi n testi n negati f ç?k m as?da
k anser olm ayaca??n?z anlam ?n?ta??m ?yor; çünk ü yak la??k 1000 m utasyondan üçüne
sahi p olm am ak asl?nda di ?er 997 m utasyon hak k ?nda bi r bi lgi verm i yor. Am a test
pozi ti f ç?k arsa, geneti k dan??m a alarak gelecek te sa?l?k l?bi r ya?am i çi n neler
yapm an?z gerek ti ?i ni planlam aya ba?layam a ?ans?n?z oluyor.
BRCA1/ BRCA2 (Seçi lm i ? Varyantlar) Geneti k Sa?l?k Ri sk i Raporu i çi n 23andMe
Personal Genom e Servi ce'i n ba?vurusu, FDA'i n orta ri sk li t?bbi ci hazlar i çi n
s?n?fland?rm a ve yetk i lendi rm e sa?layan onay süreçleri nden geçi ri lm i ?. 23andMe,
Sanger di zi lem ede %99'dan fazla do?ruluk pay?göstererek bu onay?ald?.

Nör odejen er at if
Hast al?k lar da
Yen i
Um u t lar
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Nör odejen er at if Hast al?k lar da Yen i Um u t lar
Sa?l?kta modern ça??n en büyük trajedileri, kar??la??lan ancak çaresi
bulunamayan hastal?klar. Bazen sadece hastal???n te?his edilebilmesi bile hasta
ve yak?nlar?için bir lütuf oluyor iken, bazen de konulan te?hisler insanlar?
umutsuzlu?a sürükleyebiliyor. Nörodejeneratif hastal?klar da malessef bu ikinci
gruba giriyor.
Nörodejeneratif hastal?klardan bugün en yayg?n olarak tan?nan?Alzheimer
hastal???. Alzheimer hastal???preklinik, hafif kognitif bozukluk ve demans olmak
üzere üç a?amada kendini gösteriyor. ?lk a?amada semptomlar pek görülmezken
ve ikincisinde hafif belirtiler görülürken, son a?amada haf?zada ve zihinsel
yeteneklerde kay?plar bariz ?ekilde ortaya ç?kar. Hastal??a neden oldu?una
inan?lan bir mutasyonun, beyinde amiloid-?-protein kümelenmelerine sebep
oldu?u dü?ünülüyor ve bu durum bellekte konu?ma, koordinasyon, hat?rlama
gibi günlük hayatla ilgili ?eyleri etkiliyor. Tedavide her gün ilerlemeler sa?lansa
da hastal???n henüz kesin bir tedavisi yok.
Progresif Supranükleer Palsi (PSP) ise daha az bilinen ve çok daha az görülen bir
ba?ka nörodejeneratif hastal?k. PSP hastal???n?n görülme s?kl???da daha az, ay?rd
edilip do?ru te?his konmas?n?n da di?er nörodejeneratif hastal?klara göre daha
güç.
?imdi PSP çal??malar?n?n Alzheimer 'a da ???k tutaca??görülüyor, çünkü her iki
hastal?kta benzer nitelikler bulunmakta.
PSP ve Alzh eim er Hast al?k lar ?Ben zer li?i Nas?l Ku llan ?labilir ?
Alzheimer hastal???nda amiloid-? proteininin ve Tau proteininin birikimleri söz
konusu iken PSP'de as?l olarak Tau proteinlerinin birikimi söz konusu. Alzheimer
hastalar?nda Tau proteininin genetik bile?eni belirlenemese de, PSP hastalar?nda
mutasyona u?ram?? Tau sekans?bulundu?unda, hastal??a duyarl?l???n 5.5 kat
artt???görülüyor.
PSP hastalar?n?n genetik bile?enlerinin daha belirgin olmas?ve hasta say?s?n?n
daha az olmas?, Alzheimer hastal???ara?t?rmalar?için de farkl?bak?? aç?lar?na izin
veriyor. PSP hastas?say?s?az ve hastal???n ilerlemesi daha ön görülebilir oldu?u
için, klinik deneyler daha ucuza mal oluyor ve daha h?zl?yap?labiliyor; örne?in
binlerce Alzheimer hastas?ile bir y?ldan çok daha uzun sürede tamamlanabilen
klinik deneyler bir kaç yüz PSP hastas?ile bir y?ldan k?sa sürede
tamamlanabiliyor.
PSP hastal???te?his ve tedavisine ???k tutan her geli?me, hatta her vaka ve hikaye
Alzheimer hastal???çal??malar?için de yol gösterici olacak, hastalar ve hasta
yak?nlar?n?n hayatlar?n?kolayla?t?rmada önemliad?mlar at?lmas?n?sa?layacakt?r.
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