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“Sanayide Dijital Dönüşüm” ve “Tarımda İno-
vasyon” sayılarımızdan sonra, en az bu ikisi ka-
dar önemli bir konuya değinmek istedik. Konuyu 
“Sağlık Teknolojileri” olarak seçip çalışmalarımı-
za başladıktan kısa bir süre sonra Covid-19 günde-
miyle yaşamaya başladık. Bu gündemle mücadele 
ederken alışkanlıklarımız da değişti. Evlerimiz-
de oturup yeni çalışma düzenlerimize alışırken, 
herkes kendince bugüne kadar zamansızlıktan ya-
pamadığı hobilerini de gerçekleştirdi. Kimimiz 
durduk düşündük. Gerçekten mutlu muyduk? Bu 
kadar çalışma, bu kadar tüketime dayalı yaşamla-
rımız gerekli miydi? Bazı şeylerin farklı da olabile-
ceğini, daha insani şartlarda çalışmanın ve yaşa-
manın gerekliliğini hissettik.

Bu süreçte sosyal ihtiyaçlarımız kadar, fiziksel de-
neyimlerimizin kısıtlılığı, sevdiklerimizle aynı 
alanı paylaşamamak ve sarılamamak; hastalı-
ğa yakalanma korkumuzun önüne geçti. Sevdiklerimizin iyi olması ve sağlık-
lı olmamız dışındaki şeylerin çok da önemli olmadığını, bir arada durabilmenin 
önemini, deneyimlediğimiz şeyleri anlamayı ve yaşadıklarımızı unutmamamız 
gerektiğini fark ettik.

Pandemi sürecinin bizler için yalnızca mücadele edilmesi gereken bir sağlık 
tehdidi olmadığını, sosyal ve ekonomik olarak da iyi yönetilmesi gerekliliğini 
kavradık.  Ülkelerin yerli teknolojilerine ve bu konuda yapılan Ar-Ge çalışmala-
rına daha fazla bütçeler ayırarak aşı, ilaç hammaddesi, medikal cihazlar, tarım 
ve hayvancılık ürünleri üretmesinin öneminin farkına varıp, pandemi gibi ola-
ğanüstü bir süreci yaşamadan da yerli ve milli üretim için katma değeri yüksek 
projeler üretebilmemiz bu yüzden çok önemli.

Toplum olarak yaşantımızı birbirimize destek olarak ve yardımlaşarak sürdür-
meliyiz. Antropolog Margaret Mead‘e göre “Toplumsal medeniyet, uyluk kemiği kı-
rılan insanla başlar. Medeniyetin ilk göstergesi; kırılmış ve iyileşmiş uyluk kemiği-
dir. Doğada hiçbir hayvan kırık kemiği iyileşene kadar hayatta kalamaz. Kırılmış ve 
iyileşmiş bir uyluk kemiği, birinin yaralanan kişiye bakmak için vakit harcadığı, kı-
rığını sardığı kişiyi güvenli bir yere taşıdığı, iyileşme süreci boyunca onunla ilgilen-
diği anlamına gelir. Zor durumda kalan birine yardım etmek, medeniyetin başlan-
gıç noktasıdır.” 

Zorlu koşullara rağmen, her türlü riski göze alarak, özveriyle çalışan tüm sağlık 
çalışanlarına, bu sayıyı oluştururken emeği geçen ekip arkadaşlarıma, bize des-
tek olan firmalarımıza ve konuk yazarlarımıza çok teşekkür ederim.

Bilim ve teknolojinin, aklın ve medeniyetin ışığında beraberce sağlıklı bir gele-
cek oluşturabilmek umuduyla… 

Bir sonraki sayıda görüşmek üzere.

Sevgiler,
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İsmail S. Turfanda

GOSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı

çalışmalarına ilaveten salgının mevcut ve öngörülen so-
run ve etkilerinin sosyal ve beşeri bilimler perspektifin-
den de incelenmesi, araştırılması ve çözüm önerilerinin 
geliştirilmesi ön plana çıktı. Umarız tüm değerlerimizi 
değiştiren, hepimizi son derece etkileyen bu salgın et-
kisini en kısa zamanda azaltarak bizim yeniden normal 
hayatımıza dönmemize müsaade edecektir. 

Sağlık tüm dünyada en önemli ve öncelikli Ar-Ge oda-
ğıdır. İnsanın yaşadığı dünyada öncelikli hedefi sağlıklı 
olmak ve hayatta kalmaktır. İnsan sağlıklı olabilmek için 
yıllar boyu çeşitli hastalıklarla savaşmak zorunda kalmış 
ve çeşitli tedavi stratejileri geliştirmiştir. Öncelikle sal-
gın hastalıklar önlenmiş, enfeksiyonları tedavi edilmiş, 
kalp damar hastalıkları ve diyabet kontrol altına alına-
rak, ortalama yaşam süreleri uzamıştır.  Belli ilerleme-
lere karşın kanser, Alzheimer hastalığı, şizofreni, otizm 
ve bugün yaşadığımız Covid-19 gibi pandemiler ve daha 
pek çok sorun etkili tedavi stratejilerinin geliştirilmesini 
beklemektedir. Bu nedenle sağlıkta Ar-Ge yatırımlarının 
önceliğini etkin tedavisi olmayan ve ekonomiye giderek 
artan bir yük getiren hastalıkların erken tanısı, önlenme-
si veya kökten tedavisine yönelik projeler almaktadır.

Dünyada sağlık ve sağlık ile dolaylı ilişkisi olan alanla-
rın genel Ar-Ge faaliyetlerinin yaklaşık olarak çeyreğini 
oluşturduğu ve tüm endüstriyel Ar-Ge alanları içinde 
sağlığın ilk sırada olduğu görülmektedir. Burada ilaç ve 
biyoteknoloji yüzde 16,5’luk pay ile önemli bir katkıya 
sahiptir. Ülkemizde de bir devlet politikası olarak sağlık 
öncelikli alan ilan edilmiştir. Sağlıkta Ar-Ge öncelikleri 
ise ilaç ve aşı, tıbbi tanı kitleri, biyomalzeme ve biyome-
dikal ekipman başlıkları altında sıralanmıştır. Bunun-
la beraber, tele-tıp ve uzaktan bakım, kişiye özel teda-
vi (farmakogenetik) ve üç boyutlu yazıcı teknolojisi gibi 
konular da sağlıkta Ar-Ge’nin oldukça önemli alanları 
olarak ortaya çıkmaktadır. Üç boyutlu yazıcılar sayesin-
de tıbbi ekipmanların ve ilaçların çıktıları alınabilmekte-
dir. Bu teknoloji ile çeşitli organ ve dokuların üretimi de 
gerçekleştirilebilmektedir. 

Ülkemizde sağlığa yönelik Ar-Ge çalışmaları giderek art-
makla beraber gelişmiş ülkeler ile mukayese edildiğinde 

ergimizin bu sayısında sağlık sektöründe 
Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları ile sağlık 
sektöründeki büyük değişim ve gelişim-
lerden, sağlıkta dördüncü endüstri dev-

riminden bahsetmek üzere yola çıktığımızda birden son 
dönemlerin en büyük salgın hastalığı olan Covid-19 ile 
karşılaşmak durumunda kaldık. Yüzyıllardan beri yaşa-
dığımız en büyük pandemilerden biri olan bu virüs tüm 
gündemimizi değiştirdi ve sağlıkta teknolojik gelişme-
ler ve Ar-Ge çalışmalarının ne kadar önemli olduğunu 
bir kere daha anlamamıza neden oldu. Salgını önleme 
amacıyla yapılan, aşı, solunum cihazları, tanı ve antikor 
testleri, ilaç, plazma tedavileri, anti serum geliştirilmesi 

Sağlık En Önemli 
Ar-Ge Odağı

D
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hala yetersizdir. Örnek olarak ilaç Ar-Ge’sinde Türki-
ye’nin durumuna bakmamız bize bir fikir verecektir.  İlaç 
ve biyoteknoloji sağlık Ar-Ge’si içinde çok değerli bir 
katkıya sahiptir. Dünya ilaç pazarının değeri ve bunun 
ilaç Ar-Ge’si yapan ülkelere sağladığı ekonomik katma 
değer giderek artmaktadır. Dünya ilaç pazarı, yaklaşık 1,5 
trilyon dolardır. Türkiye’nin ilaç Ar-Ge harcamalarının 
Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) içindeki payı ise yüzde 
0,02 gibi ihmal edilebilir bir düzeydedir.  Türkiye’nin kü-
resel yatırımlardaki payı yüzde 0,5 seviyesindedir. Türki-
ye tescillenen ilaç ve biyoteknoloji ürünleri patenti sayısı 
olarak da tatminkar bir düzeyde değildir.

Buna karşılık ülkemizde de moleküler tıp, rejeneratif tıp, 
restorative tıp, biyoteknoloji, diyabet, kardiyovasküler 
hastalıklar, nutrigenetik ve metabolik yolak analizleri, 
atletik performans ve genetik, kanser, sepsis, beslenme, 
hayvan genetiği ve virolojisi, farmakoloji gibi konularda 
ciddi çalışmalar yapılmaktadır.

Ülkemizdeki en önemli gelişmelerden birisi de sağlık 
turizmidir. Bu konuda ülkemiz çok önemli bir konuma 
sahiptir. Dünyada sağlık turizmi son 10 yılda hızla geliş-
miştir. Sadece tıp turizmi için seyahat edenlerin sayısı 
10 milyonu aşmış ve yıllık 100 milyar dolarlık bir ciro-
ya ulaşmıştır. Ülkemizde ileri yaş turizmi, yaşlı bakım 
hizmetleri, klinik otellerde rehabilitasyon hizmetleri, 
engelliler için özel bakım, kaplıca tedavileri ve muhtelif 
terapiler, ileri tedaviler (kardiyovasküler cerrahi, Radyo-
terapi, cyberknife gibi), transplantasyon, infertilite (Tüp 
bebek IFV uygulamaları), estetik cerrahi, göz, diş, diyaliz 
tedavileri vs. hizmetleri ile bu cirolardan önemli bir pay 
almaktadır. Bu sayede Türkiye, dünya hasta sayısı bakı-
mında sırasıyla ABD, Almanya, Tayland ve Hindistan’dan 
sonra ilk 5 ülke içine girmiştir. Turizm sektörünün çeşit-
lendirilmesi ve 12 aya yayılması Türkiye gibi turizm ülke-
lerinde bir zorunluluktur. Turizm sektörü 12 aya yayılma 
ve istihdam yaratma hususunda çok önemli bir hizmet 
sektörüdür. 

Bütün dünyada gelişen teknoloji ile sağlık alanında da 
endüstri 4.0 devrimin geçiş süreci yaşanıyor. Bilim ve 
teknoloji alanında özellikle genetik ve tıp alanında büyük 
değişimler ortaya çıkıyor. Geleneksel sağlık sistemleri 
günümüzde dijital bir dönüşüm yaşayarak yepyeni bir 
yapıya bürünmektedir. Yeni dönem sağlık konusunda da 
hızlı değişimler yapılmasını zorunlu hale getirmektedir.

Hızla gelişen dijital dönüşüm süreci tıp ve sağlık hiz-
metlerinde çok hızlı gelişmelere sebep olmaktadır. Ge-
leneksel sağlık sistemleri, hastaneler, tedavi süreçleri, 
hasta-doktor ilişkileri günümüzde dijital bir dönüşüm 
yaşayarak yeni bir yapıya bürünmektedir. Özellik-
le elektronik, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan 

gelişmeler bu dönüşümü daha da hızlandırmıştır. Akıllı 
robotlar, sensörler, gelişmiş veri depolama ve analiz sis-
temleri ve daha birçok teknoloji bu dönüşümde kilit rol 
oynamaktadır. Kendi kendini yönetebilen, denetleyen ve 
optimize eden bu otonom sistemler hayatımızı özellikle 
sağlık sisteminde şekillendirmeye başlamıştır.

Günümüzde bilim ve teknolojinin gelişimiyle birlikte, 
özellikle genetik ve tıp alanında çok önemli gelişmeler 
olmuştur. Yeni dönem, sağlık kuruluşlarını hızlı bir de-
ğişime yöneltti ve yöneltmeye devam ediyor. Dördüncü 
endüstri devrimiyle sağlık kuruluşları; küresel yöntem-
lerle teknolojiyi kullanarak medikal nesnelerin inter-
neti, medikal sensörler, veriye dayalı sağlık hizmetleri, 
5G teknolojisi ile hızlı, güvenli veri iletimi, paylaşımı ve 
yapay zeka konusundaki gelişmelerle veri analizi ile me-
kandan bağımsız şekilde herhangi bir sağlık hizmeti sağ-
layıcısından kişiye özgü hizmet almak, uzaktan ameliyat-
lar gerçekleştirmek mümkün olmaktadır. Bu hızlı dijital 
dönüşümün önemli bir katkısı da uygun ve rekabetçi fi-
yatlarla hizmet alınabilmesi ve bölgesel gelişmişlik farkı-
nı ortadan kaldırarak her kesime evrensel sağlık hizmeti 
sunulmasıdır.

Yapay zeka konusundaki hızlı gelişmelerde sağlıktaki ge-
lişmelere büyük katkı sağlamaktadır. Yapay zeka sağlığın 
korunması, erken tanı, teşhis koyma, karar verme, tedavi 
etme, hasta bakımı ve araştırma süreçlerinde kullanılma-
ya başlamıştır. Bu sayede milyonlarca hastanın toplanan 
verileriyle muhtelif eğilimleri tespit edip analiz edilebilir 
ve makine öğrenimi yoluyla tahminler yapabilir olacağız. 
Görüntü işleme teknolojileri ile radyolojik görüntülerin 
tanımlanması mümkün olacak. Ayrıca onkoloji ve pato-
loji çalışmalarında, tanı koyma ve ilaç uygulamalarında 
da yapay zekayı sık sık kullanacağız.

Tekrar Covid-19’un sağlıktaki dijital dönüşüme, iş ve 
toplum hayatı üzerindeki etkilerine dönecek olursak; 
yıllarca süreceğini düşündüğümüz değişikliklerin çok 
kısa sürede gerçekleştiğini ve gerçekleşmekte olduğunu 
hep birlikte izliyoruz. Sağlıkta Ar-Ge faaliyetlerinin ve 
dijital dönüşümün çok hızla artması, birçok mesleğin ye-
rini yeni mesleklere bırakması, sağlıklı yaşam ve sağlıklı 
beslenme, hijyen kavramlarının giderek önemini arttır-
ması, toplumdaki davranış değişiklikleri, online alışve-
rişlerin ve aktivitelerin artması, hastaların hekimleriyle 
tele-tıp ve uzaktan görüntülü görüşme deneyimleri, 
evden uzaktan çalışma, telekonferans ve toplantılar bu 
hızlı dönüşümlerden bazıları. Bu kapsamda hepimizin 
bu değişimlere hem iş hem de toplum hayatımızda uyum 
sağlamamız gerekecektir. 

Sağlıklı günler dileklerimle, l
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Sağlıkta dijital dönüşüm konusunda neler 
söyleyebilirsiniz?

eknolojinin gelişmesine paralel olarak 
değişen talepler ve kullanıcı deneyimleri 
ile hızlanan dijital dönüşüm süreci, tıp ve 
sağlık hizmetlerinde bütün dönemlerden 
daha fazla gelişime neden olmaktadır. 

Yenilikçi çözümler ve dijital dönüşüm ile hasta-dok-
tor ilişkisi ve sağlık hizmetlerinin sunum formatı da 
değişmektedir. 

Akıllı çevre (hastane, bina vb.), medikal nesnelerin inter-
neti (IoMT), giyilebilir sensörler gibi veri kaynaklarının 
artması, veri paylaşımı ve yüksek hızda iletimini müm-
kün kılan 5G teknolojisi, toplanan verinin analizini sağ-
layan yapay zeka ve veri analizi gereksinimleri yine dön-
güsel olarak dijital dönüşümü sağlayan ve aynı zamanda 
etkileyen teknolojilerdir.

Bu dönüşüm sektöre ve insanlara nasıl yansıyacak?

Dijital dönüşüm ihtiyaçları ve tekno-girişimlerin art-
ması döngüsel bir sebep-sonuç ilişkisi içerisinde 

T

Sağlıklı yaşamın geleceğinde bilişim 
teknolojileriyle belirleyici rol alma vizyonu 
ile kurulan İnosens, yaşam için duyarlı ve 
yenilikçi çözümler geliştirmektedir. 

Dijital dönüşümün önemli 
katkılarından birisi de coğrafi 
şartlardan bağımsız olarak sağlık 
hizmetlerini herkes için ulaşılabilir 
kılmasıdır. Medikal sensörler, 
hızlı veri iletimi ve analizi, veri 
paylaşımı ve güvenliği ile mekandan 
bağımsız şekilde herhangi bir sağlık 
hizmeti sağlayıcısından hizmet 
almak mümkün olmaktadır. Bölgesel 
ve hatta ülkesel gelişmişlik farkını 
ortadan kaldırarak dijital dönüşüm 
evrensel bir sağlık hizmeti sunmak 
için başlangıç olabilir.
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değerlendirildiğinde dijital dönüşüm tekno-girişimlerin 
artmasına, onların artması ise dijital dönüşümde itici 
bir güç olan yenilikçi çözümlerin gelişmesine neden ol-
maktadır.  Bu döngünün ve dijital dönüşümün en önemli 
faydası belki de rekabetçi ve uygun fiyatlarla sağlık tek-
nolojilerinin sunulmasını mümkün kılmasıdır. Önceden 
sağlık teknolojileri kısıtlı sayıda ve belli başlı tedarikçiler 
tarafından sağlanırken, günümüzde daha hızlı ve çevik 
çözümler geliştiren küçük ölçekli tedarikçiler de oyuna 
dahil olmuşlardır. Yenilikler her zaman hayatı kolaylaş-
tırmak ve yaşam kalitesini arttırmakla birlikte suistimale 
açık noktaları da beraberinde getirmektedir. 

Veriye dayalı sağlık hizmetleri, uzaktan hasta etkileşimi 
ve kişiye özgü (kişiselleştirilmiş) sağlık hizmetleri önü-
müzdeki yılların sağlık hizmetleri bileşenleri olarak diji-
tal dönüşüm kapsamında karşımıza çıkacaktır. Şüphesiz 
bu yeni paradigmalar ve kullanılan teknolojiler yeni sis-
temlerin güvenliği, validasyonu ve sertifikasyon süreçle-
rindeki bilinmezleri de beraberinde getirmektedir. Sağ-
lık hizmetini alanlar açısından bakıldığında hızlı kabul 
görebilen yenilikçi çözümler, regülasyonların ve gerekli 
altyapılardaki düzenlemelerin daha hızlı ilerlemesini 
teşvik etmektedir. 

Sağlıkta dijital dönüşümün etkilediği ve aynı zamanda 
etkilendiği iki önemli konu veri ve veri güvenliği olarak 
düşünülebilir. 

Okurlarımıza kısaca İnosens hakkında bilgi verebilir 
misiniz?

