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Okan Üniversitesi T?p Fakültesi Bilimsel i?birli?i ile DoktorClub taraf?ndan 5-7 Ekim 2018 
tarihlerinde uluslararas? kat?l?mla ?stanbul?da gerçekle?ecek HEALTH 4.0 SA? LIKTA 
YEN?L?KLER KONGRES?'nin ikincisinde sizleri aram?zda görmekten büyük mut luluk duyaca??z.

Günümüzde sa?l?k teknolojileri hastalar, doktorlar ve sa?l?k kurulu?lar? aç?s?ndan radikal 
?ekilde de?i?im gösteriyor. Gelece?in t?bb? daha yenilikçi, daha yarat?c?, daha hasta odakl?, daha 
dijitalle?mi? ve daha sürdürülebilir olacakt?r. Bildi?imiz sa?l?k hizmet lerinin sonuna 
yakla?t???m?z günümüzde, teknolojik geli?melerin ve dijitalle?menin sa?l?k hizmet leri 
sunumuna yans?mas?n?n get irdi?i de?i?im çok h?zl? ya?an?yor. Bunu takip eden ve uyum 
sa?layan olman?n ötesine geçerek gelecekte de?i?imi gerçekle?t iren ve yöneten taraf 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 temas?n?, "Yar?n?n T?bb?na, Bugünden" olarak belirlemi? bulunmaktay?z.

Kongremizde bu y?l farkl? disiplinlerdeki klinik yenilikler, sa?l?k hizmet lerinde dijitalle?me, 
medikal ve ilaç AR-GE çal??malar?, mobil ve E-sa?l?k hizmet leri, sa?l?kta yapay zekâ ve büyük 
veri kullan?m?, 3D, VR uygulamalar?, giyilebilir ve ta??nabilir medikal cihazlar, ak?ll? ve ye?il 
hastane uygulamalar?, t?p e?it iminde yeni teknolojiler, medikal ve cerrahi robot lar, mikroçip ve 
sensör kullan?m?, sa?l?k teknoloji yat?r?m ve polit ikalar? gibi konulara yer veriyoruz. Teknoloji ve 
yenili?e aç?k her disiplinden doktorlar?, mühendisleri, medikal ve ilaç endüstri temsilcilerini, 
giri?imcileri, sa?l?k yönet icilerini ve kamu sa?l?k otoritelerini kat?l?mc? olarak a??rlayaca??z.

Geçen y?l birincisini düzenledi?imiz ?Health 4.0 Sa?l?kta Yenilikler Kongresi?, kamu, özel sektör, 
sanayi, üniversiteler, sa?l?k hizmet  sunucular?, akademisyenler ve sa?l?k çal??anlar? aras?nda bir 
ilet i?im plat formu haline gelmi?, t?pta ve sa?l?k hizmet lerinde geli?im ve de?i?ime öncülük 
etmeyi hedefleyen profesyonelleri bir araya get irmi?t ir. 24-26 Kas?m 2017 tarihlerinde 
gerçekle?en ilk kongremizde 71 konu?mac? kat?l?m?yla 34 konferans, 15 Panel ve 2 çal??tay 
düzenledik ve 520 kat?l?mc?y? a??rlad?k, bu y?l ise yurt  içinden ve yurtd???ndan 1000?in üzerinde 
kat?l?mc? a??rlamay? hedefliyoruz. Bu y?l bir yenilik olarak t?p ve sa?l?k alan?nda teknoloji ve 
uygulamalarda yenilikçi ülkeleri kongremize davet  ediyoruz.

Davet li ülkelerimize ?business lounge?da t icari heyet  görü?meleri, kat?lacak ?irket lere stand 
alan?, akademisyen ve kurum temsilcilerine 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 
?Health 4.0 Sa?l?kta Yenilikler Kongresi?nin akt if bir i?birli?i orta??/sponsoru olarak yeni 
ortakl?klar kurma ve mevcut  t icari ili?kilerinizi profesyonel bir ortamda derinle?t irme f?rsat? 
bulaca??n?za inan?yoruz.

Yar?n?n t?bb?na ortak at?lacak önemli bir ad?m olaca??na inand???m?z kongremizde bulu?mak 
dile?i ile?

Sayg?de?er Kat?l?mc?lar?m?z

Video ?çin Resmin Üzerine T?klay?n?z

Prof. Dr. Semih BASKAN 

Okan Üniversitesi T?p Fakültesi Dekan? 
Kongre  Ba?kan?
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Prof .Dr .Fahret t in KELE?TEMUR                                   
TÜSEB Ba?kan?

Prof . Dr . Mit hat  KIYAK                                    
Okan Ü. Rektör Yrd./Sa?l?k Bil. Fak. Dek. 

Prof . Dr . BURAK KUNDURACIO? LU    
Fenerbahçe Spor Kulübü/Spor Hekimli?i 

Prof . Dr . I??l Aksan KURNAZ                      
Gebze Tek. Ü./Molek. Biyoloji ve Genetik 

Prof . Dr . Tezer  KUTLUK                                   
Hacettepe Ü. T?p Fak./Çocuk Onkolojisi

Uz. Dr . Kam il NAS                                                         
Türk Macar ??adamlar? Der. Gen. Sek. 

Doç.Dr . Haluk  ÖZSARI                    
Ac?badem Ü. Sa?l?k Bilimleri Fakültesi

Prof . Dr . ?ükrü ÖZTÜRK                                
?ç Hastal?klar? / T?bbi Genetik

Prof . Dr . Cengizhan ÖZTÜRK                                
Bo?aziçi Ü. /  Biyomedikal Müh. Enst.

Prof . Dr . Rana SANYAL                       
Bo?aziçi Ü. /  Kimya Bölümü

Prof . Dr . Süleym an SEV?NÇ                                
Dokuz Eylül Ü./Bilgisayar Mühendisli?i 

Prof . Dr . Haydar  SUR                                        
Üsküdar Ü. Sa?l?k Bilimleri Fak. Dekan? 

Dr . Cenk TEZCAN                                                        
Futurist 

Prof . Dr . Ahm et  TÜRKÇAPAR               
Genel Cerrahi 

Yrd.Doç.Dr . Leyla TÜRKER ?ENER                                        
?stanbul Ü. T?p Fakültesi/Biyofizik ABD

Prof . Dr . Tayfun UZBAY                                               
Üsküdar Ü. Müh. ve Do?a Bil. Fak. Dek. 

Prof . Dr . Serhat  ÜNAL                                
Hacettepe Ü. T?p Fak./Enf. Hst.Klinik Mik. 

Prof . Dr . Cihat  ÜNLÜ                                
Türk Alman Jinekoloji E?itim Vakf? Ba?k.

Yrd. Doç. Dr . Onur  YARAR                                    
Okan Ü. Sa?l?k Hiz. Meslek  Y. Okulu Md. 

Prof . Dr . Karam ehm et  YILDIZ                              
Erciyes Ü. Rektör Yrd./Anestezi.  Reanim.

* Bilimsel Kurul Üye ?simleri Alfabetik S?rayla Yaz?lm??t?r

B?L?MSEL KURUL*  

Yrd.Doç.Dr .Em in AKSOY                                            
Ac?badem MAA Ü./T?p Müh., CASE Dir.

Prof . Dr . Orhan ALANKU?                                   
Okan Ü. Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü 

Prof . Dr . Tayfun AYBEK                                   
TOBB ETÜ Ü. T?p Fak /Kalp Damar Cerrahisi 

Prof .Dr .Selim  BADUR                                        
GSK Geli?mekte Olan Ülkeler A?? Bilim. Dir. 

Prof .Dr . Bülent  BAYRAKTAR                                               
?stanbul Ü. T?p Fakültesi/  Spor Hekimli?i

Prof . Dr . Meral BEKSAÇ                                       
Ankara Ü. T?p Fak./Hematoloji 

Prof . Dr . Sem ih B?LGEN                                              
Okan Ü. Mühendislik Fak. Dekan? 

Prof .Dr .Mehm et  Melih BULUT                                            
SASDER Yönetim Kurulu Ba?kan?

Prof . Dr . Alp CAN                                             
Ankara Ü. T?p Fak./Hist.ve Emb. ABD Ba?k. 

Prof . Dr . Yusuf  ?ükrü ÇA? LAR                                         
Ankara Ü. T?p Fak / Nöro?irürji ABD Ba?k. 

Must afa DA?ÇI                                             
TÜDER Yönetim Kurulu Ba?kan? 

Dr . Üm it  DEREL?                                            
A?FD Genel Sekreteri 

Doç. Dr . Ye?im  DO? RUSÖZ       
ODTÜ/Elektrik Elektronik Mühendisli?i 

Uzm .Ecz.Vedat  E? ?LMEZ                              
?E?S Kamu ve Akademik ?li?kiler Dan??man?

Prof . Dr . Y. Murat  ELÇ?N                                                 
Ankara Ü. Kimya Bölümü/Biyokimya ABD 

Prof .Dr .Osm an ERO? UL                           
TOBB ETÜ /Biyomedikal Mühendisli?i

Prof .Dr .Çet in EROL                                            
Ankara Ü. T?p Fak./Kardiyoloji ABD

Prof .Dr .Sevim  GÜLLÜ                                           
Ankara Ü. T?p Fak./ Endok.ve Met. Hast ABD

Doç. Dr . Murat  GÜLTEK?N                                     
Hacettepe Ü. T?p Fak./Jinekolojik Onkoloji 

Prof . Dr . Ayi?e KARADA?                                                 
Koç Ü. Hem?irelik Fak. Dekan Yrd. 

Kongre Düzenleme Kurulu ve 
Bi l imsel Kurul

DÜZENLEME KURULU 

Prof . Dr . Sem ih BASKAN                
Okan Ü. T?p Fakültesi Dekan? 

Prof . Dr . Y?ld?r  ATAKURT                   
Okan Ü. T?p Fak. Dekan Yrd. 