Sağlıklı yaşamın geleceğinde bilişim teknolojileriyle be-
lirleyici rol alma vizyonu ile kurulan İNOSENS, yaşam 
için duyarlı ve yenilikçi çözümler geliştirmektedir. Sağlık 
alanında sanal gerçeklik teknolojilerini kullanarak re-
habilitasyon ve yaşam kalitesini arttırmak amaçlı aktif 
video oyunlarını Türkiye’de “Fizyosoft” markası ile glo-
balde Avrupa merkezli “BeCure” firması ve markası ile 
hizmete sunmaktadır. 

Bununla birlikte İNOSENS çatısı altında “Hiddenslate” 
markası ile yapay zeka ve veri analizi konularında sağlık, 
endüstri 4.0 gibi sektörlerde yenilikçi ürünler ve çözüm-
ler sunmaktadır. 

Sağlık sektörüne yönelik ne gibi hizmet ve ürünler 
sunuyorsunuz?

Geliştirdiğimiz sistem, sensör teknolojilerini kullanan 
sanal gerçeklik tabanlı rehabilitatif oyunlar, bir diğer 
ifadeyle aktif video oyunlarıdır. Sanal gerçeklik uygula-
maları kullanıcının çeşitli objeleri sanal ortamda hare-
ket ettirmesine ve dolayısıyla egzersiz yapmasına imkan 
tanıyor. Fizyoterapistlere; hastaların ihtiyaçlarına göre 
egzersizleri tanımlama ve seviyelerini belirleme imkanı 
sunan çözümlerimiz, tedaviyi kişiye özel hale getiriyor. 

Bu uygulamalarınızdan söz edebilir misiniz?

Sanal gerçeklik teknolojisi ile oluşturulan ve yürütülen 
egzersizler, ihtiyaçlara göre kişiselleştirilebildiği için 
hastalar, tedavi sürecini daha odaklı şekilde yürütebilme 
imkanına kavuşuyor.  Çeşitli sensörler kullanarak bir-
çok egzersiz hareketlerini kapsayacak şekilde geliştirilen 
uygulamalar ile geriatrik, nörolojik, ortopedik, sportif, 
pediatrik vb. birçok rehabilitasyon alanına hitap etmek-
tedir. Egzersizler sırasında ölçümler alarak uzmanların 
analiz ve değerlendirmelerini objektif olarak yapma ve 
veriye dayalı rehabilitasyon programı uygulama fırsatı 
sağlıyor. Zaman ve mekanda fiziksel kısıtları ve riskleri 
de ortadan kaldırdığı için, denge sorunu olan yaşlılar, se-
rebral palsili çocuklar gibi hastalara da uygun ortamlar-
da daha güvenli egzersiz yapabilmelerini sağlamaktadır. 

Sensör teknolojileri, sanal ve arttırılmış gerçeklik, ma-
kine öğrenmesi, veri analizi gibi teknolojilerin gelişmesi 
fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında yeni bir dönem 
başlatıyor ve yeni nesil rehabilitasyon servisleri döne-
mini başlatıyor. Hastaların üzerinde herhangi bir sensör 
olmadan, yaşadıkları ortamda ve günlük aktiviteleri sı-
rasında ölçüm ve analizlerinin yapılabilmesi, akıllı evler 
kavramı çerçevesinde akıllı rehabilitasyon merkezleri 
kavramının gelişmesini sağlayacaktır. Makine öğrenmesi 
yöntemleri ve akıllı rehabilitasyon merkezleri ile hastaya 
özgü rehabilitasyon programlarında makinelerin daha 
fazla görev alacağı döneme girmekteyiz.

Firma olarak 5G destekli sağlık hizmetleri kapsamın-
da uluslararası Ar-Ge teşviki aldığımız bir projemiz 
devam etmektedir. Projemiz kapsamında 5G ve diğer 
kablosuz bağlantı teknolojileri vasıtasıyla en uygun ko-
şullarda bağlantı sağlanması ve medikal nesnelerin in-
terneti (IOMT) uygulamalarının 5G ile adapte edilmesi 
amaçlanmaktadır.

Sağlık hizmetleri için veri analitiği platformumuz Ar-Ge 
teşviki alan bir diğer projemiz. Bu çalışmamızda sağlık 
tesislerinin verimliliğini arttırmak ve operasyonel far-
kındalık oluşturmak amacıyla yapay zeka destekli veri 
analiz çözümleri geliştirilmiştir.

Sağlığa yön veren dijital eğilimler size göre nelerdir?

Sağlığa yön veren dijital eğilimleri bağımsız bileşenler 
ya da yaklaşımlar olarak değerlendirmek yerine bir akış 
içerisinde bakmak daha doğru olacaktır. Medikal nesne-
lerin interneti ve akıllı binalar ile oluşan büyük sağlık ve-
risi, bunun neticesinde gereksinim duyulan veri analitiği 
ve veri güvenliği, büyük veri iletimi gereksinimleri için 
avantajlar sağlayan 5G haberleşme teknolojileri, bunun 
neticesinde mobil ve uzaktan hasta takibi çözümleri sağ-
lıkta eğilimleri belirleyen teknolojilerdir. Avrupa’da gün-
deme gelen mobil sağlık uygulamalarının reçetelendi-
rilebilmesi, verinin (belki ilk aşamada sadece araştırma 
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amaçlı) paylaşımının mümkün kılınması yeni eğilimler 
olacaktır.

Akıllı Rehabilitasyon Merkezleri, Akıllı Egzersiz 
Çözümleri

Firmamızın çözümleri alanından bakarsak sanal gerçek-
lik ve sensör teknolojilerinin gelişimi birçok alanda oldu-
ğu gibi sağlık ve fizyoterapi alanında güzel imkanlar sağ-
lamakta ve sağlamaya devam edecektir. Özellikle zengin 
içerik ve görsel çeşitlilik sunması motivasyonu arttıran 
bir özellik ve rehabilitasyon sürecini daha eğlenceli hale 
getirdiğinden yakın gelecekte rehabilitasyon merkezleri 
teknolojik bileşenler açısından daha eğlenceli olacaktır. 
Sensörlerden ve bilgisayar uygulamalarından veri alabil-
me imkanı öncelikle temel ölçme değerlendirme amaçlı 
kullanılmakla birlikte makine öğrenmesi destekli veri 
analiz yöntemlerinin kullanılması güzel sonuçlar ortaya 
koyabilecektir. Bir adım sonrasında ise yapay zeka tek-
nolojileri kullanılarak hastalara sanal gerçeklik uygula-
maları çerçevesinde teşhis ve tedavilerine dönük olarak 
uzmanlara çok farklı destekler sağlayabilecektir. Hasta-
ların yaşadıkları ortamda ve günlük aktiviteleri sırasında 

ölçüm ve analizlerinin yapılabilmesi, akıllı şehirler ve 
evler kavramı çerçevesinde akıllı rehabilitasyon mer-
kezleri kavramının gelişmesini sağlayacaktır. Yapay zeka 
yöntemleri ve akıllı rehabilitasyon merkezleri ile hastaya 
özgü rehabilitasyon programlarında makinelerin daha 
fazla görev alacağı döneme girebiliriz.

Dijital dönüşümün önemli katkılarından birisi de coğra-
fi şartlardan bağımsız olarak sağlık hizmetlerini herkes 
için ulaşılabilir kılmasıdır. Medikal sensörler, hızlı veri 
iletimi ve analizi, veri paylaşımı ve güvenliği ile mekan-
dan bağımsız şekilde herhangi bir sağlık hizmeti sağlayı-
cısından hizmet almak mümkün olmaktadır. Bölgesel ve 
hatta ülkesel gelişmişlik farkını ortadan kaldırarak dijital 
dönüşüm evrensel bir sağlık hizmeti sunmak için baş-
langıç olabilir.

Hasta-doktor ve hasta-hastane iletişimde en önemli uy-
gulamalardan birisi sağlık çözümlerinde akıllı diyalog 
sistemlerinin yaygınlaşması olacaktır. İNOSENS olarak 
üzerinde durduğumuz çözümlerden birisi de hasta eri-
şim ve yönlendirme konusunda verimi ve memnuniyeti 
artıracak olan yapay zeka destekli diyalog sistemleridir. 
Akıllı diyalog sistemleri randevu süreçlerinden yaşlıların 
evde sesli olarak komuta edebilecekleri destek sistemlere 
kadar geniş bir uygulama alanı sunmaktadır. Avrupa ve 
uzak doğuda yüksek yaşlı nüfus oranı, Türkiye ve G. Ko-
re’nin hızlı yaşlanması dijital ortam ile etkileşimi sağla-
yan akıllı diyalog sistemlerini daha da önemli hale getir-
mektedir.  Dijital dönüşüm ile birlikte sağlık turizminde 
de farklı fırsatlar oluşmaktadır. Tedavi sonrası hastaların 
kendi ülkelerinde izlenmesi ve kontrolü önemlidir. l

Yapay zeka teknolojileri kullanılarak 
hastalara sanal gerçeklik uygulamaları 
çerçevesinde teşhis ve tedavilerine dönük 
olarak uzmanlara çok farklı destekler 
sağlayabilecektir. Hastaların yaşadıkları 
ortamda ve günlük aktiviteleri sırasında 
ölçüm ve analizlerinin yapılabilmesi, akıllı 
şehirler ve evler kavramı çerçevesinde 
akıllı rehabilitasyon merkezleri kavramının 
gelişmesini sağlayacaktır. 
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5G ve E-Sağlık

aşta beşinci nesil (5th Generation-5G) 
hücresel iletişim sistemleri olmak üzere 
yeni gelişen ağ teknolojileri, gelecekteki 
sağlık hizmetlerinin en önemli yapı taş-

larından birisi olacaktır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağlık alanına uygulan-
ması olarak tanımlanan e-sağlık; hastalıkların engellen-
mesi, teşhisi, tedavisi, takibi ve yönetimini daha verimli 
hale getirerek sağlık sektöründe hizmet kalitesini iyileş-
tirmeyi ve maliyetleri azaltmayı hedeflemektedir. Hasta 
ve sağlık personeli arasında bilgi ve veri paylaşımının 
yanı sıra gerçek-zamanlı iletişim sağlayan tele-tıp ser-
visleri, her yerden erişilebilen elektronik sağlık kayıtları, 
basit sensörler dahil olmak üzere taşınabilir hasta-takibi 
cihazları ve robotik ameliyat gibi uygulamalar e-sağlık 
başlığı altında yer almaktadır.

5G ile sağlanması beklenilen daha yüksek hız, düşük ge-
cikme süresi, güvenilirlik ve esneklik gibi iletişim özel-
likleri, e-sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırarak yeni 
servis ve uygulamaların geliştirilmesi için çeşitli fırsatlar 
sunması beklenmektedir. 

eHealth5G Projesi

eHealth5G projesi, Avrupa Birliği (AB) hibe fonlarından 
EUREKA çatısı altındaki CELTIC+ programı çerçevesinde 
yürütülen bir Ar-Ge projesidir. Ulusal alanda TÜBİTAK 
TEYDEB 1509 (Uluslararası Sanayi Ar-Ge) kapsamında 
desteklenen proje toplam 36 aylık bir projedir ve 1 Ocak 
2019 tarihin başlatılmıştır. Proje ile ilgili bazı bilgileri 
http://health5g.eu/ sitesinde paylaşılmaktadır.

Projemizin amacı; 5G özelliklerinden yararlanacak ye-
nilikçi e-sağlık kullanım senaryolarını tespit etmek, bu 
kullanım senaryoları için gerekecek 5G teknolojisi bile-
şenlerini araştırmak ve senaryoları gerçekleyecek e-sağ-
lık çözümlerini şu an için 5G test ağlarında geliştirmek, 
test etmek ve yaygınlaştırmaktır. Proje kapsamında 
e-sağlık senaryoları üç ana gruba ayrılmaktadır: Evde 
sağlık hizmetleri, geleceğin hastane ortamları ve acil 
durumlar. Geleceğin hastaneleri çalışması kapsamında 
gerçek uygulama alanları tasarlanarak pilot uygulama-
larının yapılması ve 5G test sahalarında doğrulanması 

B
hedeflenmektedir. Proje kapsamında yapılan çalışmala-
rın geniş kitlelere aktarılması, topluma, bilim ve iş dün-
yasına tanıtılarak yeni fırsatlar için fikir vermesi ve alt-
yapı oluşturması hedeflenmektedir. 

Katılımcılar ve Ülkeler

eHealth5G projesi 6 ülkeden 26 firmanın katıldığı geniş 
bir konsorsiyum ile yürütülmektedir. Bu ülkeler Türkiye, 
Güney Kore, İspanya, Almanya, İsveç ve İrlanda’dır. Pro-
jenin koordinatörlüğünü İspanya yürütürken, ülke koor-
dinatörlüğü Enforma firması tarafından sağlanmaktadır.

İnosens’in Görevi

İnosens, eHealth5G projesinde üç ana senaryodan biri-
si olan 5G destekli hizmetlerin hastane ortamında kul-
lanımı senaryosunda alt proje liderliğini yürütmektedir. 
Bu alt projede firma olarak 5G altyapısına uygun, IOMT 
ve yenilikçi rehabilitasyon hizmetleri geliştirmeyi he-
deflemekteyiz. Sağlık alanında geliştirdiğimiz mevcut 
uygulamalarımızı 5G teknolojisine hazır hale getirerek 
uzman-hasta etkileşiminde sınırlara bağlı kalmaksı-
zın canlı görüşme, oyunların (özellikle sanal gerçeklik 
oyunlarının) etkileşimli oynanabilmesi, uzmanın hasta-
nın oyundaki hareketlerini uzaktan takip edebilmesi gibi 
teknolojiler ile 5G’nin sağladığı olanakları en iyi şekilde 
kullanmayı hedeflemekteyiz.

Projenin ilk yıllık değerlendirmesi İnosens’in ev sahip-
liğinde GOSB Teknopark’ta yapılmıştır. Proje ortak-
larının çok büyük çoğunluğunun katıldığı toplantıda 
yapılan çalışmalar tartışılarak gelecek yıl faaliyetleri 
planlanmıştır.l

5G Destekli  E-Sağlık 
Hizmetleri (eHealth5G)
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Ordinatrum Sağlıkta
İş Zekası Geliştiriyor

Dr. Emrah Yurtçu

Ordinatrum Bilişim Teknolojileri
Medikal Bilişim Direktörü

Ordinatrum Bilişim Teknolojileri; 2011 
yılında sağlık bilişimi alanında ülkemizde 
yeni ve farklı bir soluk oluşturmak 
amacıyla yola çıktı. Sağlık bilişimindeki niş 
alanlara ve dünyadaki trendlere yönelik 
çalışmalar yürütüyor.

Sağlıkta dijital dönüşüm konusunda neler 
söyleyebilirsiniz?

ağlıkta dijital dönüşüm ve sağlık tekno-
lojileri tüm dünyanın başlıca odak konu-
larından biri. Ülkemizde de 2000’li yıl-
ların başından itibaren hızla ilerleyen ve 

gelişen sağlık bilişimi; eskiden sadece fatura kesmek ve 
hastaları kayıt etmek amacıyla kullanılırken, şimdilerde 
yapay zeka, giyilebilir sağlık teknolojileri, biyomedikal 
bilişim, genomik teknolojiler, karar destek sistemleri, 
robotik sistemler, IOT çözümleri gibi pek çok farklı tek-
nolojilerle karşımıza çıkıyor. Bütün dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de ilginin giderek arttığı sağlık bilişimi ve sü-
reçleri hayatımıza dokunmaya devam edecek.

Bu dönüşüm sektöre ve insanlara nasıl yansıyacak?

Öncelikle dönüşümden çok gelişim demek sanırım daha 
doğru. Ülkemizde 2000’li yıllarda başlayan dönüşüm, 
son 10 yıldır artık gelişme ve ilerleme aşamasında diyebi-
liriz ki bu hem sektöre hem de söylediğiniz gibi insanlara 
yansımaya başladı. En basit örnekleri kullandığımız akıllı 

S
telefonlarda görmeye başlıyoruz. Sağlığımızla ilgili pek 
çok veri artık telefonlarımızda bile tutuluyor. Attığımız 
adım sayısı, yürüme mesafemiz, hızımız, kalp atım sayı-
mız, aldığımız kalori, uyku düzenimiz gibi. Bu yakınlıkta 
veri toplayabildiğimiz kişisel uygulamalardan daha bü-
yük bir perspektifte tıbbi verilerimizin, hastalık ve tedavi 
verilerimizin, tetkik verilerimizin işlenebildiği sistemler, 
analiz edildiği sistemler arttıkça ve akıllandıkça öncelikle 
topluma ve sağlık profesyonellerine daha kusursuz tanı 
ve tedavi imkanları sunulacağına inanıyorum. Özellikle 
yapay zeka teknolojileri dünyadaki lider sağlık IT’si üre-
ten firmalarının ilk önceliği konumunda, yine kişiye özel 
ilaçlar, robotik uygulamalar, toplum sağlığı ve sağlık pro-
fesyonelleri için veriyi bilgiye dönüştüren karar destek 
sistemleri önümüzdeki 20 yıl içinde pek çok yeni kavra-
mı hayatımıza sokacak.  
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Okurlarımıza kısaca Ordinatrum hakkında bilgi 
verebilir misiniz?

Ordinatrum Bilişim Teknolojileri; 2011 yılında sağlık bili-
şimi alanında ülkemizde yeni ve farklı bir soluk oluştur-
mak amacıyla yola çıktı. 

Sağlığın ve bilişimin değişik katmanlarında görev almış 
genç, dinamik ve vizyoner bir kadroyla, sağlık bilişimi 
çatısı altındaki ulusal ve uluslararası hedeflerini, uz-
manlıklarıyla birleştirdi ve kısa bir sürede ulusal pazarda 
adını duyurmayı başardı. 

Sağlıkla ilgili tüm paydaşlara sektörün ihtiyaçları doğ-
rultusunda yeni bir soluk getirdi. Güncel teknolojilerin 
kullanımını yaygınlaştırmak ve Ar-Ge kültürü oluştura-
bilmek adına TÜBİTAK projeleri, Ar-Ge çalışmalarıyla, 
araştırıyoruz, üretiyoruz.

Ordinatrum; bilgi birikimi ve etik anlayışı ile bugün sa-
dece sağlık bilişimi alanında değil, değişik sektörlere yö-
nelik çözümlere de imza atmaya devam etmektedir. 

Sürekli değişimi ve gelişimi esas alan yaklaşımımızla 
önümüzdeki günlerde hedeflerimizi büyüterek, ulusla-
rarası pazarlarda ülkemizi temsil etme arzumuz ve yap-
tığımız başarılı işlerden aldığımız özgüvenle; yolumuza 
inançla, umutla ve başarıyla devam ediyoruz. 

Sağlık sektörüne yönelik ne gibi hizmet ve ürünler 
sunuyorsunuz?