Dr . Ham za GEM?C?                 
DoktorClub 

Gökçe YARA?AN                       
DoktorClub 

I??l VERG?L?                      
DoktorClub 

Dr . Murat  TOKTAMI?O? LU 
DoktorClub 

Cengiz ALKI?                              
SGD Dan??manl?k 

Video ?çin Resmin Üzerine T?klay?n?z



  Kongre Bi l imsel 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?MALARI
- GELECE? ?N MED?KAL C?HAZ TEKNOLOJ?LER?
- GELECE? ?N SA? LIK KURUMLARI, AKILLI VE YE??L HASTANELER
- DE? ??EN SA? LIK EKONOM?S? VE GELECE? ?N SA? LIK POL?T?KALARI
- HASTANE, MED?KAL ENDÜSTR? VE HEK?M ENTEGRASYONU
- K???SELLE?T?R?LM?? TIP, K???SELLE?T?R?LM?? TEDAV?LER
- B?YOTEKNOLOJ?DE GEL??MELER, YEN? UYGULAMALAR
- NAD?R HASTALIKLAR VE YET?M ?LAÇLAR
- UZAKTAN HASTA VE SA? LIK YÖNET?M?, TELE TIP UYGULAMALARI
- ?MMUNOTERAP?, HEDEFE YÖNEL?K TEDAV?LER VE AKILLI ?LAÇLAR
- YAPAY ZEKA VE BIG DATA DESTEKL? YEN? SA? LIK UYGULAMALARI
- D?J?TALLE?EN DÜNYADA HASTA MERKEZL? SA? LIK
- YEN? NES?L G?Y?LEB?L?R MED?KAL C?HAZLAR VE MOB?L SA? LIK UYGULAMALARI
- YEN? NES?L TEKNOLOJ?LER : MED?KAL S?MULASYONLAR, AR /  VR UYGULAMALARI, 

B?YOMETR?KLER, NESNELER?N ?NTERNET? VE D?J?TAL TEDAV?LER
- GÖRÜNTÜLEME TEKNOLOJ?LER?NDE YEN? GEL??MELER VE KL?N?K 

UYGULAMALARI
- KRON?K HASTALIKLAR, HASTALIK YÖNET?M?NDE YEN? UYGULAMALAR
- CERRAH?DE ROBOT?K VE 3D UYGULAMALAR
- 3B BASKI, ?MPLANTLAR, YAPAY ORGANLAR, B?YO-BASIM VE B?YO MALZEMELER
- SA? LIKTA ?NOVASYON VE GELECEK
- AR-GE?DEN ÜRET?ME SA? LIK ENDÜSTR?S?
- D?G?TAL SA? LIK VE KAMU 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??MELER
- M?SAF?R ÜLKE SA? LIK S?STEMLER?NE BAKI?
- SA? LIK TUR?ZM?
- YA?LI VE ENGELL? B?REYLERDE D?J?TAL ER???LEB?L?RL?K
- TEKNOLOJ? KULLANIMI ?LE B?RL?KTE SA? LIKTA GELECE? ?N MESLEKLER?
- BRAN?LARDA KL?N?K GÜNCELLEMELER 2018
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Yapay Zeka Sa?l?k  Hizm et ler in i 
Ba?t an m ? Düzenleyecek  ?

Dakikalar Baz?nda T?bbi  Veri  Madenci l i?i  

T?bbi  veri  madenci l i?i  bugün t?p 
alan?nda AI'n?n en öne ç?kan 

uygulamas?; t?bbi  veri leri  toplamak, 
depolamak, normalize etmek ve tak ip 

etmek bi le, mevcut sa?l?k sistemlerinde 
devrim yaratacak ad?mlar. Büyük Veri  

ça??nda, hasta verisinin ne kadar de?erl i  
oldu?u malum, Google ve IBM gibi  

teknoloji  devleri  de hasta veri  
madenci l i?i  alan?nda ba?? çekiyorlar.
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Yapay zekan?n (Art i f icial  Intel l igence 
- AI) t?p ve sa?l?k hizmetleri  dahi l  

olmak üzere pek çok alanda yeni l ik  
ve iyi le?ti rme potansiyel i  

oldu?undan art?k k imse ?üphe 
etmiyor. Pek çoklar?n?n yapay zeka 

hakk?nda endi?e ve ?üpheleri  
olmakla bi rl ik te insanl?k kendini  AI 

ça??na do?ru ?eki lde haz?rlarsa, 
yapay zekan?n insanlar ve makineler 

aras?ndaki  i?bi rl i?ini  bi r sonrak i  
ad?ma ta??yaca?? öngörülüyor.

Sa?l?k alan?nda ise yapay zekan?n sa?l?k hizmetlerini  daha iyiye götürmek 
üzere yeniden tasarlamas? mümkün. AI, tedavi  planlar?n? tasarlamada ve 

her hasta için en uygun yöntemleri  bulmada t?p uzmanlar?na yard?mc? 
olabi l i r; tekrarlayan, tekdüze i?leri  devralabi l i r ya da kolayla?t?rabi l i r. 

Böylece hekimler ve hem?ireler gerçek i?lerine konstantre olabi l i rlerken 
bürokratik  prosedürlere zaman ay?rmaktan kurtulabi l i rler.



1) Google Deepmind Health
Yak?n zamanda Google'?n AI ara?t?rma 
bölümü daha iyi  ve daha h?zl? sa?l?k 
hizmetleri  sunmak için t?bbi  veri  
madenci l i?ine yönel ik  Google 
Deepmind Health projesini  ba?latt?. 
Google Deepmind, yüzbinlerce t?bbi  
veriyi  bi rkaç dakika içinde i?leyebi l i r 
durumda.  Bu gibi  veri  toplama ve 
makine ö?renimi  konusundaki  
ara?t?rmalar henüz erken a?amalarda 
olsa da, Google ?imdi  göz hastal?k lar? 
tedavi lerini  iyi le?ti rmek için 
Moorfields Eye Hospi tal  NHS 
Foundation Trust i le i?bi rl i?i  yap?yor. 
Ayr?ca Google yan ?i rketlerinden 
Veri ly, Basel ine Study ad?yla genetik  
veri  toplama çal??mas? yürütüyor; bu 
çal??mada Google'?n ünlü 'Arama' 
dü?mesinin arkas?ndaki  
algori tmalar?n benzerleri  kul lan?larak 
insanlar için sa?l?k l? ?eyler anal iz 
edi l iyor. Çal??ma kapsam?nda kandaki  
?ekeri  seviyelerini  ölçebi len di ji tal  
kontak lensler de olmak üzere 
hastal?k tak ip uygulamalar? da 
deneniyor.

2) IBM WatsonPaths
IBM Watson, Case Western Reserve 
Üniversi tesi 'nin Cleveland Cl inic 
Lerner T?p Fakültesi  i le i?bi rl i?i  
yaparak WatsonPaths adl? bi r proje 
ba?latt?. WatsonPaths, AI algori tmas? 
Watson taraf?ndan kul lan?labi len ik i  
bi l i?sel teknolojiyi  bi r araya geti rerek 
hekimlerin daha veriye dayal? ve 
do?ru kararlar vermesine ve 
elektronik  t?bbi  kay?tlardan (EMR) 
yeni  bi lgi ler ç?karabi lmesine yard?mc? 
oluyor. 

3) Careskore
Careskore, Chicago'lu bi r start-up 
fi rman?n sa?l?k sistemleri  ve hekimler 
için bulut tabanl? tahmin ve anal iz 
platformu. Careskore gerçek zamanl? 
olarak temelindeki  Zeus algori tmas? 
arac?l???yla hastan?n k l inik , laboratuvar, 
demografik  ve davran??sal veri  
bi rik imini  anal iz ediyor ve hastaneye 
yeniden yat?r?lma iht imal ini  tahmin 
ediyor. Bu sayede hastaneler hizmet 
kal i telerini  art?rabi l i rlerken, hastalar da 
sa?l?k lar? hakk?nda daha net bi lgi  
edinebi l iyorlar. Özel l ik le Careskore'un 
k i?isel le?ti ri lmi?, AI tabanl? i let i?im 
hizmet platformuna üye olurlarsa, 
sa?l?k lar? hakk?nda risk ler ve olas? 
sorunlar hakk?nda bi ldi rimler de 
alabi l iyorlar.
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5) Zephyr Health
Hekimlere hastalar? için daha iyi  
tedavi ler sunmalar?na yard?mc? olmak 
amac?yla Johnson & Johnson'?n geni? 
veri  setleri  üzerinde 5 y?l l?k veri  
madenci l i?i  yapt?ktan sonra Wi l l iam 
King, 2011'de Zephyr Health'i  kurdu. 
Zephyr Health, veri tabanlar? ve 
makine ö?renme algori tmalar?n? 
bi rle?ti rerek sa?l?k hizmetleri  sunan 
fi rmalar?n veri  setlerini  daha h?zl? 
inceleyebi lmelerine ve anal iz 
etmelerine yard?mc? oluyor. Bu sayede 
fi rmalar?n ara?t?rma süreçlerinde 
iyi le?me sa?lan?rken gel i?t i rdik leri  
tedavi lerin pazara sürülmesi  için 
gereken süre de k?sal?yor.

4) Sentrian
Slogan? 'Uzaktan hasta yönetimi ' olan 
Sentrian, ak?lc? algori tmalarla insanlara 
daha hastal?k semptomlar?n? bi le 
ya?amadan hastalanaca??n? haber 
vermeyi  amaçl?yor. ?k i  y?l önce kurulan 
fi rma kronik  hastal?k lara 
odaklanmakta, hedeflerinin ise 
uzaktak i  hasta izleme yoluyla 
hastalar?n gereksiz hastane yat??lar?n? 
engel lemek oldu?unu söylüyorlar. Bunu 
ik i  ad?mda yap?yorlar, her geçen gün 
say?s? artan ve yayg?nla?an 
biyosensörlerden gelen hastalar?n 
veri lerini  topluyorlar, ve bu büyük veri  
i le u?ra?mak için dedike bi r k l inik  
ek ibin çal??mas?n? makinelere 
ö?retiyorlar. Böylece hastan?n sa?l?k 
verisini  moni tör ederek yakla?an bi r 
sorunlar hakk?nda önceden uyar? 
mekanizmas? gel i?t i r iyorlar. 