Öncelikli olarak sağlık bilişimindeki niş alanlara ve dün-
yadaki trendlere yönelik çalışmalar yapmaya çalışıyo-
ruz. Bu yüzden birçok farklı vizyoner ürünümüz olsa da 
özellikle sağlıkta iş zekası ve yoğun bakım uzman klinik 
yazılımları ana ilgi konumuz diyebiliriz. Özellikle ülke-
mizde şehir hastanesi ve kamu özel ortaklığı projeleri-
nin başlamasıyla, şehir hastanelerinde de ürünlerimizi 
konumlandırmaya başladık. Bilkent-Ankara ve Mersin 

şehir hastanelerinde iş zekası çözümümüz, yoğun bakım 
çözümlerimiz, mobil uygulamalarımız ve personel yöne-
timi gibi ürünlerimiz başarıyla çalışmaya devam ediyor. 
Bununla birlikte kronik hastalık takip sistemi, onkolo-
ji klinik uzman sistemi, muayenehane bilgi sistemi gibi 
sağlık çözümlerimizin yanında, fin-tech ürünümüz olan 
Finans Müdürü’nü de söylemek isterim.

Bu uygulamalarınızdan söz edebilir misiniz?

Sağlıkta iş zekası çözümümüz olan HOBI (hospital busi-
ness intelligence), sağlık kurumlarının tıbbi, idari ve mali 
alanlardaki, tüm analiz ve karar destek süreçlerinde bu 
kurumlara destek olacak bir yazılım. Ve ülkemizdeki ilk 
sağlık iş zekası ürünü olduğunu da övünerek söyleyebi-
lirim. HOBI hem bir kurumsal iş zekası hem de operas-
yonel bir karar destek sistemi. Sağlık profesyonellerinin 
ihtiyacı olan analizleri, tıbbi araştırma ve eğitim için kul-
lanılabilecek verilerin yönetimini ve derinleştirilmesini 
gerçekleştirebileceğiniz bir uygulama. HOBI; bir başka 
açıdan yani Hastane yöneticileri açısından da anlık veri 
akışı ile kurumu ile ilgili tüm bilgilere ulaşmasını sağ-
layan bir çözüm. Bu aşamada karar vericilerin, karar 
verme sürecinde ihtiyacı olan verileri kişilere ulaştırır-
ken, aynı zamanda kararını etkileyecek, süreç, işlem ve 
isleyişler bazında da ayrıntılandığı kurum verilerini de-
ğerlendirebilme imkanı sağlıyor. Bunun yanında pek çok 
tıbbi analizi yaparak tanı, tetkik ve tedavi süreçlerinin 
değerlendirilmesi, bu süreçlerde karar destek algorit-
malarının uygulanmasını sağlayarak veriyi bilgiye dö-
nüştürmeye odaklanmış bugüne kadar yaklaşık 60 Kamu 
hastanemizde ve son 3 yıldır da Mersin Şehir hastanesi 
ve Bilkent –Ankara şehir hastanesinde başarıyla ömrünü 
devam ettiren ürünümüzdür.

Bir diğer ana ürünümüz ARC (accurate results in critical 
care), yoğun bakım klinik uzman sistemi. Yine sevinerek 
söylüyorum, ilk yerli ve milli bir yazılım çözümü olarak 

Sağlıkta iş zekası çözümümüz olan 
HOBI (Hospital Business Intelligence), 
sağlık kurumlarının tıbbi, idari ve mali 
alanlardaki, tüm analiz ve karar destek 
süreçlerinde bu kurumlara destek olacak 
bir yazılım. HOBI hem bir kurumsal iş 
zekası hem de operasyonel bir karar destek 
sistemi. Sağlık profesyonellerinin ihtiyacı 
olan analizleri, tıbbi araştırma ve eğitim 
için kullanılabilecek verilerin yönetimini ve 
derinleştirilmesini gerçekleştirebileceğiniz 
bir uygulama.
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en büyük şehir hastanesi olan Bilkent Şehir Hastanesin-
de kullanılan yoğun bakım ürünümüz. ARC; yeni nesil bir 
yoğun bakım klinik uzman sistemidir. Yoğun bakımlar-
da yatan hastalarının tüm elektronik sağlık kayıtlarının 
oluşturulması, medikal cihazlardaki verilerin izlenme-
si ve kayıt altına alınması, bakım ve tedavi planlarının 
oluşturulması ve tüm yoğun bakım dokümantasyonun 
en kolay ve en hızlı şekilde hazırlanabilmesi için tasar-
lanmıştır. Bu anlamda big data alt yapısı, gerçek zamanlı 
karar destek sistemi ve yapay zeka uygulaması ile bizleri 
gerçekten heyecanlandıran, uluslararası pazarda da ra-
kipleri ile rekabet edebilecek bir çözüm olarak ülkemiz-
de boy göstermeye başladı. 

Özellikle ARC alt yapısında çalışan bir yapay zeka uygu-
laması ile tıbbi olarak sepsis adını verdiğimiz kritik bir 
durum için erken uyarılar oluşturarak hastalarımızı ha-
yatta tutabilme şansını, erken müdahale imkanını sağlık 
profesyonellerine sağlamaktadır.

Sağlıkta yapay zekayı nasıl kullanabiliriz?

Sağlık hizmetlerindeki yapay zeka, esas olarak potansiyel 
olarak hayat kurtaran bilginin geniş veri setlerine eri-
şen doktorlara ve hastanelere dokunarak hayatımıza etki 
ediyor ve/veya edecek. 

Bu; tedavi yöntemlerini, sonuçlarını ve sağ kalım oranla-
rını etkileyecek, milyonlarca hastanın, coğrafi ve sayısız 
birbirine bağlı sağlık koşullarında toplanan verileriyle 
yapacak. Yeni bilgi gücüyle, verilerden büyük ve küçük 
eğilimleri tespit edip analiz edebilir ve hatta potansiyel 
sağlık sonuçlarını tanımlamak için tasarlanmış makine 
öğrenimi yoluyla tahminler yapabiliyor olacağız.

Sağlıkta yapay zeka pek çok anlamda hastane uygulama-
larımıza da girdi. Özellikle görüntü işleme teknolojileri 
ile ilgili çok fazla uygulama hayata alındı. Radyolojik gö-
rüntülerin tanılanması alanında çok fazla çözüm birbi-
riyle yarışıyor. Dünyanın büyük markaları da şimdiler-
de kendi yapay zeka uygulamalarını çalıştıracak alanlar 
hastaneler arıyorlar, daha fazla veriyi inceleyecek saha-
lara ihtiyaç duyuyorlar. Yine doğru tanı koyma odaklı ya-
pay zeka çalışmaları, ilaçların uygulamasında kullanılan 
yapay zeka çalışmaları, patoloji ve onkoloji alanında kul-
lanılan yapay zeka modellerinden ve çalışmalarından da 
bahsedebiliriz. Biraz önce de bahsettiğim gibi dünyanın 
koştuğu yere, Ordinatrum Bilişim Teknolojileri olarak 
koşmak için gereken hız ve çevikliğe sahibiz. Yoğun ba-
kım uygulamamız olan ARC’ta ilk yapay zeka uygulama-
mızı hayata geçirdik. Yapay zekanın çalıştığı sepsis erken 
uyarı sistemimiz ile hastalarımızı hayata bağlamak için 
çalışıyoruz. Ülkemizin sağlık alanında göstereceği iler-
leme ve vizyonda yerimizi almak için sabırsızlanıyoruz.

GOSB Teknopark ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?

“GOSB Teknopark’ta olmak bizim için ayrıca bir gurur 
vesilesi. Türkiye’nin Ar-Ge potansiyeline ve teknoloji 
üretme yeteneğine katkı sağlayan GOSB Teknopark, her 
zaman iş birliği ve stratejik yol göstericiliği ile yanımızda 
yer aldı.

Bünyesinde geliştirdiğimiz ve geliştirmekte olduğumuz 
ürünlerde yanımızda olduklarını bilmek bizler için çok 
kıymetli. Ayrıca çalışkan ve vizyoner yapısı, alt yapısı, ni-
telikli çalışma ve yaşam alanları, danışmanlıkları, dost-
lukları ile bizlere hep destek oldular.

Burada kendilerine de sonsuz teşekkürlerimi sunuyo-
rum. l
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Diş 
imalatında 
komple 
çözümler 
sunuyoruz

A. Mekki Kutlu

Arma Dental Genel Müdürü

GOSB Teknopark’ta üretim yapan bir 
mühendislik ile Ar-Ge şirketi Arma Den-
tal, 2005 yılından bu yana CAD/CAM 
teknolojisini yoğun bir şekilde kullanarak 
protez diş tasarımı yaparak diş protez ka-
lıpları üretiyor.

Arma Dental hakkında okurlarımızı bilgilendirebilir 
misiniz?

rma Dental olarak 1995 yılında takım diş 
üretimi yapmak üzerine kurulduk. Şu 
anda hareketli protezlerde, implant üzeri 
sabit protezlerde kullanılan hazır dişleri 
üreten firmalara diş protez kalıpları üre-

tiyoruz. Japonya’dan Brezilya’ya dünyanın çeşitli yerle-
rinde faaliyette olan diş üretimi yapan firmalara tasarım 
yapıyoruz.

Daha öncesinde değişik ebatlarda ve renklerde diş pro-
tezleri üretiyorduk. Bu protezler için gerekli kalıp ve 
malzemeyi yurt dışından ithal ediyorduk. O dönem 

A
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yaklaşık iki yıl diş üretimi sürecinde yer aldım. Tekno-
loji geliştikce kalıpların eskimesi ve makinaların yetersiz 
kalması sonucu teknik sorunlar yaşamaya başladık. Bu-
nun sonucu ürünlere yansıdı. 2003 yılında diş üretimini 
sonlandırdık. Fakat bu süreçte diş üretim süreciyle ilgili 
bilgi birikimimiz ve tecrübemiz giderek arttı.

Kısa bir süre sonra TÜBİTAK destekli bir proje ile ken-
dimizin kullanacağı kalıpları yapım sürecine başladık. 
Sonrasında bizim gibi ihtiyacı olan şirketlere kalıp yapıp 
satma fikri gelişti. Böylece bunu bir proje haline getirdik. 
2007 yılında diş üreten fabrikaların gerekli kalıplarını te-
darik etmeye başladık.

Kalıp tasarım sürecinizden söz edebilir misiniz?

Önce dişlerin tasarım süreci başlıyor. Bu dişlerin doğal 
görünmesi için üzerinde bulunan şeffaf mine tabakası-
nı, dişe rengini veren gövdesini ve dişin kök kısmındaki 
rengi dijital ortamda oluşturuyoruz. Bunlar serbest form 
yüzeylerdir. Diş formları insanın yüz şekline, yaşına, 
hatta beslenme alışkanlarına kadar bir çok etkene göre 
değişiklik göstermektedir. Genç insanların dişleri daha 
anatomik iken, yaşlı insanlarda yıllara bağlı aşınmalar-
dan dolayı daha düzleşmiş ve köşeli hale gelmiş dişler 
görülebilmektedir. Öte yandan diş; tam olarak ölçü ile 
tanımlanmaktan öte, göze hitap eden estetik bir form ve 
yüzeyden oluşmaktadır. 

Özellikle doğal diş yüzeyindeki mikro tekstür yapısının 
yeniden üretilmesi teknik olarak çeşitli zorluklar içer-
mektedir. Bu yüzden diş modellenmesi ve kalıplanması-
nın alışılmış Cad-Cam uygulamalarından farklı zorlukla-
rı bulunmaktadır. 

Yaptığımız tasarımların prototip kalıplarını üretmekte ve 
üreticinin belirli müşterileri ile bu tasarımlar üzerinde 
çalışmasına olanak sağlıyoruz. Birkaç iterasyon ile tasa-
rım son aşamasına geldikten sonra seri üretimde kulla-
nılacak olan kalıbın üretimini gerçekleştiriyoruz. 

Kalıp tasarımı dışında neler yapıyorsunuz?

Yıllar geçtikte sektördeki üretim yapan firmalar ile iliş-
kilerimiz kuvvetlendi. Diş üreticilerinin sayısı çok az ol-
duğu için, onların kullanacağı otomasyon sistemleri ve 
makinaları tasarlayan ve imal eden bir tedarikçi de yok-
tu. Diş üreticilerinin beklentilerine hızla adapte olarak, 
diş basmak için kalıp presi, plaketlere mumlama yapmak 
için mum makinası, dişleri plaketlerdeki mumlara diz-
mek için robotik diş dizim makinası gibi çözümler de 
sunmaya başladık. Böylece zaman içinde diş tasarımı ve 
kalıp üretiminin yanına diş üretimi ile ilgili makina ve 
otomasyon sistemlerini de devreye aldık. Ayrıca sonra-
sında hammadde yelpazesini de ürün gamımıza ekledik. 

Bugün, diş imalatı ve üretiminde A’dan Z’ye gereken bü-
tün altyapıyı kurabilen bir yetkinliğe ulaştık. Diş formla-
rı ve kalıpları oluşturulması, makinaların üretilmesi ve 
devreye alınması, çalışan personelin eğitilmesi, fabrika 
düzeninin planlanması, hammadde formülasyonları gibi 
paket bir hizmet vermeye başladık.

Dünya üzerinde sınırlı sayıda diş üretimi yapan firma var. 
Almanya, Amerika, Çin, İtalya, Brezilya ve Filipinler gibi 
ülkelerde diş üzerine ana üretim merkezleri bulunuyor. 
Yakın zamana kadar biz sadece bu firmaları modernize 
ediyorduk. Bugün yeni bir diş üretimi fabrikasını sıfırdan 
kurabilecek yetkinliğe ulaştık. Bugün bir çok ülkede hala 
diş üretimi yapılmıyor, ithalata dayalı bir sistem sürüyor. 
Biz bu ülkelerdeki kendi konumuzdaki firmalara hizmet 
vermeye başladık.

Covid-19 salgını öncesi yeni projelerimiz başladı. Sal-
gın bazı uluslararası projeleri olumsuz etkiledi, salgın 

Bugün, diş imalatı ve üretiminde 
A’dan Z’ye gereken bütün altyapıyı 
kurabilen bir yetkinliğe ulaştık. Diş 
formları ve kalıpları oluşturulması, 
makinaların üretilmesi ve devreye 
alınması, çalışan personelin 
eğitilmesi, fabrika düzeni gibi paket 
bir hizmet vermeye başladık.
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sonrasında yeni pazarlara hizmet götüreceğiz. Diş ima-
latıyla ilgili komple çözüm sunan bir şirkete dönüşmüş 
durumdayız.

Yeni projelerinizden söz eder misiniz?

Şu anda bir kimya laboratuvar kurmak aşamasındayız. 
Doktorası olan bir kimyager arkadaşımız bizimle ça-
lışmaya başladı. Bu laboratuvar ile malzeme çalışmaya 
başlayacağız. Daha önce Akdeniz Üniversitesi ile birlikte 
SANTEZ projesiyle malzeme çalışması yapmıştık. Bun-
dan sonra laboratuvarımız kendi bünyemizde özellikle 
diş üretiminde kullanılan kompozit malzeme üzerine 
yoğunlaşacak. 

Bizim sektörümüzde takım dişler yaklaşık 100 yıldır üre-
tilmektedir. Konvensiyonel ve çok kullanılan bir üründür. 
Dijital teknolojiler geliştikçe ürün tasarımı ve kullanılan 
malzemeler de çeşitleniyor. Dijital ölçü teknolojileri yay-
gınlaştıkça artık alçı modeller yerine 3D yazıcıdan çıkan 
modeller kullanılıyor. Gece plağından, ortodondite tel 
tedavisi yerine dijital teknoloji ile üretilen şeffaf plak-
lar her geçen gün daha çok tercih edilmeye başlanıyor. 
Günümüzde 3D yazıcılar ile kullanılan biyouyumlu mal-
zemeler de artık ürün gamına giriyor. Kurduğumuz bu 
kimya laboratuvarında dental sektörde 3D yazıcılarda 
kullanılan likitleri de çalışacağız.

Bugünlerde yaptığımız iş dışında başka bir alanda da ça-
lışmalarımız bulunuyor. Ayakkabı tabanı üretimi ve tasa-
rımı konusunda dünya pazarını Çin domine ediyor. Tür-
kiye’de sadece bir şirket 4-5 milyon dolarlık Çin’den kalıp 
tedarik ediyor. Covid-19 döneminde tedarik zincirinde 

aksamalar oldu. Çin’de çok geleneksel yöntemlerle yapı-
lan bir ayakkabı imalatı yöntemi var. Döküm, asit indir-
geme yöntemi gibi ucuz ve konvansiyonel yöntemler kul-
lanılıyor. Biz bu üretimdeki boşlukları değerlendirmek 
istedik. Yüzeyleri asit indirgeme yerine lazer ile dağlama 
yöntemiyle işlemeyi planladık. Döküm yerine lazer sin-
terleme ile malzemeyi baskı alarak üretmek gibi konu-
lara odaklandık. Ters açıya sahip, kompleks ayakkabı ta-
banı geometrilerini hem makul fiyata hem de daha güzel 
bir şekilde yapmayı hedefliyoruz. Öte yandan ciddi bir 
maliyet baskısına karşı Çin’e göre de çok iyi bir zaman 
avantajı bulunuyor.

Son olarak da aydınlatmada kullanılan lensler üzerin-
de çalışıyoruz. Bu lenslerin büyük kısmı Avrupa veya 
Çin’den geliyor. Sahip olduğumuz çok gelişmiş talaşlı 
imalat altyapısı sayesinde elle parlatmaya gerek kalma-
yacak şekilde kalıp üretimi gerçekleştirebilmekteyiz. Işık 
geçirgenliği, ışığın doğru şekilde yayılması hem kalıp 
yüzey pürüzlülüğünün çok düşük olmasına, hem de yü-
zey formunun çok doğru olmasına bağlıdır. Bu konuda 
sahip olduğumuz teknolojiler ile bu ürünleri millileşti-
rebileceğimizi düşünmekteyiz. Katma değer üretecek bu 
proje şirketimizin büyüme hedefleri için önemli bir yer 
tutmaktadır. 

Üç boyutlu baskı teknolojisi diş hekimliğinde nasıl 
kullanılıyor?

Şu an için pembe damak kısmı kalıcı olarak kullanılabi-
lecek kalitede 3D yazıcılar ile üretilebilmektedir. Dişler 
için de geçici diş üretimi yapılabilmektedir. Daimi kulla-
nılacak dişler için şöyle bir teknik zorluk var: Dişin içinde 
katmanlı bir yapı var. Dişin uç tarafı transparandır, ışık 
geçirimi daha fazladır. Ve bu dış yüzeyin sertliği aşınma 
direncine ve yüke maruz kaldığı için çok daha yüksektir. 
Dişin iç tarafında dişe rengini veren dentin tabakası var-
dır. Dişin damak ile birleştiği kısımda da daha koyu olan 
kole tabakası bulunmaktadır. Şu anki 3D yazıcı sistemleri 
bu kompleks yapıyı üretememektedir. Bugün biz pazar-
da kullanılan dişlerin dijital versiyonunu tasarlıyoruz. Bu 
dijital versiyon sayesinde diş üzerinde özel geometriler 
hazırlanıyor. 3 boyutlu yazıcı tarafından basılmış damak-
ların üzerine lego mantığında dizilecek dişler tasarlanı-
yor. Şu anda İngiltere’deki bir şirkete bu tarz bir hizmet 
sunuyoruz.