Ezber Bozan T?bbi  Görüntüleme Teknoloji leri
Günümüzde s?kl?k la kul lan?lan X-Ray, EKG, MRI, ul trason, tomografi  gibi  t?bbi  

görüntüleme teknik leri  oldukça pahal? cihazlar i le yap?lmakta ve bu cihazlar?n 
kul lan?m? yine pahal? ve geni? kapsaml? e?i t imler gerekti rmektedi r. Bu 

nedenlerle t?bbi  görüntüleme hizmetleri  dünya genel inde sadece %40 yayg?nl?kta 
kul lan?labi l iyor. ?imdi  yeni l ikçi  baz? start-up ?i rketleri  yapay zeka yard?m? i le bu 

durumu iyi le?ti rmeye çal???yorlar.

7|  H EALTH  4.0 M agazi n

https://techcrunch.com/2014/01/08/zephyr-health-lands-15m-from-kleiner-to-help-life-sciences-navigate-big-data-bring-therapies-to-market-faster/
https://techcrunch.com/2014/01/08/zephyr-health-lands-15m-from-kleiner-to-help-life-sciences-navigate-big-data-bring-therapies-to-market-faster/
https://techcrunch.com/2014/01/08/zephyr-health-lands-15m-from-kleiner-to-help-life-sciences-navigate-big-data-bring-therapies-to-market-faster/
http://sentrian.com/
http://sentrian.com/


1) Butterf ly Network
Jonathan Rothberg taraf?ndan 2011'de 
kurulan Butterfly Network, ta??nabi l i r 
bi r cihaz üreterek hem MR hem de 
ultrason görüntülemeleri  bi r arada, 
daha verimli  ve daha ucuz hale 
geti rmeyi  hedefl iyor. Rothberg bunu 
t?bbi  görüntüleme sürecinin ço?unu 
otomatik le?ti rerek yapmay? 
amaçlamakta; cihaz ultrason 
uzmanlar? taraf?ndan 'e?i t i lmi?' derin 
ö?renme algori tmalar? kul lan?yor. 
Ak?l l? telefon boyutlar?ndaki  cihaz, 
ul trason taray?c?lar arac?l???yla 
hareketl i  ve 3boyutlu görüntüler 
üretiyor ve sonra bunlar? bi r bulut 
servise gönderip anal iz ediyor. Cihaz 
ne kadar çok kul lan?l?rsa o kadar 
'ak?l lanacak ' ve uzmanl?k e?i t imi  
gerekti rmeden herhangi  bi r teknisyen 
ya da hem?ire taraf?ndan kul lan?labi l i r 
hale gelecek.

2) Enl i t ic
Enli t ic, radyoloji  görüntülerini  
toplay?p derin ö?renme teknoloji leri  
i le anal iz ediyor, fi rma özel l ik le baz? 
zor vakalardaki  ba?ar?l? sonuçlar?yla 
tan?n?yor. Start-up'?n kul land??? 
teknoloji  radyolojik  bi r görüntüyü 
mi l isaniyeler baz?nda (ortalama bi r 
radyologdan 10.000 kat daha h?zl?) 
yorumlayabi l iyor. Hazi ran 2016'da The 
Economist 'de yay?nlanan bi r habere 
göre, 3 uzman radyolog i le bi rl ik te 
yorumlad?klar? görüntülerde Enl i t ic, 
mal ign tümörleri  %50 daha ba?ar?yla 
bel i rledi . Ayr?ca insanlarda ortalama 
%7 olan yanl?? eleme (false negative 
-bu durumda var olan kanserin 
bel i rlenememesi) oran?n?n da Enl i t ic 
için s?f?r oldu?u görüldü. Etk i leyeci , 
de?i l  mi  ? 

3) Arterys
Arterys fi rmas?, t?bbi  görüntüleme ve 
yapay zekay? bulut bi l i?im teknoloji leri  
i le güçlendi riyor. Start-up fi rma, GE 
Healthcare i le ViosWorks projesinde i? 
bi rl i?i  yaparak kardiyak MR için 
yeni l ikçi  yöntemler gel i?t i r iyor. Yeni  

yöntemlerle kardiyak MR tarama i?lemi  
bi r saat yerine 6 i la 10 dakika sürüyor ve 
görüntüleme s?ras?nda hastalar?n 
nefeslerini  tutmalar? gerekmiyor. 
Görüntüleme sonucunda Arterys 
platformu, 3 boyutlu kalp anatomi 
verisi , kan ak?? h?z? ve kan ak?m? yönü 
veri lerini  raporluyor.

4) 3Scan
San Francisco merkezl i  start-up 3Scan, 
laboratuvarlar ve ara?t?rmac?lar için 
robotik  mikroskoplar ve makine 
görmesi  yard?m? i le dokular?n daha iyi  
bi r görüntülenmesini  sa?l?yor. Fi rma 
yetk i l i lerine göre 3Scan cihaz?, doku 
anal izi  için manuel süreçlerle büyük 
zaman harcayan i laç ara?t?rmac?lar? 
için devrim ni tel i?inde; bi r patolo?un 
geleneksel yöntemlerle bi r y?l zaman 
harcad??? doku numunesi  anal izini  bi r 
günde tamamlayabi l iyor. 
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TTÜDER Ba?kan? Must afa 
DA?CI: ?Devlet  Karar l?l??? 
Olm adan Endüst r i 4.0??n 
T?bbi Cihaz Sek t örüne 

Uyar lanm as? Zor ?
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Tüm T?bbi  Cihaz Üret ici leri  Derne?i  Ba?kan? 
Mustafa Da?c?, Türk iye?de özel l ik le t?bbi  
malzeme ve cihaz alan?nda hala geleneksel 
üret im yöntemlerinin a??rl???n? 
korudu?unu, son 10 y?l  içerisinde sektörün 
çok fazla mevzuat, yönetmel ik  de?i?ik l ik leri  
ya?ad???n? i fade ederek, ?yönetmel ik lerde 
mevzuatlarda çok h?zl? yeni l ik ler de?i?imler 
yap?l?yor ama sektör ne yaz?k k i  bu 
de?i?ik l i?e ayak uydurabi lmi? ve 
dönü?ebi lmi? de?i l . Yönetimsel de?i?imlerin 
yans?malar?n? sahada göremiyoruz. Asl?nda 
Endüstri  4.0??n en iyi  uyarlanabi lece?i  
sektörlerden bir isi  sa?l?k sektörü. Hasta, 
hek im ve hastane i l i?k isinde bi l i?im ve h?z 
çok önemli . Türk iye?de en büyük al?c? kamu 
ve sektörün alacak sorunu çözülebi lmi? 
de?i l , y?l lar geçt ikçe de daha kötüye gidiyor. 
Böyle bir durumda f i rmalar?n ço?u 
kapan?yor, ayakta kalabi len de Ar-Ge?ye 
inovasyona ne bütçe ne de vak i t  
ay?rabi l iyor.? dedi . 

Tüm T?bbi  Cihaz Üretici leri  Derne?i  Ba?kan? 
Mustafa Da?c? Sa?l?kta, özel l ik le T?bbi  Cihaz 
Sektöründe Endüstri  4.0??n yeri  hakk?nda 
aç?klamalarda bulundu. Da?c?, Endüstri  
4.0??n sa?l?k ve t?bbi  cihaz sektörüne 
uygulanmas?n?n önemli  bi r s?çrama tahtas? 
olu?turaca??n? fakat bi r tak?m yönetimsel 
sorunlar nedeniyle ?uan için bu gel i?menin 
çok yava? i lerledi?ini  söyledi . 

T?bbi  cihaz sektörünün kendi  hal ine 
b?rak?lm?? gibi  bi r izlenimin oldu?unu 
söyleyen Mustafa Da?c?, savunma 
sanayinde oldu?u gibi  devletin t?bbi  cihaz 
sektörünün de?i?imi  ve gel i?imi  için kararl? 
bi r tav?r sergi lemesi  gerekti?ini  di le geti rdi . 

Mustafa Da?c? ?unlar? söyledi : ?devlet 
kararl?l??? gerek l i  diyoruz çünkü 
fi rmalar?m?z?n devletimizin deste?ini  
almadan global fi rmalarla rekabet etmesi  
zor hatta imkans?z. Çünkü sizi  devre d??? 
b?rakmak onlar için hiç zor de?i l . Zarar?na 
mal veri r sizi  yine oyun d???nda b?rak?r. 
Savunma sanayinde ne yap?l?yor, devlet 
üretimin de içinde pazar bulma aray???n?n 
da içinde ve savunma sanayi  stratejik  bi r 
sektör olarak görülüyor. Sa?l?k stratejik  bi r 
sektör de?i l  mi? En az savunma sanayimiz 
kadar katma de?eri  yüksek, stratejik  bi r 
sektör. Savunma sanayindeki  teknolojik  
gel i?im sa?l?k alan?ndaki  teknolojik  
gel i?imden yava?. Sonuçta yapabi lece?iniz 
?eyler bel l i . Fakat t?p alan?nda hemen 
hemen her gün yeni l ik ler ve de?i?imler 
ya?an?yor. Yeni  iht iyaçlar ortaya ç?k?yor. Bu, 
büyük, küçük i leri  teknoloji  cihazlar? 
inan?lmaz yüksek fiyatlara 
satabi l iyorsunuz. 