Dişçilik sektöründe üç boyutlu yazıcılarda kullanılan sarf 
malzemeler önem arz ediyor. Mühendislik çalışmaları-
mızın yanına malzeme çalışmasını da ekliyoruz. Üç bo-
yutlu yazıcı teknolojisi hızla gelişiyor, uygun çözümler 
üretiliyor. Fakat sarf malzeme  sürekli yenilik içerdiği 
için özel bir bilgi birikimi gerekiyor. Kurduğumuz kimya 
laboratuvarı ile bu alanda yenilikçi ürünler çıkartmayı 
hedefliyoruz.
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Arma Dental’in teknik kabiliyetlerinden söz edebilir 
misiniz?

Yaptığımızda işte kuvvetli olduğumuz fark yaratan bir kaç 
tane unsur var. Tersine mühendislik dediğimiz, küçük ve 
ince detaylara sahip bir objeleri çok yüksek çözünürlük-
lerde ve hassasiyetlerde üç boyutlu olarak modelleyebi-
liyoruz. Tersine mühendislikle elde ettiğimiz modeller 
üzerinde yüzey morfolojisini geliştirmek ve iyileştirmek 
için düzenlemeler yapıyoruz.

Özellikle estetik işlerde, birden çok yazılımı entegre 
edip, her birinin avantajlı yerlerini kullandığımız bir sis-
temimiz var. Ekrandaki modele dokunuyormuşcasına 
hissiyat oluşturan, bir heykeltraşın heykeli yontmasına 
benzer deneyimi dijital ortamda kullanarak modelleme 
yapıyoruz.

Dişin yüzeyi dümdüz olduğu zaman yansıyan ışık tek bir 
noktadan geri geliyor ve dişte bir yapaylık hissi uyandı-
rıyor. Dişi yaşayan bir obje haline getirmek için, girinti 
çıkıntılı mikro yüzeylerini aynı bir pırlanta gibi ışığı de-
ğişik açılardan kırarak modelleme yapıyoruz. Hem dijital 
olarak üç boyutlu tekstür uygularken öte yandan ise bu 
veriyi mikro uçlarla kalıp haline getiriyoruz.

Kalıp üretiminde kullandığımız ürünler alanındaki en 
iyi tezgahlardır. Çok küçük mikro uçlarla çalışabiliyo-
ruz. Pandemi döneminde maske üretiminde kullanılan 
kumaşlar üzerindeki delikleri oluşturabilecek kalıp-
ları hazırladık. Mikro işlemeyle ilgili konularda alanı-
nın en iyisi olan İsviçre ve Japonya menşeili tezgahlar 
kullanmaktayız.

Serbest yüzey modellemeleri konusunda da çok yet-
kiniz. Bu bizim hergün yaptığımız bir iş.  Bu açıdan 

sektörümüzde yapılması mümkün olmayan bir çok şeyi 
deneyerek, başarılı sonuçlar aldık. En önemli kabiliyeti-
miz çözüm bulabilmemizdir.

Dental sektörünün özelleşmiş otomasyon tarafında  çö-
zümlerimiz de bulunuyor. Bunun yanı sıra değişik sek-
törde için entegre çözümler oluşturmakla ilgili özel ça-
lışmalar yapıyoruz.

Sağlıkta dijitalleşme konusunda ne düşünüyorsunuz?

Bizim bir diş laboratuvarımız bulunuyor. Artık pek çok 
klinik klasik ölçü yerine dijital tarama yapan ölçü aletleri 
kullanıyor ve bize ölçüler dijital ortamda geliyor. Alıştığı-
mız klasik tip yöntemler yerine dijital ölçü alma cihazları 
her geçen gün daha çok yaygınlaşıyor. Bu sayede iş akışı 
çok hızlanıyor, hastaların diş hekimlerini ziyaret etme 
sayısı azalıyor ve tedavi süreci daha efektif hale geliyor.

Covid-19 döneminde, konvansiyonel yöntemle üç-dört 
ziyaret ile yapılacak tedavi/protez işlemleri, dijital iş akı-
şıyla iki defada mümkün olduğunu gördük. Giderek diji-
tal yöntemlerin kullanılması geniş bir alana yayılıyor. 

Dijital ürünler ortaya çıktıkça bunların yazılımlarla bir-
birine entegre edilmesini istiyoruz. Ürün fiziki olarak 
ortaya çıkıyor ama bu tek başına yeterli değildir. Bunla-
rın yazılım ile entegre edilmesi sayesinde iş akışları daha 
çok dijital hale gelecek. Ürünlerimizi kullanan kişilerin 
iş akışında konvansiyonel yöntemlerle çalışanlara göre 
daha öne geçmesi söz konusu hale geliyor. Biz de müş-
terilerimize işlerini dijital ortama taşımaları konusunda 
danışmanlık hizmeti de veriyoruz. Özellikle Covid-19 
sonrası yeni normalde artık işlerin bir seferde doğru ya-
pılması gerekiyor.l

GOSB Teknopark, Bize İstediğimiz Ortamı Sağlıyor

iz, hassas bir imalat yapıyoruz. Bu yüzden 
bulunduğumuz ortamın bazı fiziksel özel-
liklere sahip olması gerekiyor. Zeminimi-
zin dolu, prototip ürettiğimiz ortamın da 

klimatize edilmiş olması önemli. Sağımızda ya da solu-
muzda çok fazla titreşim yaratacak bir sanayi tesisinin 
olmaması da lazım. Yüksek ve ağır tonajlı araçların da 
titreşimine maruz kalmamalıyız. Bu açıdan fiziki ortam 
olarak GOSB Teknopark bize istediğimiz ortamı sağlamış 
oluyor.

Bunun yanı sıra yaptığımız Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmala-
rıyla ilgili AB şartlarına uygun ofis ve çevre ortamında 
çalışıyoruz. Bunu bize ziyarete gelen iş ortaklarımız için 
güven verici bir durumdur. Ayrıca teknopark ortamı 

çalışanlarımızın motivasyonunu da yukarı taşıyor. Tek-
noloji Transfer Ofisi’nin getirdiği bazı avantajlar var. Çe-
şitli projeler hazırlarken destek alıyoruz. Patent başvuru-
larımızda önemli maliyet avantajları sunuluyor. Ar-Ge ve 
Ür-Ge personeli ile ilgili de destekler alıyoruz.

Teknopark’da belki dışarıdaki bir fiziki alana göre daha 
yüksek bir kira bedeli ödüyor gibi görünsek de, sunu-
lan avantaj ve desteklerle büyük bir tasarruf sağlamış 
oluyoruz.

GOSB Teknopark bazı sorularımızı çözme konusunda 
yaratıcı yöntemler buluyor. Girişimciler için esneklik ve 
inisiyatif almak çok önemli bu açıdan GOSB Teknopark’ın 
yönetim anlayışı ve yapısına teşekkür ediyoruz.

B
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Moltek A.Ş. 
Teknoloji 
ve Sağlığı 
Buluşturuyor
Kadir Özsu

Moltek Sağlık Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü 

Moltek’in kuruluşundan söz edebilir misiniz?

oltek, 2007 yılında kuruldu. Kuruluşundan kısa 
bir süre sonra hem Sağlık Bakanlığı hem de 
Türkiye Tıbbi İlaç ve Eczacılık Kurumu’ndan 
üretim yeri belgesi aldı. Aynı zamanda Türkiye 

Atom Enerji Kurumu’ndan radyasyonla çalışma belgesini te-
min etti. Hemen ardından Türkiye’de ilk defa radyofarmasö-
tik ilaç ruhsatını alan firma ünvanına sahip oldu. Yaklaşık bir 
buçuk, iki yıl süren ruhsatlama periyodunun sonrasında 2009 
yılında üretime başladı.

Moltek bir ilaç firmasıdır, radyofarmasötik ilaç üretiyoruz. 
Radyasyonla kimyasalları birleştirerek, organların görüntü-
lemesini ve aynı zamanda da tedavisini sağlayabilen ürünler 
geliştiriyoruz. Üretimin yanı sıra konumuzla ilgili ürün ve 
ekipmanları Türkiye’ye ithal ediyoruz. Bu ürünler kanser has-
talığının teşhis ve tedavisinde kullanılmaktadır.

Ürünleriniz nasıl kullanılıyor ve dağıtılıyor?

Moltek, çok sayıda nükleer tıp merkezine çeşitli konularda 
hizmet sağlamaktadır.  Profesyonel, eğitimli lojistik kadromuz 
ile hasta mağduriyetinin bilinci ve sorumluluğunda hızlı ve 
kesintisiz hizmet sağlamaktayız. Türkiye Atom Enerji Kurumu 
mevzuat ve yönetmeliklerine bağlı kalarak ülkenin dört bir ya-
nındaki kamu ve özel hastanelere, uygun kara ve hava yolu ile 
aksamadan hizmet verilmektedir.

Bizim ürünlerimiz radyofarmasötik ilaçlar olduğu için rad-
yasyon içeriyor. Bunun yanı sıra da raf ömrü çok kısa oluyor. 

M

Nükleer tıp alanında bir 
dünya markası olmayı 
hedefleyen MOLTEK A.Ş., 
konusunda uzman çalışanları 
ve ileri teknoloji yatırımları 
ile Türkiye’deki nükleer tıp 
merkezlerine en kaliteli hizmet 
ve ürünleri sunmaktadır. 
Gebze Organize Sanayi Bölgesi 
(GOSB) içerisinde bulunan 
Teknopark bölgesinde, 2 bin 
metrekare kapalı alana sahip 
tesislerinde, 2009 yılından 
bu yana radyofarmasötik ilaç 
üretmektedir.
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Kanser teşhisi için kullanılan ürünümüzün yarı ömrü sa-
dece 110 dakika. İlaç üretildikten kısa bir süre sonra has-
taya tatbik edilip cihazlarımız kanalıyla tarama yapılması 
gerekiyor. Böylece dağıtımının da özel yapılması gereki-
yor. Bu açıdan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan almış 
olduğumuz taşıma lisans belgesine sahibiz. Yakın illerin 
tamamına kendi araçlarımızla sevkiyat yapıyoruz. Daha 
uzaktaki ihtiyaçlar için hava yolunu kullanıyoruz.

Ürünlerimiz nükleer tıp ünitelerinde hastalara enjekte 
edilerek kanserli dokuların görüntülenmesini sağlıyor. 
Ayrıca organlardaki kanserli dokuların tedavilerinde 
kullanılıyor.

Ürünlerimiz Türkiye genelinde yaklaşık 160 nükleer tıp 
kliniğinde hizmet veriyor. Bu ürünler aynı zamanda has-
taların onkolojik seyri açısından da büyük önem taşıyor.

GOSB Teknopark’daki tesisinizde kaç kişiyle üretim 
yapıyorsunuz?

GOSB Teknopark’da 140 kişiyle hizmet veriyoruz. 40 ça-
lışanımız üretimde diğerleri ise pazarlama, lojistik ve 
idari işlerde görev yapıyorlar. Bizim işimiz ürümümüzün 
raf ömründen kaynaklı olarak hızlı ve sonuç alıcı olma-
mızı gerektiyor. Moltek’de her gün dinamik bir süreç 
yaşanıyor.

GOSB Teknopark içinde yer aldığımızdan Ar-Ge birimine 
sahibiz. Birimimizin başında yüksek kimyager bir doçent 
bulunuyor. Hocamızın eşliğinde 7 kişilik ekibimiz nükler 
tıp endüstrisine ürün geliştirmek için çalışıyor. Ar-Ge 
birimimiz Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı’na çok fazla proje 
ve destek başvurusu yap-
mış bir kurumdur.

Moltek fikri nasıl doğdu?

Şirketimizin yönetim ku-
rulu başkanı Sn.İbrahim 
Özsu, ticaret ve lojistik sek-
törlerinde faaliyet gösteren 
bir grubu yönetmekte idi. 
Moltek A.Ş. 2007 yılında 
bu grubun bir şirketi ola-
rak doğdu. Yönetim kurulu 
başkanımız sürdürülebilir bir gelecek için önemli işler 
yapmayı ilke edindiğinden, geleceğe değerli bir şirket bı-
rakma vizyonuyla sağlık sektörüne yöneliyor. 

Özellikle 2000’li yıllarda radyoloji hizmeti almak çok 
zordu. Kamu hastanelerinde MR, tomografi gibi görün-
tülemeler için hastalara 6-7 ay sonrasına gün veriliyordu. 
2006 yılında sağlıkta dönüşüm projesi başladı. Bu proje 
hizmet alımını içeriyordu. Sağlık Bakanlığı yüksek tek-
noloji gerektiren cihazların hastanelere kurulumunu ve 
teknik bakımını içeren işleri ihaleye çıkardı. Yönetim 

kurulu başkanımız bu alanda önemli ilerlemelerin ola-
cağını düşünerek, bu ihalelerden birine katılıyor. Tam 
bu sırada PET/CT kanser taraması cihazları da gündeme 
geliyor. Bu cihazın tomografiden farkı, metabolik görün-
tülemeyi de yapması.

PET/CT cihazı için bir ilaç gerekiyor. O dönemde sade-
ce bir şirket bunun üretimini yapıyordu. Yönetim kuru-
lu başkanımız tek bir şirkete bağlı kalmamak adına ilaç 
üretimine de yönelmeyi de doğru buldu. Bir yandan MR 
ve tomografi cihazlarını temin ederken, bir yandan ilacın 
Ar-Ge’sini geliştirmek için GOSB Teknopark’daki yeri-
mize geldik. Çok kısa bir dönemde inşaatı tamamladık, 

ilaç ve görüntüleme araçla-
rı için gerekli ruhsat başvu-
rularımızı yaptık.

Bu bizim için çok gurur 
verici oldu. Türkiye’de ilk 
kez Avrupa standartlarında 
ruhsat alan firma ünvanı-
na sahip olduk. Bunun yanı 
sıra ürünlerin yerlileştir-
mesi, hastaların daha ucuza 
ve hızlı kullanımına sunul-
masını sağladı. Bunun yanı 
sıra 2006-2009 yıllarında 

hastanelere hizmet alımı projeleri yaptık. 2012 yılında 
hizmet veren şirketimizi yurtdışı sağlık fonuna satışını 
gerçekleştirdik. Böylece grup olarak bütün ağırlığımızı 
Moltek’e sağlamış olduk. Moltek’de bugün aile üyeleri 
yönetimde yer almaktadır. Babamız yönetim kurulu baş-
kanı olarak şirketimizin başında, kardeşim şirketimizin 
finans müdürü olarak görev yapıyor. Ben de genel müdür 
olarak hizmet veriyorum. Her ne kadar aile şirketi olsak 
da, kuruluşumuzdan itibaren kurumsallaşmaya önem 
vererek, geleceğe yatırım yapıyoruz.

GOSB Teknopark’da 140 kişiyle hizmet 
veriyoruz. 40 çalışanımız üretimde diğer-
leri ise pazarlama, lojistik ve idari işlerde 
görev yapıyorlar. Bizim işimiz ürümümü-
zün raf ömründen kaynaklı olarak hızlı ve 
sonuç alıcı olmamızı gerektiyor. Moltek’de 
her gün dinamik bir süreç yaşanıyor.
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Yeni hedef ve projeleriniz neler?

Nükler tıp teknolojisi alanında büyümek istiyoruz. Üre-
tim hatlarımızı geliştirerek 2020 yılından itibaren ya-
bancı ortaklıklarla bilgi birikimi konusunda işbirlikleri 
oluşturarak ihracata yönelmek istiyoruz.

İşlerinizde teknoloji ve Ar-Ge’yi nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Moltek aslında teknoloji, araştırma ve geliştirmeyi bir 
arada yaşayan firmalardan birisidir. Yüksek teknoloji 
kullanarak radyasyon içeren ürünler üretiyoruz. Ar-Ge 
laboratuvarlarımızda geliştirdiğimiz yöntemlerle farklı 
kimyasallarla bu ürünleri birleştirip, kanser başta olmak 
üzere, farklı hastalıkların tanısında ve tedavisinde kulla-
nılacak çözümler sunuyoruz. Bütün bunları Ar-Ge ekibi-
miz sayesinde başarıyoruz.

Sağlık sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bugün hem MoltekA.Ş. hem de ülkemizde nükleer tıp ko-
nusunda dünya ile kıyaslanacak bir teknolojiye sahibiz. 
Türkiye’de yapılan klinik çalışmalar, yeni çıkan tanı ve 

tedavi yöntemleriyle dünyada önemli bir noktada yer alı-
yoruz. Özellikle Sağlık Bakanlığı, Türkiye Tıbbi Cihaz ve 
İlaç Kurumu’nun çok ciddi destekleri var. Özellikle has-
taneler içerisinde kurulan majistral üretim alanlarında 
önemli işler yapılıyor. Sağlık endüstrisi ve hastanelerdeki 
kliniklerde ortak proje çalışmaları yürütülüyor. Dolayı-
sıyla yeni tedavilere çok hızlı adapte olabiliyoruz.

Ülkemizde sektörün yetkinliği, tanı ve tedavi süreçleriy-
le sağlık turizminin de gelişimine katkı sağlıyor. Nükleer 
Tıp’ın özellikle tedavi kısmında, dünyanın hemen hemen 
her yerinden hasta alan bir ülke konumundayız. Hizmet 
verdiğimiz hastanelerde bunu görüyoruz. Özellikle Rus-
ya’dan, Azerbaycan’dan, Orta Doğu’dan bir çok hasta ge-
liyor. Nükleer Tıp’ta kullanılan, prostat kanseri ve farklı 
bazı kanser türlerinin tedavilerine ve yöntemlerine çok 
ciddi bir talep var. Bu açıdan nükleer tıp alanında gurur 
duyulacak bir ülkeyiz.

Ürünlerinizi kimler tercih ediyor?

Bizim en büyük alıcımız kamu sektörüdür. Devlet ve 
kamu üniversiteleriyle çalışıyoruz. Bizim ürünlerimizin 
normal ilaçlardan tek farkı radyoizotop yani radyofar-
masotik dediğimiz bir ilaç olmasıdır. Bu ilaçların elden 
ele gezmesi ya da eczane, depo gibi süreçleri bulunmu-
yor. İlaçları üretip, nükleer tıp kliniklerinin içerisinde 
bulunan laboratuvara hemen sevkiyatını yapıyoruz. Bu 
açıdan son kullanıcı yani hastalar bizim ürünümüzü 
görmüyorlar. Bunlar kurşun zırhların içerisinde taşınıp, 
özel enjektörlerle hastalara damar yoluyla veriliyor.

Bizim ürünlerimizin bir kısmı akıllı ilaçlar dediğimiz he-
defe yönelik ürünlerdir. Örneğin karaciğerde bir sorun 
varsa bu organa yönelik tedavi uygulayan akıllı radyo 
izotoplu ilaçlardır. Bu işin tedavi kısmını oluşturuyor. Bir 
de tanı kısmı için FDG ismini verdiğimiz, GOSB Tekno-
park’ta üretim yaptığımız ürün var. Bu tamamen kanserli 
hücrelerin tanısında kullanılmaktadır.