Özel Röportaj
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Mustafa Da?c? ?unlar? söyledi : ?Ar-Ge ve 
üretim te?vik lerinden son derece 
memnunuz. Ancak ald???m?z bu destek leri  
Türk iye içerisinde ekonomiye çevi rme 
?ans?m?z ?uanda neredeyse yok denecek 
kadar az. Türk iye?de pazar pay?m?z yerl i  
üretici ler olarak yüzde 15 görünüyor ama 
asl?nda benim tahminim yerl i  üreticinin 
pazar pay? yüzde 9. Peki  bizim üretim 
kapasi temiz mi  dü?ük? Hay?r. Cihazlar? 
üretemedi?imizden dolay? de?i l  3?üncü 
dünya ülkesinden gelen baz? ürünler kendi  
devletlerinden o kadar fazla destek al?yorlar 
k i , ?sen sat ne kadar zarar?n varsa bi r 
kar??layaca??z? diyorlar. Hammadde 
fiyat?na mamul maddeyi  Türk iye?ye 
veriyorlar. Mesela biz ?uan peynir ekmek 
gibi  sat?lan serum setlerini  üretmiyoruz. 
Sat?? fiyatlar?ndan dolay? hammadde 
maliyetlerini  kar??layam?yoruz. 

MKYS diye bi r sistem var. Bütün sat?? 
ortalamalar? gel iyor, rayiç bedel ler sat?lm?? 
ürünlerden elde edi l iyor. Oysa bu Türk 
Ticaret Kanuna ayk?r?. Kanunda, t icaret 
odalar?ndan, piyasalardan toplanan 
veri lerden elde edi l i r rayiç bedel ler diyor. 
Oysa biz sat??? gerçekle?en ürünlerden rayiç 
bedel ler bel i rl iyoruz. 

Serbest bölgelerin, teknoloji  gel i?t i rme 
bölgelerinin kurulmas?, özel l ik le Bi l im, 
Sanayi  ve Teknoloji  Bakanl???n?n üretim ve 
Ar-Ge?ye verdi?i  destek lerin anlaml? ?eki lde 
artmas?, bakanl???n üretim konusu üzerinde 
ciddiyetle durmas? i lerisi  için umut verici  
gel i?meler.?

?Endüstri  4.0??n Bence En ?yi  Uygulama 
Alanlar?ndan Bir i  Sa?l?k Sektörü?

Özetlemek gerek i rse Endüstri  4.0??n bence 
en iyi  uygulama alan? sa?l?k sektörü. ??in 
içinde hasta, hekim, hastane, yönetici , 
mobi l  araçlar, t?bbi  malzeme ve cihazlar 
var. ??lerin h?zl? ve etk in bi r ?ek i lde 
yürütülmesi  gerek iyor. Bi l i?imin bu alana 
mutlaka gi rmesi  gerek iyor. Hekimin, 
hastanenin, bi r t?bbi  cihazdan maksimum 
h?zda fayda ve veri  alabi lmesi  gerek iyor. 
Bu da ancak yüksek teknoloji  i le üreti lmi?, 
bi l i?im a?? içerisine entegre edi lebi len, 
uzaktan kontrol edi lebi len bi r sistemle 
mümkün.?  

Devlet pol i t ikas?n?n yan? s?ra Türk iye 
pazar?nda ya?an?lan sorunlar?n Ar-Ge ve 
inovasyonun önünde engel te?k i l  ett i?ini  
bel i r ten Da?c?, ?Yerl i  üretici ler rekabete 
yüzde 10 geriden ba?l?yor. KDV olarak 
hammaddeleri  biz yüzde 18?den al?yoruz 
yüzde 8?den sat?yoruz. 1 y?l geçmeden KDV 
alacaklar?m?z için ba?vuru yapam?yoruz. 
?thalatç? yüzde 8?le al?yor yüzde 8?le 
sat?yor. 1 y?l da inceleme sürüyor ediyor 
ik i  y?l. 1 y?l da paran?n iade süreci  i?l iyor 
ediyor 3 y?l. 3 y?lda o paray? alsan ne olur 
almasan ne olur. Say?n 
Cumhurba?kan?m?z, Say?n Ba?bakan?m?z 
sürek l i  ?yerl i  ve mi l l i  olsun? diyor. Kamu 
destek leri  verel im deni l iyor. Ben buradan 
Bi l im, Sanayi  ve Teknoloji  Bakanl???m?za, 
Ekonomi Bakanl???m?za, Kalk?nma 
Bakanl???m?za ve bunlara ba?l? kurum ve 
kurulu?lara yerl i  üretici lere verdik leri  
destek lerden dolay? te?ekkür ediyorum. 
Türk iye tarihinde görülmemi? büyük 
destek ler al?yoruz. Fakat satt???m?z 
mallar?n bedel lerini  alamamam?z, 
rekabete geriden ba?lamam?z, yüksek 
volümlü ihalelerin teminatlar?n?n yüksek 
olmas?, toplu al?mlar bizim önümüzü 
görmemizi  engel l iyor. Enerjimizi  Ar-ge ve 
?novasyona yönlendiremiyoruz.? dedi .
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FDA,BRCA1/BRCA2 
Genler i Mut asyonlar?n? 
Tespit  Eden DTC Kanser  
Test in i Onaylad?