GOSB Teknopark hakkındaki düşüncelerinizi alabilir 
miyiz?

Kendi adımıza GOSB Teknopark’da üretim yapmaktan 
çok mutluyuz. 2009 yılından beri teknopark içindeyiz. 
Teknopark yönetiminin ciddi desteklerini alıyoruz. Özel-
likle yaptığımız Ar-Ge çalışmalarında sunulan destek-
lerde profesyonelce yardımcı ve yol gösterici oluyorlar. 
Sanayi Bakanlığı gibi kurumların desteklerinden anında 
haberdar oluyoruz. Bulunduğumuz alanla ilgili bürok-
ratik işlemlerin hızlıca çözümlenmesi de Teknopark’ın 
katkısıyla oluyor. l
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Eyetracking Teknolojileri 
Engellilere Hayat Veriyor

Doç. Dr. Mehmet Göktürk

Humeksis Bilişim Teknolojileri

Humeksis olarak GOSB Teknopark 
bünyesinde, gerek engellilere yönelik 
gerekse araştırmaya yönelik göz takip 
sistemleri üzerinde geliştirmeler ve 
yenilikler devam etmekte olup hastaların 
demo sistemleri kendi mekanlarında test 
etmeleri için fırsat da yaratılmaktadır. 

iziksel engel, bireylerin hayatını az ya 
da çok değiştiren, çok çeşitli boyutlarda 
ve derecelerde olan kronik ya da geçi-
ci vücut engellerinin oluşturduğu 

şartın genel tanımlamasıdır. “Engelliler” 
kelimesi ile yola çıkıldığında toplumsal 
algının daha çok tekerlekli sandalyeye 
ve görmeyenlere odaklanan bir ala-
na yoğunlaştığı görülmektedir. Top-
lam nüfusun birçok ülkede yüzde 
10’unun engelli nüfusundan oluştuğu 
belirtilmekle birlikte bunun çok bü-
yük bir bölümünün yaşlılığa bağlı kro-
nik sorunlara sahip nüfusu içerdiği bi-
linmektedir. Gelişmiş ülkelerde nüfusun 
içinde engelli oranı artarken, gelişmemiş 
ülkelerde bu oranların (ölümler nedeniy-
le) daha düşük olduğu dikkat çekici-
dir. Kuşkusuz engelli bireyler 

F

toplumun doğal bir parçası olup yaşamlarını olabildiğin-
ce anlamlı ve rahat, üretken biçimde sürdürmeleri için 
tüm topluma görev düşmektedir. 

Tüm engellilik spektrumu içerisinde çok ağır engellile-
rin de olduğu bir gerçektir. Engellilerle çalışırken far-
kettiğimiz önemli bir konu her bireyin kendi engelinin 
onun için oldukça önemli olduğunu kendi çerçevesinde 
değerlendirilmesi gerektiğidir. Çoğunlukla nefes almak, 
konuşmak, başını hareket ettirebilmek yaygın görünen 
engelli bireyler arasında olmadığı için ağır engellilerin 

çok yüksek bilinilirliği ancak meşhur kişiler olması 
ya da yakın aile içinde yer alması ile mümkün ol-

maktadır. Bu yazıda bunlar arasında tamamen 
tüm kas hareketleri yeteneklerinin kaybedilmesi 
sonucunda dış dünya ile ilişki kurma problemi 
yaşayan engellilerin, yaklaşık 25 yıldan bu yana 
geliştirilmesi ve satışında görev aldığım, kısmen 
araştırma projelerine konu olarak çalıştığım 
“eyetracking” (göz takibi) teknolojilerini nasıl 

kullandıkları ve yararlandıkları üzerinde sizlere 
bilgi vermeyi amaçladım. 

Kas hareketlerinin tamamıyle ortadan kalk-
masına yol açan çeşitli hastalıklar 

arasında en yaygın bilineni 
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ALS (Miyothropic Lateral Sclerosis) ya da Lou Gehrig 
Syndrome olarak bilinen hastalıktır. Bu hastalığın ne-
deni tam olarak bilinememekle birlikte motor sistemi 
sinir damarlarının izolasyonlarının vücudun bağışıklık 
sistemi tarafından yok edilmesi neticesinde sinyallerin 
kaslara ulaşmasının ortadan kalkmasına doğru gelişen 
yavaş yavaş ilerleyen kronik bir seyri mevcuttur. Bu has-
talık ilerlediği dönemde nefes almayı, baş hareketlerini 
dudak hareketlerini de etkilediği için hastalar yemek yi-
yemezler, nefes alamazlar. Çok nitelikli bakım ile uzun 
yıllar yaşatılabilirler. Bunun için boğazdan ve mideden 
boru yerleştirilmesi yöntemi ile beslenme ve solunum 
cihazı ile nefes alınması mümkün hale gelir. Bu şartlar-
daki hastaların günlük bakımı oldukça meşakkatli olup 
tecrübeli hemşirelerin vardiyalı çalışmasını gerektiren, 
maddi manevi olarak aileyi ve hastayı yıpratıcı olarak 
yürütülmektedir. Ülkemizde yaklaşık beş bin kadar ALS 
hastası olup isimleri bilinen ünlüler arasında Suna Kıraç, 
Trabzonsporlu Futbolcu İsmail Gökçek ve tabi dünyada 
ise Stephen Hawking örnek gösterilebilir. 

Bu tür kas hastalıklarının beyne omurilikten iletişim sağ-
lamayan bağlarla bağlı olan göz ile yapılması mümkün-
dür. Pratik hayatımızda pek çok yatar ve konuşamayan 
hastalarla iletişimde göz kırpma, bir yere bakma, aşağı 
yukarı bakma gibi seçenekleri kullandığımızı hatırlama-
lıyız. “Acıktınız mı” sorusuna göz hareketi ile kolaylıkla 

yanıt verilebileceği gibi belirli seçe-
neklerin gözle bakarak işaretlenmesi 
ve hasta yakınına, hekime, hemşireye 
isteklerin yöneltilebilmesi insanlık ta-
rihinin başından beri kullanılagelen 
iletişim yöntemleridir.

İşte bu prensibi bilişim teknolojile-
ri sayesinde 1990’lı yıllardan bu yana 
kullanmak mümkün olmuş ve çok 
ağır fiziksel engeli olduğu için ileti-
şim sorunu yaşayan kişilerin dünya-
larını değiştiren çözümler geliştiri-
lebilmiştir. 1995 yılından bu yana bu 
konuda lider olan Amerikan firması 
LC Technologies ile birlikte proje-
ler geliştirdikten sonra 2000 yı-
lından bu yana firmanın Ortadoğu 
ve Balkan bölgesinde temsilciliğini 

Humeksis firması olarak yapmak-
tayız. Geliştirilmesi aşamalarında da araştırmacı ola-
rak yer almam nedeniyle hangi iletişim problemlerinin 
hangi teknolojik çözümlerle giderilebileceği konusunda 
gerek hastalara gerekse diğer hekim ve araştırmacılara 
bilgi vermekteyiz. Özellikle hala baş hareket kapasite-
sini kaybetmemiş olan hastaların daha ekonomik olan 
“headmouse” kullanmalarını önermekte, bu şartların 
mümkün olmadığı durumlarda ise “Eyegaze Communi-
cation System” kullanmalarını önermekteyiz. “Eyegaze” 
eyetracker sistemleri yarım santimetreye kadar inebilen 
patentli teknolojiye sahip hassasiyetleri ve kullanım ko-
laylığı ile dünyada sağlık alanındaki kullanımda liderliği-
ni sürdürmektedir.

Eyegaze Communication System, bir tablet bilgisa-
yar ve buna bağlı kızılaltı özel frekansta çalışan sürekli 

Şekil 1: Eyetracker 
cihazı ve sanal klavye
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gözü izleyen özel bir yazılımla desteklenen düzenekten 
oluşmaktadır. Kullanıcı olan hasta, basit bir kalibrasyon 
işlemi ardından sistemi hemen kullanmaya başlayabil-
mekte, kelimeleri bir araya getirmek için sanal klavye-
deki harflere teker teker arka arkaya bakmaktadır (Şekil 
1). Bu sistemlerde genellikle tıklama için uzun bakma 
kullanılır. Sanılanın aksine göz kırpma çok kullanılabilir 
olmamaktadır. Sistemlere ayrıca  çevresel birimlerin ve 
ışık, zil ya da televizyon gibi cihazların kontrolü, normal 
bir bilgisayarın kontrolü ve internet kullanımı mümkün 
olmaktadır. Bu sayede kronik engelli hastaların dünyası 

değişmekte, özellikle sanal ortamda var olabilmekte ve 
eski arkadaşları ile konuşabilmektedirler. Sisteme yer-
leştirilen ses sentezleyici yardımı ile oluşturulan kelime-
ler seslendirilerek Türkçe ya da diğer dillerde konuşma-
nın akıcı bir biçimde sağlanması ile hasta arkadaşlarını 
ziyarete gelenler ya da yakınları ile iletişimi tamamen 
kopuk olan, bir yerinin kaşındığını bile söylemekten yok-
sun olan hastaların eski sohbetlerini yapabilir hale gel-
dikleri, şakalaşabildikleri yaygın olarak gözlenmektedir 
(Şekil 2).

Eyetracker sistemlerin bir başka kullanım alanı ise insan 
makine etkileşimi alanında, kullanılabilirlik alanında ya 
da psikoloji alanında araştırma ve geliştirilmelerde kul-
lanılmalarıdır. Gözler yalan söylemez deyiminden de ko-
layca çıkarılacağı gibi gözlerin hareketleri ve nereye bak-
tığı kişinin algısal durumu hakkında bilgi verebilmekte, 
bu bilgi ise yararlı bir formata dönüştürülebilmektedir.

Humeksis olarak GOSB Teknopark bünyesinde, gerek 
engellilere yönelik gerekse araştırmaya yönelik göz ta-
kip sistemleri üzerinde geliştirmeler ve yenilikler devam 
etmekte olup hastaların demo sistemleri kendi mekanla-
rında test etmeleri için fırsat da yaratılmaktadır. 

Detaylı bilgi için firmamızla iletişime geçilmesi ya da 
www.eyegaze.com adresinden bilgi alınması mümkün-
dür. l

Şekil 2: Eyetracker 
Kullanıcısı
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Yerli Üretimde 
Ar-Ge’nin Önemi

Özgür Devran Koyun

Biyomedikal Mühendisi
LABOBINX Mühendislik CEO’su

LABOBINX Mühendislik

erli üretimin ve Ar-Ge çalışmalarının 
yetersiz, Elektronik ve Medikal cihazlar-
da dışa bağımlılığın yüksek olduğu ülke 
şartlarında, daha fazla Ar-Ge’ye ve üre-

ten bir nesle ihtiyaç duyulmaktadır. Ar-Ge çalışmalarının 
amacı, öncelikli olarak yenilikçi yaklaşımlarla işletmele-
rin daha fazla üretmesini desteklemek, aynı zamanda da 
bu işletmelerin piyasada rekabet edebilmesine olanak 
sağlayarak ülkelerin dışa bağımlılığını azaltmaktır. 

İleri teknoloji içeren ürünleri güncel yöntemlerle ve çağ-
daş tasarım anlayışıyla birleştirerek tasarlamak, bugün 
tüm elektronik ve medikal alanların hedefi olmalıdır. Bu 
bağlamda araştırma, geliştirme, yazılım ve test aşama-
larını sektörün uzmanları ile iş birliği içerisinde multi-
disipliner bir şekilde ihtiyaçlar doğrultusunda projelen-
dirmek, bu alanlarda en ideal çözümleri sağlamaktadır. 

Bizler de LabobinX ekibi olarak multidisipliner yapıda 
Ar-Ge çalışmaları yürütüyor, tasarladığımız yerli üre-
tim ürünlerle bu konuda dışa bağımlılığı azaltmayı he-
defliyoruz. Aynı zamanda Ar-Ge aşamasında olan veya 
çalışmaları tamamlanmış projelerin 3 boyutlu yazıcı, 
cnc kesim, lazer kesim gibi bilgisayar destekli üretim 
yöntemleriyle birlikte çeşitli kalıplama teknikleri kulla-
nılarak prototip üretimlerini yapıyoruz. Böylece gelişti-
rilen cihazların sunulması, test edilmesi ve seri üretime 
hazırlanması süreçlerine katkıda bulunuyoruz. Ar-Ge, 
prototipleme ve test aşamalarını tamamlanmış ürünlerin 
uygun üretim bandında, istenilen sayılarda üretilebil-
mesi doğrultusunda üretim stratejilerini, planlamasını 

Y

ve bütçelendirilme süreçlerini çözüm ortaklarımız ile iş 
birliği içerisinde gerçekleştiriyoruz.

Ekibimiz biyomedikal, elektrik-elektronik mühendisleri 
ve endüstriyel tasarımcılardan oluşan multidisipliner bir 
yapıya sahiptir. Ar-Ge çalışmalarımızda ve prototipleme 
süreçlerinde, çağa uyumlu olarak yeni nesil bilgisayar 
destekli üretim ve tasarım yöntemlerinden yararlandığı-
mız bir süreç izlemekteyiz. Proaktif öğrenme prensibini 
ön planda tutarak ve sektör uzmanlarıyla iş birlikleri ge-
liştirerek inovatif yapıda projeler geliştirmekteyiz.

Nefes Solunum Cihazı Nasıl Ortaya Çıktı?

Sağlık sorunlarının artması, kuşkusuz ki çağımız üzerin-
de son derece negatif bir etkiye sahiptir. Fakat 21. yüz-
yılda hızla gelişen ve değişen teknolojinin etkisi ve sağlık 
sektörüne yapılan yatırımların artmasıyla birlikte, bugün 
sağlık çözümlerini teknolojiyle entegre ederek çözüm 
üretme konusunda hızla gelişen bir çağın içerisinde bu-
lunduğumuzu söyleyebiliriz. 

Covid-19 virüsünün kalabalık nüfuslu ülkelerde hızla ya-
yılması sonucu ortaya çıkardığı salgın, 2019 yılı Aralık ayı 
itibariyle birkaç hafta içerisinde tüm dünyanın gündemi-
ni değiştirdi.  Salgın, dünyanın en gelişmiş ülkeleri başta 
olmak üzere mevcut sağlık altyapılarını sınayan, ülkele-
rin ekonomik sistemlerini zorlayan kritik bir süreci de 
beraberinde getirdi. Salgın sürecinde, önleyici aşı ve te-
davi edici ilaç geliştirilene kadar hastalara verilebilecek 
en önemli destek, akciğer fonksiyonlarını kontrol altında 
tutabilmek için hastalara solunum desteği sağlayabilmek 
oldu. Bu nedenle dünyadaki sağlık yetkilileri, sayıları her 
geçen gün katlanarak artan Covid-19 hastalarını tedavi 
edebilmek için hastanelerin daha fazla suni solunum ci-
hazına ihtiyaç duyduğu uyarısında bulundular. Ülkelerin 
mevcut sağlık sistemlerinin yeterli solunum cihazına sa-
hip olup olmadığı kaygısı ise önemli bir tartışma konusu 
haline geldi. Bu konuda, dünya üzerinde birçok kurum ve 
mühendislik ekibi tarafından proaktif bir tutumla çeşitli 
Ar-Ge çalışmaları yapılmaya başlandı. Bu çalışmaların 
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bir kısmı ihtiyacın belirli bir bölümünü karşılayabilecek 
sonuçlar ortaya koyarken bir kısmı ise iyi niyetli fakat ih-
tiyaç duyulan özelliklerden uzak girişimler olarak kaldı. 
Ülkemizde de hastalığın yayılması ile birlikte alınan ted-
birler kapsamında çok sayıda solunum cihazına ihtiyaç 
duyuldu. Yetkililer tarafından, ithal solunum cihazları-
nın miktarında ve maliyetinde sorun yaşanmaması adına 
yerli üretim solunum cihazlarının önemi sıkça vurgulan-
dı. Bu bağlamda solunum cihazları, 2020 yılında, yalnız-
ca sağlık sektörünü değil, herkesi ilgilendiren bir öneme 
sahip oldu. Fakat solunum cihazlarının sahip oldukları 
yüksek maliyet ve cihazlara talebin artması sonucu olu-
şan tedarik zorluğu ihtiyaçların karşılanmasının önün-
deki en büyük engel haline geldi.

Peki, tıbbi gereksinimleri karşılayabilecek özelliklere 
sahip, düşük maliyetli ve güvenilir bir solunum cihazı 
üretebilmek mümkün mü? 

Evet, tıbbi gereksinimleri karşılayabilecek özelliklerde, 
düşük maliyetli, kısa sürede çok sayıda üretilebilen bir 
solunum cihazı üretmek mümkün.

Cihaz Hakkında Genel Bilgiler

Bu kapsamda minimum maliyet, maksimum performans 
hedefiyle yola çıkarak Ar-Ge çalışmalarını tamamladığı-
mız yerli üretim Nefes Pnömatik solunum cihazı projesi-
ni geliştirmiş bulunmaktayız.

Projenin başlangıç aşamasından itibaren Covid-19 hasta-
larının tedavisinde çalışan profesörlerle, devamında ise 
yoğun bakım uzmanlarıyla iş birliği içerisinde tıbbi ge-
reksinimleri belirledik. Ar-Ge çalışmalarımız sonucun-
da Nefes solunum cihazının ilk prototipini geliştirdik ve 
devamında düşük bir maliyetle üretilebilir hale getirdik.

Nefes pnömatik modüler solunum cihazı, hızlı üretim 
imkanı sunan, yenilikçi tekniklerle ulaşılabilir bileşenleri 
bir araya getiren bir tasarım yaklaşımı ile ortaya çıkarıl-
mıştır. Nefes, güvenirliliği ve sürdürebilir yapısı saye-
sinde endüstriyel uygulamalarda sıklıkla tercih edilen 

Pnömatik sistemden güç almaktadır. Pnömatik sistemin 
sağladığı modüler kullanım imkanına ek olarak, bileşen-
lerinin ülkemizde üretilebiliyor olması nedeniyle hızlı bir 
şekilde tedarik edilebilecek ve yüksek üretim sayılarına 
kısa sürelerde ulaşılabilmesini sağlayabilecektir.

Cihaz, hızlı üretim, düşük maliyet, kolay kullanım ve mo-
dülarite avantajları bakımından hem pandemi dönemin-
de hem de normal zamanlarda son derece tercih edilebi-
lir bir yapıya sahiptir. 

Yalınlaştırılmış tasarımın getirdiği minimum bileşen 
gereksinimleri acil durumlarda kullanılmak üzere hızlı 
üretim yapılabilmesini sağlamaktadır. Ayrıca mekanik 
sistemlerin mümkün olan en az seviyeye indirgenmiş ol-
ması, cihazı montajı kolay ve güvenli hale getirmektedir.

Nefes pnömatik solunum cihazının geliştirilmesinde 
minimum bileşenden oluşturulması birincil öncelik ola-
rak ele alınarak düşük maliyetlerle yüksek adetler üre-
tilmesi ve böylece maksimum ihtiyaca cevap vermesi 
hedeflenmiştir. 