Amerikan G?da ve ?laç ?daresi  (FDA), 23andMe 

fi rmas? taraf?ndan gel i?t i r i len, tüketici lere 

yönel ik  olarak reçetesiz sat?lan ve 

BRCA1/BRCA2 genlerinde olas? üç genetik  

mutasyonu test ederek kanser yatk?nl???n? 

ölçen genetik  test k i t ini  onaylad?. Bu genler 

ve mutasyonlar son y?l larda Angel ina 

Jol ie'nin de benzer testleri  yapt?rmas?yla 

tan?nm??lard?. 



FDA yetk i l i leri  de 2017 y?l? sonunda yapt?k lar? aç?klamalarda, evde yap?labi len genetik  

testlerin bi reylerde olas? sa?l?k risk lerine kar?? fark?ndal?k yaratt?k lar?n? ve bi reylerin 

genetik  hastal?k lara yakalanma risk leri  varsa sa?l?k l? ya?amak do?rultusunda daha 

bi l inçl i  ad?mlar att?k lar?n? söylemi?lerdi . 23andMe fi rmas? yetk i l i leri  de son tüketiciye 

yönel ik  kolayl?k la ula??labi len ve dü?ük maliyetl i  yeni  nesi l  testler sayesinde hayat 

kurtar?c? de?erl i  bi lgi lere eri?imin kolayla?t???n?, dolay?s?yla testlerinin hasta merkezl i  

ve önleyici  tedavi  yak la??mlar?n? te?vik  ett i?ini  söyledi ler.

Bu yeni  k i t  i le evinizde tükürük örne?i  vererek yapabi lece?iniz basi t bi r testle genetik  

olarak i lgi l i  kanserler için risk ta??y?p ta??mad???n?z? ö?renebi l iyorsunuz. 23andMe?nin 

pazara sundu?u genetik  test hizmeti , FDA'den onay alan bu alandaki  i lk  do?rudan 

tüketiciye yönel ik  (DTC, Direct-to-Consumer) test olma özel l i?ini  ta??yor. 

BRCA1 ve BRCA2 mutasyonlar?, meme, yumurtal?k 

veya prostat kanseri  risk inin artmas?na neden oluyor. 

Meme ve yumurtal?k kanseri  risk i  i le i l i?k i l i  1.000'den 

fazla BRCA mutasyonu var, ancak 23andMe testinin 

adresledi?i  mutasyonlar genel l ik le kökenleri  A?kenaz 

Yahudi leri 'nden gelen insanlarda görülüyor; bu grupta 

yakla??k her 40 k i?iden bi ri  bu üç gen varyantlar?ndan 

bi rini  ta??yor. Bu varyantlardan bi rine sahip bi r 

kad?n?n 70 ya??na geldi?inde meme kanseri  olma risk i  

ise %45-85 aras?nda de?i?iyor. Bu kökenden geldi?ini  

ya da ai lesindeki   kanser hikayelerini  bi lmeyenler için 

pozi t i f ç?kan bi r test sonucu asl?nda çok de?erl i  

bi lgi ler içermi? oluyor.

Bu kökenden gelmeyenlerde ise mutasyonlar %0.1 gibi  çok dü?ük bi r s?k l?kta 

görülebi l iyor. Bu nedenle testin di?er kanser tarama testlerinin yerine geçmedi?ine 

dikkat çek i l iyor. FDA de aç?klamalar?nda, testin insan?n herhangi  bi r kansere 

yakalanma risk i  hakk?nda genel bi r bi lgi  vermedi?ini , test sonuçlar?n?n yorumlan?p 

kul lan?lmas? için mutlaka genetik  dan??mana ya da hekime ba?vurulmas? gerekti?ini  

bel i r t iyor. Mutasyonlar?n görülme s?kl??? çok az oldu?u için testin negati f ç?kmas? da 

kanser olmayaca??n?z anlam?n? ta??m?yor; çünkü yakla??k 1000 mutasyondan üçüne 

sahip olmamak asl?nda di?er 997 mutasyon hakk?nda bi r bi lgi  vermiyor. Ama test 

pozi t i f ç?karsa, genetik  dan??ma alarak gelecekte sa?l?k l? bi r ya?am için neler 

yapman?z gerekti?ini  planlamaya ba?layama ?ans?n?z oluyor.

BRCA1/BRCA2 (Seçi lmi? Varyantlar) Genetik  Sa?l?k Risk i  Raporu için 23andMe 

Personal Genome Service'in ba?vurusu, FDA'in orta risk l i  t?bbi  cihazlar için 

s?n?fland?rma ve yetk i lendi rme sa?layan onay süreçlerinden geçi ri lmi?. 23andMe, 

Sanger dizi lemede %99'dan fazla do?ruluk pay? göstererek bu onay? ald?.
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Nörodejenerat if  
Hast al?k larda 

Yeni 
Um ut lar



Nörodejenerat if  Hast al?k larda Yeni Um ut 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 Alzheim er  Hast al?k lar? Benzer l i?i Nas?l Kullan?labil ir  ?

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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