Toplumun büyük bir kısmını etkileyen sağlık sorunları-
nın tedavisinde ihtiyaç duyulan solunum modları yalın, 
efektif ve kullanıcı dostu bir arayüz ile ihtiyaçları karşı-
lamak üzere tasarlanmıştır. 

Nefes’in pnömatik modüler çalışma prensibi, bağlana-
cak cihaz sayısının gerektirdiği azami kapasiteyi sağla-
yacak merkezi bir hava kompresöründen beslenmesini 
sağlamaktadır. Böylece ihtiyaç duyulan sayıda solunum 
cihazı hava basınç ağına bağlanarak kolayca kullanıma 
alınabilmektedir. Hava kompresörünün kapasitesi arttı-
rılarak kullanılan solunum cihazı sayısı yüksek sayılara 
çıkarılabilmektedir. 

Pnömatik sistem Nefes’in mekanik gereksinimlerden 
arındırılarak güvenli ve kurulumu basit hale gelmesi-
ni sağlamaktadır. Kompresörün bulunmadığı alanlarda 
mobil kullanım sağlanabilmesini için cihazlar basınçlı 
tüplerin desteğiyle fonksiyonlarını sürdürmeye devam 
edebilmektedir.

Şüphesiz ki Covid-19 salgını ile başlayan bu süreçte, in-
san ve toplum sağlığı üzerine çok daha fazla yatırım ve 
çalışmalar yapılması gerektiği bir kez daha anlaşılmıştır. 
Bizler de LABOBINX olarak ürettiğimiz Nefes solunum 
cihazı ile bu gerekliliğe ilk katkımızı sağlamaya çalıştık. 
Her bir cihazın en azından bir hayatı kurtarabilecek öne-
me sahip olduğunu biliyoruz. Bu bağlamda, her zaman 
insan sağlığını ön planda tutarak herkesin eşit şartlar-
da erişebileceği, ihtiyaç duyulan sürede ihtiyaç duyulan 
miktarlarla topluma faydası dokunabilecek ve insanlara 
nefes olabilecek ürünleri üretmeye ve geliştirmeye de-
vam edeceğiz. l
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İş girişiminizin ilk fikri nasıl doğdu? 

TÜ’de yüksek lisans tez çalışmam sı-
rasında elektrik dağıtım şebekelerinin 
uzaktan izlenmesi ve kontrolü üzerine 
bir projeyi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne 

sunmuştum. Şirketi kurmadan önce TÜBİTAK’ta araştır-
macı olarak görev yapıyordum. TÜBİTAK’tan ayrılmayı 
düşündüğüm aylarda, İTÜ’deki projeyi iş fikri haline ge-
tirerek Teknogirişim Sermayesi Desteği için Sanayi Ba-
kanlığı’na sundum. İş fikrim kabul edildi ve TÜBİTAK’ta-
ki görevimden istifa ettim. Böylece Saykal Elektronik 
2010 yılında faaliyetlerine başladı. Kendi şirketimi kur-
mak ODTÜ’deki eğitim sürecinde kendime koyduğum 
bir hedefti. Yeterli tecrübeye sahip olduğumu düşündü-
ğümde Teknogirişim fırsatını değerlendirerek harekete 
geçmiş oldum. Elbette büyük bir heyecanla çalışmalara 
başladım. İlk yıllar çok zevkli ve bir o kadar da heyecanlı, 
zorlu zamanlardı. 

İlk adımları atarken hangi kolaylık ve zorluklarla 
karşılaştınız?

İlk adımları atarken devlet desteği büyük kolaylık sağ-
ladı. Girişimciliğe atılmaya cesaretlendirdiği gibi ilk yıl 
finansal destek sağlaması açısından yararı büyük oldu. 
Ayrıca ilk yıllarda en büyük destekçim sevgili eşimdi ve 
desteğini hiç eksik etmedi. İlk yıllar yakın arkadaşları-
mın da desteğini gördüm. Ülkemizde girişimci olmak 
gerçekten zor ve meşakkatlidir. Etrafınızdaki çoğu insan 

İ

Saykal Elektronik, İleri 
Teknoloji Ürünler Geliştiriyor

yakında batar yaklaşımı ile sizi izler. Başarısız olmanızı 
adeta bekler, cesaretinizi kırar, başarısızlığı görmek ister 
ve ben demiştim diyebilmek için can atar. Elbette büyük-
lerimiz etraflarında gördükleri başarısız örnekleri refe-
rans alarak yaptığınız işe sürekli şüphe ile bakarlar. Ül-
kemizde girişimcilik kültürü 10 yıl önce bugüne göre yok 
denecek kadar az olduğundan motivasyonunuzu kay-
betmemek için etrafınızdaki sosyal baskıya direnmeniz 
gerekirdi. Ülkemizdeki bir diğer zorluk ise yeni kurulan 
şirketleri sömüren diğer şirketler. İlk yıllar çalıştığımız 
müşteriler arasında ödemesini küçük bir firma olduğu-
nuz için bilerek öteleyenler, anlaşma dışında az ödeme 
yapanlar, işi başlatıp yarıda bırakanlar, üretim yaptırıp 
ürünleri gerekçe göstermeden almayanlar, projeye baş-
layıp yarı yolda geri çekilenler vardı. Maalesef ülkemizde 

Teknoloji odağımızda sensör teknolojileri, 
endüstriyel kontrolcüler, motor sürücüler ve 
haberleşme birimleri bulunuyor.

Yücel Saykal
Saykal Elektronik
Genel Müdürü
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Ürün ve çözümlerimiz 5 ana sektörde 
kullanılıyor. 

Otomotiv sektöründe otomobil elektronik, 
elektromekanik ekipman olarak, hayvancılık 
sektöründe büyükbaş sağmalların takibinde 
ve süt çiftliği genel verim ve sağlığı artırma-
da, endüstriyel otomasyon sektöründe dijital 
dönüşüm projelerinde ve makine ekipman 
kontrolünde kullanılıyor. Ayrıca yapıların 
sağlığını izleyen, deprem analizi yapan ve 
deprem önleyici hizmetler sunan sektör çözü-
mümüz var. Son olarak da yenilebilir enerji 
sektörüne yönelik PV, CSP, CST güneş takip 
sistemleri, motor sürücüler, sensörler ve ha-
berleşme ekipmanları çözümü geliştiriyoruz. 

ticari ahlak yok denecek kadar az. Çok büyük kurumsal 
şirketler bile ticari ahlaktan yoksun. Ülkemizde girişimci 
olmak ve yeni bir şirket kurup ilerlemek, tuzaklarla dolu 
dikenli ve taşlı yolda yürümekten farksız bir durum.

İlk başarısızlığınız ne oldu?
Bundan nasıl bir ders çıkartınız?

Teknogirişim sermayesi desteği aldığımız proje “Elektrik 
ve Doğalgaz Dağıtım Şebekelerinin Veri Tabanlı Kont-
rol ve Gözetleme Sistemlerinde Kullanılmak Üzere Yeni 
Nesil, Akıllı Uzaktan Erişim Birimlerinin Geliştirilmesi” 
projesi idi. Bu kapsamda 2010 yılında yaptığımız çalış-
malar ile 2011 yılında elektronik kontrolcüleri geliştirdik. 
Ancak ürünlerin demo yapılması ve pazarlanması aşama-
sında elektrik dağıtım şirketleri ile görüşmelerde büyük 
bir dirençle karşılaştık. Üstelik görüşmeleri kendi bağ-
lantılarım üzerinden yapıyordum ve karşımdaki insanlar 
beni tanıyorlardı. 2011 yılında ürünler henüz prototipti 
ve testleri için saha çalışmalarına ihtiyaç vardı. Görüş-
melerimizde bize iletilen sorulardan bazıları; Bu ürün 
hangi dağıtım şirketinde çalışıyor, referanslarınız neler-
dir? Siemens’e rakip mi olacağını düşünüyorsun? Ürün-
leri önce başka bir yerde çalıştır sat, sonra getir masaya 
çalışan ürünleri koy bakalım şeklinde idi. Görüşmeler 
sonrasında anladım ki enerji sektörüne yeni kurulan bir 
şirketin ürün satması, demo yapması ve hatta kapısından 
girmesi bile zor. Ürün geliştirmeye ve hatalarını gider-
meye devam etmek, prototipler için saha çalışmalarında 
iş birliği yapacak bir dağıtım şirketi bulmak, ürünlerin 
sertifikasyon süreçlerini devam ettirmek, müşteri ile 
masaya oturamadığımızdan imkansız hale gelmişti. Bu 
sebeple enerji sektöründe devam etmekten vazgeçtim ve 
nakit akışı sağlamak amacı ile geliştirdiğimiz elektronik 

kontrolcüleri başka sektörlere pazarlamaya ve elektronik 
ürün geliştirme, tasarım ve mühendislik hizmeti ver-
meye başladım. Geliştirdiğimiz ürünleri hedeflediğimiz 
sektörlere pazarlayamamış, ilk iş fikrimiz başarısızlıkla 
sonuçlanmıştı. Girişimciliğin ilk yılında bir ürünü geliş-
tirmekten çok, satmanın daha önemli olduğunu, büyük 
sektörlere girişin ancak büyük iş ortaklıkları ile gerçek-
leşebileceğini ve güçlü bir finansman ihtiyacı olduğunu o 
zaman anladım. Özetle bugün birçok girişimcinin oku-
duğu ve bildiği ama uygulamakta zorlandığı iyi bir iş mo-
delimiz ve iş planımız yoktu. İş modeli nedir bilmeden 
girişimciliğe atılmıştık ve başarısız olmuştuk. Artık önü-
müzde aşılması gereken tek bir konu vardı. Nakit akışı-
nı sağlamak ve şirketi ayakta tutmak. Ayakta kalmanın 1 
yıllık bir teknoloji şirketi için kaçınılmaz yolu, proje bazlı 
işler yapmaktır (veya yatırım almaktır ama o dönemde bu 
imkan çok kısıtlı idi) ve elinizdeki prototipi ve altyapıyı 
ihtiyacı olan müşterilere özelleştirerek satmaktır. İnter-
net reklamları ve kısıtlı iş ağımız ile tasarım yaptığımızı 
yayarak müşteri çekmeye çalıştık ve ilk projelerimizi al-
dık. İlk 3 yıl gerçekten zor yıllardı. 

Girişiminizin dünyadaki örnekleri var mı?

Her girişimin dünyada örnekleri vardır. Elbette elektro-
nik alanında çalışan bir teknoloji şirketinin de dünyada 
çok sayıda örneği var. Örnek aldığımız firmalar yurtdı-
şında enerji sektöründe çalışan bugünün endüstriyel 
IOT firmaları, o dönemin ise SCADA firmaları idi. Örnek 
aldığımız firmaların sahip olduğu avantajlar maalesef ül-
kemizde yoktu. Yurt dışıdaki firmalar çok uluslu ener-
ji şirketleri ile ortak çalışmalar yürütebiliyordu. Biz ise 
randevu dahi alamıyorduk. Yurtdışında ülkelerin enerji 
politikaları ve destekleri vardı. Ülkemizde ise kimin ne 
yaptığı belli olmayan yarı özel, yarı kamu bir yapı vardı. 
Kısaca kendimize başarılı firmaları örnek alsak da ya-
bancı firmaların iş modelleri ülkemiz için geçerli değildi. 
Elbette bugün anlattıklarımı, bu farkındalığı tecrübe edi-
nerek yıllar sonra kavradım ve anladım. 
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GOSB Teknopark’ta girişimci 
olarak saygı görüyorsunuz 

GOSB Teknopark’da yer aldığımız 5 yıl bo-
yunca bir girişimci olarak yardıma ihtiyaç 
duyduğumuz her an bizim yanımızda olan 
bir yönetim anlayışı ile karşılaştık. GOSB 
Teknopark’ta girişimci olarak kesinlikle saygı 
görüyorsunuz ve fikirlerinize değer verildi-
ğini hissediyorsunuz. Girişimcilere yönelik 
etkinlik ve organizasyonlarla, eğitimlerle 
kendinizi ve işinizi geliştirebileceğiniz ülke-
mizdeki az sayıda merkezlerden bir tanesi 
olduğunu söyleyebilirim. Bu vesile ile GOSB 
Teknopark eski genel müdürü A. Emre AK-
SAN hocamızdan bahsetmek istiyorum. Ken-
disi girişimcileri seven ve her zaman destek-
leyen, fikirlerine önem veren bir hocamız, 
danışmanımız ve büyüğümüzdü. Hocamızı 
sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz.  

Girişiminizin kuruluşundan bugüne süreçlerini 
anlatabilir misiniz?

2010 yılında başladığımız serüvende 2011 yılında girişi-
mimizin başlangıç projesi ve ürünlerini pazarlayamamış, 
hatalı iş modeli neticesinde başarısız olmuştuk. 2011 yı-
lında şirketi ayakta tutmak için edindiğimiz tecrübe ile 
elektronik ürün geliştirme ve tasarım hizmeti vermeye 
başladık. Elbette zor zamanlardı. Şirketin ilk 2 yılında ev 
giderlerimizi eşimin maaşı karşılıyordu. Tasarım hizmeti 
veriyorsunuz ama görünür değilsiniz, iş ağınız yok, eki-
biniz yok ve reklam yapmanız gerekiyor. İnternet rek-
lamları ile birçok müşteri talebi geldi. O yıllarda bizim 
yaptığımız işi yapan çok az firma olmasının bir avantajı-
nı da gördük. Ancak buradaki problem, gelen firmaların 
kurumsal olmamasıydı. Şahıs şirketleri ve küçük firma-
lar kimseye yaptıramadıkları projeleri maliyetinin altına 
yaptırmanın yollarını arıyordu.

Bunun içinde yeni kurulan girişimleri arayıp, suyunu 
çıkaralım yaklaşımında idiler. İlk işlerimizi böyle aldık. 
Bu işlerin maalesef çoğu kısa vadede çok az nakit sağlasa 
da uzun vadede şirkete büyük zaman kaybettirdi. Proje-
ye başlayıp, ön ödeme yapıp, ön ödemesi az olduğundan 
parayı gözden çıkarıp siparişi iptal edenler, iş tamam-
landığında bizim size söz verdiğimiz kadar bütçemiz yok, 
ancak yarısını verebiliyoruz diyenler, ürün geliştirme-
sini bitirdiğiniz üründen 100 adet üretmek için %20 ön 
ödeme yapıp, daha sonra projeden vazgeçtik ürettiğiniz 
ürünleri almayacağız deyip, telefonlara çıkmayanlar. Si-
zin verdiğiniz hizmeti diğer tedarikçi ile karşılaştırdık ve 
sizin emeğinizin karşılığı bu kadar diyen ve sözleşmedeki 
tutarı ödemeyenler. Her girişimci doğru iş modeli kur-
mamış ve doğru müşterilere ulaşmamış ise ülkemizdeki 
ticari ahlaksızlığı iliklerine kadar hisseder. Biz de şirke-
tin ilk 3 yılında çok derinden hissettik. 

Türkiye’de ne kadar yapılamayan zor elektronik pro-
je varsa bize geliyordu. Eğer iş ağınız yoksa ve teknoloji 
geliştirme hizmeti veriyor iseniz size ancak başkalarının 
yapamadığı işler gelir. Bu işleri de ancak gözden çıkarıla-
bilecek bir fiyata size verirler. Saykal Elektronik 2016 yı-
lına kadar tasarım şirketi olarak faaliyetleri devam etti ve 
tüm bu zorluklar içerisinde parmakla gösterilecek işlere 
imza attı. Örneğin denizaltı ile helikopteri optik olarak 
haberleştiren sistemi geliştirdik. Milli gemilerin su altı 
telefonu, sonar gibi alt sistemlerini geliştirdik ve ürettik. 
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Girişimcilik çok zor bir süreç

Ülkemizde ise girişimci olmak çok daha zor. 
Girişimciliğe adım attı iseniz kendinizi işini-
ze adamanız, en yüksek verimde, motivasyo-
nunuzu hiç kaybetmeden çalışmanız gerekir. 
Girişimcilik aslında kendini mümkün olan 
en hızlı yoldan geliştirme sürecidir. Kendini 
ne kadar hızlı geliştirir, hatalarından ne ka-
dar çok ders alırsan o kadar hızlı ilerlersin. 
Kendini geliştirmek için büyük özveri sarf 
etmeye kararlı olan herkes girişimci olabilir.  
Eğer bir kişi girişimci olmak istiyorsa, iyi bir 
iş fikri ve iş modeli çerçevesinde çok çalışmak 
ve kendini geliştirmek için cesareti ve karar-
lılığı varsa, özel hayatı da girişimcilik serü-
venine müsait ise tavsiye ederim.  

Sabancı Müzesi, Eczacıbaşı Vitra gibi önemli gruplara 
inovatif elektronik tasarımlar ve üretimler yaptık. Epi-
lepsi ve parkinson hastalıklarının tedavisi için beyin pili 
olarak isimlendirilen vücut içi elektronik implant ge-
liştirdik. Türkiye Kıbrıs Temiz Su Boru Hattı projesinde 
sensörleri ve boru hattının izleme sistemini geliştirdik. 
Türkiye’nin ilk yoğunlaştırılmış güneş santralinin tüm 
saha elektroniğini geliştirip ürettik. 

2016 yılına geldiğimizde artık rafa koyabileceğimiz elekt-
ronik ürünlerimiz vardı. 2016 yılında ABD’de 1 aylık bir 
eğitim aldım. Bu eğitim sonrasında firmayı orta gelir 
tuzağından çıkarmak ve ölçeklenebilir bir yapıya dönüş-
türmek için adımlar atmam gerektiğini anladım. 

2016 yılında iş modelimizi değiştirmeye karar verdim. 
Tasarım şirketi olmayı bırakmamız, özel işlerden çık-
mamız ve kendi ürünlerimizi geliştirmemiz gerekiyor-
du. Karar aldım ve 2017 yılından itibaren yeni özel Ar-Ge 
projesi almadım. Sadece ürün hakları bizde kalmak şartı 
ile, hedefinde ürün olan projelere girmeye karar verdim.  
Elbette 5-6 yıldır hizmet verdiğiniz müşterilere artık biz 
yokuz deyip kestirip atamıyorsunuz.  Tasarım şirketi ya-
pısını, kendi ürünlerini geliştiren ve üreten şirket yapısı-
na dönüştürmek 3 yıl sürdü. Firma olarak geçmiş yıllarda 
çok çeşitli teknolojilerde, çok farklı sektörlere hizmet 

vermiştik. Ürün çeşitliliği de çok fazla idi. Rafta 40’tan 
fazla bitmiş ürün vardı ve yönetmesi çok zordu. 2019 
yılında stratejik planımızı hazırladık. En iyi olduğumuz 
teknolojiyi belirledik ve belirlediğimiz teknoloji odağı 
çerçevesinde ölçeklenebilir 5 ayrı iş planı ortaya çıkar-
dık. Diğer teknolojilerden ve sektörlerden çıkış yaptık ve 
girmemeye karar verdik. 

Ürün ya da hizmetiniz bugün geldiğiniz noktada hangi 
aşamadadır?

Teknoloji odağımızda sensör teknolojileri, endüstriyel 
kontrolcüler, motor sürücüler ve haberleşme birimle-
ri bulunuyor. Teknoloji odağımızda bulunan ürünler ve 
ürün grupları ile hizmet verdiğimiz 5 ana sektör var. 5 
ana sektörde ürün üretimi ve tedarikine devam ediyoruz. 
Mevcut ürünlerin geliştirilmesi için Ar-Ge çalışmaları da 
devam ediyor. Firmamız 2018 yılında ilk doğrudan ihra-
catını da yapmıştır. Şu anda çalıştığımız 5 ana sektör;

1. Otomotiv Çözümleri (Sensörler, ECU ve Motor 
Sürücüler)

2. Hayvancılık Çözümleri, (IOT, Sensörler, Sürü Yönetim 
Sistemi)

3. Endüstriyel Otomasyon ve Dijital Dönüşüm Çözüm-
leri (Kontrolörler, Haberleşme Köprüleri, Sensörler, 
Motor Sürücüler, MES) 

4. Yapısal Sağlık ve Kuvvetli Yer Hareketleri Takip Siste-
mi (IOT, Sensörler)

5. Yenilenebilir Enerji (PV + CSP) Çözümleri (Motor Sü-
rücüler, Sensörler, Haberleşme Modülleri ve Haber-
leşme Köprüleri)
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Firmamızın stratejik planı 2023 yılı sonuna kadar 5 ayrı 
alanda çözümleri tamamen olgunluğa ulaştırmak, her 
bir sektörel çözüm için, ilgili çözüme odaklanmış şirket-
lerle yola devam etmektedir. 

Bugün hangi noktadasınız? Gelecekte neler 
planlıyorsunuz?

Bugün geldiğimiz noktada yılda binlerce elektronik ürün 
üreten, ihracat yapan ve ithal ikame sağ-
layan bir teknoloji şirketiyiz. Gelecekte 
2023 yılı sonuna kadar 5 ayrı alanda çö-
zümleri tamamen olgunluğa ulaştırmak, 
her bir sektörel çözüm için, ilgili çözü-
me odaklanmış şirketlerle yola devam 
etmek istiyoruz. Saykal Elektronik’den 
5 ayrı teknoloji şirketi ortaya çıkarmak 
ve her birini alanında dünyada tanınmış 
şirketler haline getirmek istiyoruz.  

Tekrar baştan başlasanız, neler 
yapardınız?

Geride bıraktığımız 10 yılda çok fazla özel proje ile vakit 
kaybettik. Emeğimizi sömüren müşteriler, firmalar oldu. 
Başladığımızda bize yol gösteren danışmanlarımız yok-
tu. Girişimcilik ekosistemi bugünkü kadar gelişmemişti. 
Girişimci kimdir, iş modeli ve iş planı nedir, ölçeklenebi-
lirlik nedir bilmiyorduk.  

Şu anki bilgi birikimim ile baştan başlasam, kesinlikle 
doğru bir iş modeli peşinde koşardım. Ayakları her an-
lamda yere basan, ölçeklenebilir, pazar analizi doğru ve 
detaylı olarak yapılmış bir iş modeli ile tek bir konuya 
odaklanır ve iş planım çerçevesinde sadece teknik ta-
rafta değil, pazarlama, reklam, finansman kaynağı ve iş 
ağı geliştirmek içinde yoğun çaba harcardım. Odağım-
dan sapmamak için finansman kaynağı olarak yatırımcı 
fırsatlarını kesinlikle değerlendirirdim. Girişimcilik tec-
rübesi olanlarla sürekli fikir alışverişi yapar, danışman-
ların fikirlerine başvurur, iş ağımı genişletir, girişimcilik 
ile ilgili kitapları okur ve fayda sağlayacak sosyal ağları 
takip ederdim. 

İş ve yaşam ilkeleriniz nelerdir?

Özel hayattaki ilişkilerinde, iş dünyasının da temel kav-
ramı güvendir. İşlerin çerçevesini her ne kadar hukuki 
sözleşmeler belirlese de ilişkiler her zaman karşılıklı 
güven ile kurulur. Her zaman her konuda, doğru, dürüst 
ve şeffaf olmalısınız. Bir söz verdiyseniz para kaybedece-
ğinizi bilseniz bile yerine getirmelisiniz. Temelde dikkat 

ettiğim ilke budur. 

Ben fayda odaklı bir insanım. Bir iş yaptığı-
mızda veya bir ürün sattığınızda müşterini-
ze fayda sağlamanız gerekmektedir. Çıktısı 

fayda olmayan çalışmalardan uzak dur-
maya çalışırım. İnsan önce kendine fay-
dalı olmalı, sonra yakın çevresine, sonra 

iş arkadaşlarına ve ekibine sonra da sun-
duğu hizmetler ve ürünler ile müşterileri-
ne ve iş ağına faydalı olmalıdır.  Çalışmaları 
ülkesine ve milletine fayda sağlamalıdır. 
Son olarak başarabilirse tüm insanlık için 

fayda sağlamalıdır. Benim için başarının ölçütü faydadır. 
Bir insan ne kadar fayda sağlıyor ise, o kadar mutlu ve o 
kadar başarılı olur. Çalışmalara fayda odaklı bakıldığın-
da müşteri memnuniyeti, çalışan memnuniyeti, verim-
lilik, iş ahlakına uygun hareket etme, temiz ve güvenilir 
bir organizasyon oluşturma, müşteriye iş ortaklarına ve 
çalışanlara saygı gibi kavramlar sizin vazgeçilmez pren-
sipleriniz haline gelir. l
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Girişimci, Akademisyen 
Ekosistemini Hayata 
Geçirmeliyiz

Dr. Öğr. Üyesi Emel Sokullu

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Bölümü ve 

Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırmaları Merkezi

2016’da TÜBİTAK BİGG programı desteği kapsamında Dokuz Eylül 
Üniversitesi Sağlık Teknoparkı bünyesinde SOLAB Ar-Ge şirketini kuran 

Emel Sokullu, start-up kapsamındaki firması üzerinden TTGV, Acıbadem 
Üniversitesi Kuluçka Merkezi gibi çeşitli kuruluşlarca ödül almış, sağlık 

alanında ticarileşebilecek Ar-Ge projeleri sürdürmektedir.
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Emel Sokullu, İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mü-
hendisliği bölümünden mezun olmuştur. Yüksek lisansı-
nı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Malzeme Bilimi ve 
Mühendisliği bölümünden aldıktan sonra 2010 senesinde 
Ege Üniversitesi Biyomühendislik bölümünden dokto-
ra derecesi ile mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktora 
dönemleri boyunca, Alabama A&M University Research 
Instituteve Lawrence Berkeley National Laborotorynin 
içinde bulunduğu projelerde biyomalzemeler, polimerler, 
sinir hücre kültürü  ve  iyon  implantasyonu  ile  yüzey 
modifikasyonu konularında  çalışan Emel  Sokullu, 2012 
senesinde doktora sonrası araştırmalarını sürdürmek 
üzere TÜBİTAK bursu ile M.I.T. Harvard Medical School  
Health  Science  and  Technology  bünyesindeki   Biyoa-
kustik   MEMs   in   Medicine Labs’de  çalışmalarına de-
vam etmiştir. Bu kapsamda, 3 boyutlu HidroJeller içinde 
sinir hücre kültürü, 3-Boyutlu beyin dokusu çalışmaları 

Üniversitede eğitim vermenizin yanı sıra mikro iğneler 
geliştirme konusunda çalışan bir Ar-Ge şirketiniz de 
var. Mikro iğne projenizden söz edebilir misiniz?

şının vücuda kolay verilmesini sağlayan 
bir polimer teknolojisi geliştiriyoruz. 
Ben projeye özellikle çocuk aşıları odaklı 
başlamıştım. Sistem kısaca şöyle çalışı-

yor; polimere emdirilen aşı molekülleri bandaj yardımı 
ile deri altından vücuda veriliyor. Yani Türkiye’de üreti-
len aşı ve diğer başka formülasyonları, bazı faydalı yağ-
ları ya da vücuda enjekte edilen bazı kozmetik ürünleri, 
normalde iğneyle gönderilmesi gereken moleküllerin bir 
bandaj ile, vücuda acısız ve pratik bir şekilde verilmesi 
diyebiliriz. Verilen ilaçların deri altındaki hücrelerden 
immün sisteme katılımı keşfedilince biz bu yolağa hızlı 
temas eden bir teknoloji üzerinde çalışmaya başladık.

Bu teknolojinin kazanımları neler olacak?

Bu araştırmalar bir çok başka araştırmaların ve uygu-
lamaların önünü açabilir, ama bütün bu gelişmeler za-
man alacaktır. Kozmetik veya veterinerlik alanında çok 
faydalı olabilir. Bizim yaptığımız mikro iğneler illa deri 
üzerinden olmak zorunda da değil. Farklı başka uygula-
malar da düşünülebilir. Moleküllerin vücut içinde belirli 
bir bölgeye hedeflenmesi ve oraya gönderilmesi önemli 
bir konu. Çünkü biz verdiğimiz her ilacın, mesela kan-
ser ilacının, kanserli bölgeye gitmesini istiyoruz. Onun 
dışındaki bölgelere o ilaç giderse oradaki sağlıklı hücre-
lere zarar verebiliyor. İlaç taşınımı ile molekül taşınımı 
ikisi de aynı aslında. Bu hala üzerinde çalışılan bir konu. 
Bunu moleküler robotlarla, farklı moleküler tasarımlarla 
yapabilirisiniz. Bunun için çok yoğun çalışan gruplar var.

A

Sizin bir de start-up şirketiniz var. Solab’da neler 
yapıyorsunuz? 

Yaptığım bilimsel projelerin piyasaya hazır edilme, ürü-
ne dönüşme ve buna yönelik bürokratik işlemleri Solab 
üzerinden yapmaya çalışıyorum. Türkiye’de daha çok bi-
lişimle ilgili start-uplar var. Bir de DeepTech dediğimiz 
bir başka start-up çeşidi var. DeepTech’ler biyotekno-
loji, Nanoteknoloji gibi alanlarda aktif yüksek teknoloji 
start-up’ları. Solab, DeepTech dediğimiz start-up’lardan 
biri.

Solab bünyesinde bir takım yarışmalara katıldım. Geliş-
tirdiğimiz ticarileşebilecek projeler üzerine Türkiye Tek-
noloji Geliştirme Vakfı’nın “Sağlıkta İş Fikirleri” yarışma-
sında bir ödül aldım.

KUTTAM'da (Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp 
Uygulama ve Araştırma Merkezi) neler yapıyorsunuz?

Koç Üniversitesi’nin bir kuruluşu olan KUTTAM’da 
araştırmacı olarak çalışıyorum. Aynı zamanda Tıp Fa-
kültesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapıyorum. 
Biyofizik eğitim almama rağmen bu iki görevi birarada 
yürütüyorum. Bu Koç Üniversitesi’nin vizyonundan ileri 
geliyor. Benim gibi farklı disiplinlerden, farklı katkıları 
olabilecek öğretim görevlilerini istihdam ediyor.

Tıp doktorlarının yanı sıra hem moleküler biyoloji hem 
de benim gibi fizik disiplinli öğretim görevlileri Tıp Fa-
kültesi’ne katma değerli çözümler sunuyor. Tıp Fakültesi 
içinde görev yaparken birebir doktorlar ile temas ediyo-
rum. Sorunların çözümünde kendi disiplinimin pence-
resinden bir bakış sunabiliyorum. Bir mühendis olarak 
tıbbın içinde görev yapıyorum.

içinde yer alan Emel Sokullu, 2013 senesinde geri döndüğü 
Türkiye’de İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Mühendislik 
Bilimleri, Biyomühendislik Bölümü kapsamında Yar. Doç. 
Dr. olarak göreve başlamıştır. 2016’da TÜBİTAK BİGG 
programı desteği kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi 
Sağlık Teknoparkı bünyesinde SOLAB Ar-Ge şirketini ku-
ran Emel Sokullu, start-up kapsamındaki firması üzerin-
den TTGV, Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezi gibi 
çeşitli kuruluşlarca ödül almış, sağlık alanında ticarile-
şebilecek Ar-Ge projeleri sürdürmektedir. Royal Academy 
of Engineering Leaders of Innovation programına seçilen 
Emel Sokullu Eylül 2019 itibariyle Koç Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Biyofizik Bölümü ve Koç Üniversitesi Translas-
yonel Tıp Araştırmaları Merkezi (KUTTAM) kapsamında 
araştırma çalışmalarına devam etmektedir. Emel Sokullu, 
Society for Neuroscience, FENS, Türk Biyofizik Derneği, 
Beyin Araştırmaları Derneği ve IEEE üyesidir.
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Size göre tıpdaki ilerlemeleri mühendisler mi yoksa 
doktorlar mı sağlıyor?

Bana göre ikisi birlikte elbirliğiyle geliştiriyor diyebilirim. 
Doktorlar hastalıklardaki sorunu görüp tanımlamazsa, 
mühendislerin geliştirdiği teknoloji yerini bulmuyor. Ya 
da doktor fikir aşamasında mühendisin geliştirdiği bir 
çözüm içinde yer almıyorsa bu teknoloji yerine oturmu-
yor. Bu sürecin birlikte ortak katkılarla gelişmesi gere-
kiyor. İşte tam bu noktada KUTTAM’da bunu yapmaya 
çalışıyoruz.

Sağlıkta dijital dönüşümü nasıl değerlendiriyorsunuz?

Dijitalleşme hayatımızın her yerinde yer alıyor. Sağlık-
ta bunun yansımasını yapay zeka kullanımında görebi-
liyoruz. Bir takım tanı ve tedavi yöntemlerini daha ön 
aşamalarında doktorları devreden çıkartmadan, onlara 
destek olabilecek yapay zeka temelli çalışmalar yapılıyor.

KUTTAM olarak yapay zeka teknolojisiyle ilgili yapabi-
leceklerimizi bir yandan takip ederken bir yanda kendi 
sistemlerimize uyarlanması konusunda çalışmalar yü-
rütüyoruz. Ben, üzerine araştırma yaptığım ilaç taşıma 
sistemlerin konusunda da dijital teknolojileri kullanmaya 
yöneliyorum.

Sağlık sektöründe dijitalleşmeyi en çok radyoloji ala-
nında görüyoruz. Alınan görüntülerin işlenmesi, so-
nuçlardan çıkarsamalar yapılması gibi tıbbın bir çok alt 
bileşeninde yapay zeka temelli tanı ve tedavi yöntemleri 
uygulanıyor.

Aynı zamanda artırılmış gerçeklik uygulamaları ile tıp 
eğitiminde dijitalleşmenin önemi ortaya çıkıyor. Tıp eği-
timi artık sadece masa başında ya da yatakta değil sanal 

ortamda, artırılmış gerçeklik uygulamaları ile de verile-
bilir. Simülasyon sistemleri üzerinden çalışma artık tıp 
eğitimde giderek daha fazla yer alıyor.

Teşhis ve verilerin analizinde dijitalleşmenin önemli 
katkıları var. Aynı zamanda araştırmalarda ileriye dönük 
kestirimlerin yapılması, uzun dönemli deneyler yapmak 
yerine daha kısa sürede daha hızlı sonuçlar almak gide-
rek mümkün hale geliyor.

Türkiye’de sağlık sektörü ve teknolojilerinin gelişimini 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sağlık sektörü çok önemli ve stratejik bir bir alan. Bu 
Türkiye için önemli bir fırsatı da barındırıyor. Nüfusu-
muz çok fazla ve aynı zamanda sağlık konusunda bir çok 
konuda yurt dışına bağımlıyız. Dışa bağımlılığı azaltarak, 
kendi hastamıza kendi güçlü altyapımızla hizmet vermek 
bizim önemle üzerinde durmamız gereken bir konudur. 
Doktorlarımız ve onların bilgi altyapısı çok iyi durumda-
dır. Kullandığımız sarf ve biyomedikal malzemelerimizi 
kendimizin üretiyor olması direkt olarak ekonomik bir 
katkıdır. Belki bir ürün çıkartmak tek başına yeterli de-
ğil, bu ürünün sertifikasyonu, belgelendirilmesi gibi bir 
çok aşama var. Bu güne kadar sağlık sektörümüz bu aşa-
malarda da dışa bağımlıydı. Sonra yeni yeni kurulmaya 
başlayan, benimde içinde bulunduğu KUTTAM gibi mer-
kezler sayesinde bir çok şeyi kendi bünyemizde yapabilir 
hale geliyoruz. Bunun yanı sıra ürettiğimiz ürün ve çö-
zümleri, etrafımızdaki diğer ülkelere de servis edebile-
cek bir konuma da erişiyoruz. Öte yandan bir de giderek 
önem kazanan sağlık turizmi var.

Sağlıkta Ar-Ge konusunda karşılaşılan sorunlar neler?

Ülkemizde teknoloji ve Ar-Ge geliştirme konusunda alt-
yapı olarak bir sorumuz yok. Bu noktada bir çok kamu 

Türkiye’de akademisyenler teknik anlamda 
en büyük bilgi birikimine sahip kesimdir. 
Akademisyenlerin araştırmalarının hayat-
taki karşılıklarını bulması, fikirlerini ürüne 
çevirme noktasında cesur davranmaları ge-
rekir. Örencilerini bu konuda cesaretlendi-
rip, girişimleri desteklemelilerdir. Ben yap-
tığım bilimsel çalışmaların insana değmesini 
fayda yaratmasını istiyorum. Teknolojik bir 
ürün ortaya çıkartabilmek için sadece bi-
limsel bilgi yetmiyor, üzerine işletme, halkla 
ilişkiler, mevzuat vs. biliyor olmak gerekiyor. 
Bir sürü başka şey daha bilmen gerekiyor. Bi-
limsel çalışmalar farklı, bilimin ticarileşmesi 
süreçleri apayrı bir uzmanlık gerektiriyor.
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Sağlık sektörü çok önemli ve stratejik bir bir 
alan. Bu Türkiye için önemli bir fırsatı da 
barındırıyor. Nüfusumuz çok fazla ve aynı 
zamanda sağlık konusunda bir çok konuda 
yurt dışına bağımlıyız. Dışa bağımlılığı azal-
tarak, kendi hastamıza kendi güçlü altyapı-
mızla hizmet vermek bizim önemle üzerinde 
durmamız gereken bir konudur. Doktorla-
rımız ve onların bilgi altyapısı çok iyi du-
rumdadır. Kullandığımız sarf ve biyomedikal 
malzemelerimizi kendimizin üretiyor olması 
direkt olarak ekonomik bir katkıdır. Belki bir 
ürün çıkartmak tek başına yeterli değil, bu 
ürünün sertifikasyonu, belgelendirilmesi gibi 
bir çok aşama var.

desteği mevcut. Bunun yanısıra AB’den bir çok destekten 
de faydalanabiliyoruz. Ülkemizde Ar-Ge yapanların te-
mel sorunu finanstan öte, başka daha alt adımları tanım-
lamak oluşturuyor. Bir kişi ya da on kişi araştırma yapa-
maz, yüzlerce kişinin araştırma yapıyor olması gerekiyor. 
İşte biz buna ekosistem diyoruz. Bu ekosistem ülkemiz-
de doğru olarak tanımlanmış değildir. Buna bağlı olarak 
gümrük sorunumuz oluyor, sesimizi duyuramıyoruz.

Bu yüzden öncelikli olarak bir Ar-Ge ekosisteminin oluş-
ması gerekiyor. Ben kendi araştırmamı laboratuvarda 
yapıyorum, bir şekilde finansa erişiyorum. Sonraki aşa-
malarda, yani araştırmanın ürüne dönüşme adımları ek-
sik kalıyor.

Yine bunların yanı sıra araştırmacı, karşılaştığı sorun-
larda yardım alabilmelidir. Ben bir yanda KUTTAM’da 
görev yapıyorum, şanslıyım. Araştırmalarım için yardım 
alabiliyorum. Daha önce İzmir’de çalışmıştım. Ekosiste-
min birbiri içinde kendini destekler nitelikte olması ve 
sorunlar çıktığında birbiriyle etkileşim içinde hareket 
etmesi gerekir diye düşüyorum.

Teknoparklar, kuluçka merkezleri gibi oluşumları 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Daha önce Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Teknopark’ın-
daydım. İstanbul’a gelince ofisimi Acıbadem Üniversitesi 
Kuluçka Merkezi’ne taşıdım. Sağlık konusunda uzman-
laşmış alanlarda bulundum. Uzmanlaşan bir teknopark, 
çalışanlarını da doğru noktalara yönlendirebiliyor. Eko-
sistem sorunu bir parça bu şekilde çözülebiliyor. Daha 
dikeyde uzmanlaşmış teknoparklarda oldukça geniş 
alanlarda çözümler üretilebilecek. Uzmanlaşmayı önem-
siyorum, kişilerin faaliyet gösterdiği alanların belirgin 
olması faydalıdır diye düşünüyorum.

Bunun yanı sıra çok büyük teknoparklarda, belli alanlar-
da ve hacimlerdeki şirketlere bu hizmetlerin sunuluyor 
olması da ayrıca çok değerlidir. Medikal sektörü zor bir 
alandır. Sadece muhasebe bilgisiyle ayakta kalınabilecek 
bir sektör değildir. Bir sürü bilgi birikimini size sağlaya-
cak olan bir yapının olması gerekir. Bunun dikeyde uz-
manlaşan teknoparklarda oluştuğunu görüyorum.

Ayrıca girişimci, akademisyen ekosistemi de çok önemli. 
Araştırmamın ilk yılında TÜBİTAK’tan destek aldım. Bu 
destekle İngiltere’de “Academy of Engineering Leaders 
of Innovation” programına katıldım. Bu programa benim 
gibi hem akademisyen hem de girişimci 10 kişi ile gittik. 
Bunun üzerinden iki yıl geçti, hala bilgi birikimimizi pay-
laşıyoruz. Nerede olursak olalım birbirimize ulaşıyoruz, 
sürekli konuşuyoruz. Böylece birbirimize çok faydamız 
dokunuyor.

Laboratuvarda çalışan bir akademisyen olarak şirketi-
min Teknopark bünyesinde olmasına çok da gerek yok. 
Bu noktada sanal teknoparkların çok önemli olduğu-
nu düşünüyorum. Böyle bir gereksinimi kendi adıma 
duyuyorum.

Amerika’daki hocalarım, Türkiye’nin en büyük avanta-
jının araştırmacının ya da akademisyenin öğrencileriyle 
birlikte çalışması olduğunu söylüyorlar. Bize bu duru-
mu iyi değerlendirmemiz gerektiğini ifade ediyorlar. Biz 
bunu yapabileceksek, bu noktada sanal teknoparkların 
önemi artıyor.

Bir medikal ürün geliştirme süresi ortalama beş yılı bu-
luyor. Bu beş yıl boyunca hiç kullanmadığım fiziksel bir 
alanın kirasını ödemek istemiyorum. Bu açıdan sanal 
teknoparkların olanaklarından faydalanırsak bütün aka-
demisyenler için büyük bir kolaylık olacaktır. l
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Blink TTO İngiltere Ofisi, Londra’nın ikonik 
binası The Shard içerisinde fiili operasyon ve 
yönetim ofisi olarak hizmet veriyor.
Önceliğimiz, teknoloji ve üretim şirketlerini 
doğru müşteriler ile minimum maliyet ve 
maksimum hızda bir araya getirebilmek! Bu 
yoldaki en büyük odağımız; firmayı, pazarı, 
ürünü veya hizmeti analiz ettiğimiz ve yol 
haritası çıkardığımız ücretsiz rapor ile işe 
başlamak.

Firmanız için İngiltere başta olmak üzere 
potansiyel bir pazar fırsatı yakaladığımız her 
ülke seçeneğinde, hizmet paketlerimizden 
birini seçebilir ve o paketle sınırlı kalmadan 
anahtar teslim satış, pazarlama ve iş birliği 
hizmeti alabilirsiniz.

İNGİLTERE’DE OFİSİNİZ DE 

MÜŞTERİNİZ DE HAZIR!

Blink TTO 
İNGİLTERE OFİSİNDE
VERİLEN HİZMETLER
Koşulları uygun kurumlar için 
%50-%75 hibe imkanı ile

Şirket Kurulumu
Ofis Adresi

Telefon Hattı
Çağrıyı Firma İsmi ile Karşılama

Temel Eğitimler
Teşvik Başvuruları

Marka Tescili
Pazara Hazırlık

Dijital Pazarlama Desteği (opsiyonel)
Paylaşımlı veya Firmaya Özel Satış Temsilcisi

1

2

3

Şirket Kurulumu
Ofis Adresi

Telefon Hattı
Çağrıyı Firma İsmi ile Karşılama

Temel Eğitimler
Teşvik Başvuruları

Marka Tescili

Şirket Kurulumu
Ofis Adresi

Telefon Hattı
Çağrıyı Firma İsmi ile Karşılama

Temel Eğitimler
Teşvik Başvuruları

Marka Tescili
Pazara Hazırlık

Gelen Çağrıyı Satışa Çevirme
Dijital Pazarlama Desteği (opsiyonel)

SANAL OFİS

TEMSİL OFİSİ

SATIŞ OFİSİ

İletişim

london@blinktto.com

+44 208 125 4137

uk.blinktto.com

GOSB Teknopark, 
Londra’da
Türkiye’nin ilk yabancı ortaklı ve üniversite bünyesinde olmayan özel teknoparkı GOSB 
Teknopark’ın Teknoloji Transfer Ofisi Blink, 2020 yılının ilk aylarında Londra’da hizmete 
giren ofisi ile özellikle teknoloji alanındaki girişimcilere hem İngiltere hem de İngiltere 
üzerinden farklı ülkelerin kapılarını açıyor.

ondra’nın ikonik binası The Shard içeri-
sinde fiili operasyon ve yönetim ofisi ola-
rak hizmete giren şirket hakkında detaylı 
bilgi vermek üzere basın mensupları ile 

online platformda bir araya gelen Blink TTO Direktörü 
Tolga Bildirici, Blink UK Direktörü Kemal Sidar ve Blink 
UK’in Londra’daki danışmanlarından Cultural Che-
mistry şirketinin kurucusu Patti McCarthy; Londra ofisi-
nin yapısı, hedefleri ve İngiltere’de iş yapma kültüründen 
söz ettiler.

Bildirici, konuşmasında GOSB Teknopark ve Blink TTO 
UK hakkında şu bilgilere yer verdi:  “2013 yılında GOSB 
Teknopark bünyesinde kurulan ve 2016 yılında BLINK 
ismini alan Teknoloji Transfer Ofisi; Ar-Ge faaliyetle-
ri sonucunda ortaya çıkan ürünlerin ticarileşmesini 

L
sağlayan tüm süreçleri yönetmekte, sanayinin ihtiyacını 
analiz ederek katma değer verimliliğini ortaya çıkarmayı 
hedeflemektedir. 

Blink UK ise başta Türk şirketleri olmak üzere tüm dün-
yadaki şirketlerin Birleşik Krallık pazarına erişimini 
en hızlı ve en etkili şekilde sağlamak üzere yola çıkmış, 
“Satış Danışmanlığı”, “Satış Operasyonu” ve “E-ticaret 
Yönetimi” konularında hizmet veren bir danışmanlık 
şirketidir. Blink UK müşterilerini aynı zamanda Birle-
şik Krallık’tan tüm dünya pazarlarına açmak için gerekli 
olan satış süreçlerini de yönetmektedir.” 

Blink UK Direktörü Kemal Sidar ise İngiltere yapılan-
masındaki en büyük odağın; “öncelikle firmayı, pazarı, 
ürünü veya hizmeti inceleyip bir yol haritası çıkararak, 
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Blink TTO İngiltere Ofisi, Londra’nın ikonik 
binası The Shard içerisinde fiili operasyon ve 
yönetim ofisi olarak hizmet veriyor.
Önceliğimiz, teknoloji ve üretim şirketlerini 
doğru müşteriler ile minimum maliyet ve 
maksimum hızda bir araya getirebilmek! Bu 
yoldaki en büyük odağımız; firmayı, pazarı, 
ürünü veya hizmeti analiz ettiğimiz ve yol 
haritası çıkardığımız ücretsiz rapor ile işe 
başlamak.

Firmanız için İngiltere başta olmak üzere 
potansiyel bir pazar fırsatı yakaladığımız her 
ülke seçeneğinde, hizmet paketlerimizden 
birini seçebilir ve o paketle sınırlı kalmadan 
anahtar teslim satış, pazarlama ve iş birliği 
hizmeti alabilirsiniz.

İNGİLTERE’DE OFİSİNİZ DE 

MÜŞTERİNİZ DE HAZIR!

Blink TTO 
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Teşvik Başvuruları
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Telefon Hattı
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Temel Eğitimler
Teşvik Başvuruları

Marka Tescili
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Gelen Çağrıyı Satışa Çevirme
Dijital Pazarlama Desteği (opsiyonel)
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TEMSİL OFİSİ

SATIŞ OFİSİ

İletişim

london@blinktto.com

+44 208 125 4137

uk.blinktto.com

ücretsiz analiz ile işe başlamak olduğunu” vurguladı. 
Sidar; girişimcilerin İngiltere başta olmak üzere po-
tansiyel bir pazar fırsatı yakalanan her ülke seçene-
ğinde, başlangıçta seçilen hizmet paketleri ile sınırlı 
kalmadan anahtar teslim satış, pazarlama ve iş birliği 
hizmeti alabileceğini belirtti.

Fiziksel Ofisten Önce Araştırma ve Sanal Ofis Kurun

Blink UK’de verilen hizmetlerin ana hatlarını; “İngil-
tere’de uçtan uca yapılanma, sanal ofis, temsilcilik ve 
satış ofisi imkanı, satışa hazırlık ve satış süreçleri ile 
devletin sunduğu teşvikler”in oluşturduğunu belirten 
Kemal Sidar, girişimcilere fiziksel ofis açmadan evvel 
fizibilite çalışmasını çok iyi yapmalarını, Türkiye ve 
İngiltere’nin sunduğu teşvikleri incelemelerini, ardın-
dan önce sanal ofis ve her şey yolunda ise fiziksel ofis 
ile ilerlemelerini tavsiye etti.

İngiltere ofisinin farklı alanlardaki danışmanlarından 
biri olan ve Cultural Chemistry şirketinin kurucusu 
olan Patti McCarthy ise sunumunda; İngiltere gibi bir-
çok farklı kültürün aynı merkezde birleştiği ve dünya-
nın her köşesinden şirketin rekabet ettiği bir pazarda, 
kültürel farklılıkları anlayabilmek, bu farklılıkların 
yaratabileceği olumsuzlukları azaltacak çalışmaları 
hayata geçirmenin önemine dikkat çekerek, kültürel 
yeterliliğin nasıl geliştirileceği konularında yardımcı 
olacak fikirler ve küresel pazarlara nasıl uyum sağla-
nabileceğine dair tavsiyelerini paylaştı.

Yalnızca İngiltere değil, tüm dünya ülkelerine açılım

Blink TTO İngiltere Ofisi, dünyanın en büyük ve reka-
betçi pazarlarından biri olan İngiltere pazarında ku-
rumların başarılı olmasını sağlarken, aynı zamanda 
farklı ülkelerde yer alan ortak ofisleri ile de «pazar ve 
fırsat» nerede ise girişimleri onlarla buluşturuyor.

Blink UK’in başlıca hizmetleri arasında; analiz, teşvik 
planlaması, pazar ve teknoloji araştırması, networ-
king, strateji ve pazara sunum ile uluslararasılaşma 
yer alıyor.

İş Birliğinde Yerli Ve Milli Kavramları
Ön Planda Olacak

Firmaların uluslararası pazardaki değişimi yakala-
yabilmeleri için kurgulanan bu yapıda yerli ve milli 
ürün/hizmetlerin tüm dünyaya tanıtılması, böyle-
ce bu sürecin getireceği fırsatlardan yararlanılması 
hedefleniyor.l
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Hayat kurtaran ilaçların arkasındaki
bilim ve tedarik zinciri

Aşının
YOLCULUĞU

Aşılar tehlikeli ve ölümcül olabilecek hastalıkları önler.

Aşıların Tarihçesi

Her aşının arkasında muazzam miktarda araştırma ve bilim var.
En ince ayrıntısı planlanmış üretim ve tederak zinciri süreci
bu kritik ilaçların küresel nüfusa ulaşmasını sağlıyor.

1796: Aşının doğuşu
Edward Jenner, 13 yaşında bir çocuğa 
aşı ile virüsü (inek çiçeği ile yakından 
ilişkili) aşıladı. Hasta, çiçek hastalığına 
karşı bağışıklık gösterdi.

1800-1900’lar

1985: Çocuk felci neredeyse 
ortadan kaldırıldı

Sürekli inovasyon ve aşıların dağıtımı 
sayesinde kolera, veba, difteri ve 
boğmaca gibi ölümcül hastalıkların 
ortadan kaldırılması yılları.

2019: Ebolanın aşısı
Ebola ile savaşmak için yeni "Ervebo" 
aşısı ABD’de onaylandı.

1979: Çiçek hastalığı 
ortadan kaldırıldı
Sadece 20. yüzyılda çiçek hastalığından 
300 milyon insanın öldüğü tahmin 
edilmektedir. Ancak Jenner’ın çiçek 
hastalığı aşılaması sistematik olarak 
uygulandığında, hastalık küresel olarak 
ortadan kaldırıldı.

Nasıl çalışır?
Aşılar, bağışıklık sisteminin bir enfeksiyonla savaşmak için 
gerekli antikorları oluşturmaya başlamasını sağlamak için 
sağlıklı bir insana düşük dozlarda canlı veya zayıflamış 
patojenler sunarak çalışır.

Aşı Yapım Süreci

10 YIL VE ÜZERİ
Ortalama olarak uluslararası pazara 
bir aşı getirmek için araştırma dahil 
geçen süre.

200-500 MİLYON USD
Araştırmadan, keşiften ve ürün 
kaydına kadar aşı başına tahmini 
maliyet.

%94 BAŞARISIZLIK ŞANSI

En hızlı aşı ilerlemesi, 2015'teki Zika 
salgını sırasında gerçekleşti. Bir aşı 
geliştirildi ve 7 ay içinde teste hazır hale 
geldi, ancak, klinik deneyler yoluyla 
onaylanmış bir aşı gönderilemeden 
salgın durdu.

Aşı geliştirmede bir de yüzde 94’lere 
varan bir başarısızlık şansı bulunuyor.

Unutmayın: Aşı yaptırmış olsak bile, hastalıkları asla bitirmeyiz.

Örneğin grip aşısı her yıl güncellenir.

Virüsler zamanla mutasyona uğrayabilir ve farklı türler geliştirebilir. Araştırmacılar ve üreticiler uyum sağlamaya hazır 
olmalıdır. Pek çok yaygın aşı ile tedarik zinciri sürekli olarak küresel bir nüfusa hizmet etmek için çalışmaktadır.

100'den fazla ülkede 100'den fazla 
ulusal influenza merkezi, grip için yıl 
boyunca gözetim yapmaktadır.

Binlerce influenza virüsü 
örneği alındı   ve test 
edildi.

Her yıl, küresel bir 
araştırma çabası olarak 
grip aşısı, küresel 
popülasyonda yayılma ve 
hastalığa neden olma 
olasılığı en yüksek olan 3 
veya 4 viral suşa karşı 
koruma sağlamak üzere 
tasarlanmıştır.

6 ay, toplu dağıtım 
için yeterli miktarda 
yeni grip aşısı 
üretmenin ne kadar 
süreceği ile ilgilidir.

Bir aşının 
sonbaharda hazır 
olması için 
laboratuvarların 
Ocak ayında aşı 
virüsünü büyütmeye 
başlaması gerekir.

Aşının Güvenle Dağıtımı
Son Nokta

Soğuk Zincir Taşıma
Bir aşının bulaşıcı bir hastalığı etkili bir şekilde 
azaltması veya ortadan kaldırması için, tedarik 
zincirinin bir aşının uygulanabilirliğini korurken aynı 
zamanda kritik talep alanlarını karşılayacak en iyi 
şekilde çalışması gerekir. Bu, etkili bir soğuk zincirin 
sürdürülmesinin kritik olduğu anlamına gelir

2-8 ºC
Aşılar, bir hastanın aşılanması boyunca 
imalattan itibaren 2-8 ºC derece arasında 
bir saklama sıcaklığı sağlamalıdır. (Birçok 
aşı dondurulmamalıdır).

Aşılar, altyapı ve elektriğin 
daha az yaygın olduğu 
yoksul veya uzak nüfuslara 
dağıtıldığından, sıcaklık 
kontrolü dünyanın birçok 
yerinde büyük bir sorundur.

Düşük gelirli ülkelerdeki 
tesislerin% 37'sinde ve 
zengin ülkelerdeki 
tesislerin% 33'ünde aşıların 
kazara dondurulması 
büyük bir zorluk yaratıyor.
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Hayat kurtaran ilaçların arkasındaki
bilim ve tedarik zinciri

Aşının
YOLCULUĞU

Aşılar tehlikeli ve ölümcül olabilecek hastalıkları önler.

Aşıların Tarihçesi

Her aşının arkasında muazzam miktarda araştırma ve bilim var.
En ince ayrıntısı planlanmış üretim ve tederak zinciri süreci
bu kritik ilaçların küresel nüfusa ulaşmasını sağlıyor.

1796: Aşının doğuşu
Edward Jenner, 13 yaşında bir çocuğa 
aşı ile virüsü (inek çiçeği ile yakından 
ilişkili) aşıladı. Hasta, çiçek hastalığına 
karşı bağışıklık gösterdi.

1800-1900’lar

1985: Çocuk felci neredeyse 
ortadan kaldırıldı

Sürekli inovasyon ve aşıların dağıtımı 
sayesinde kolera, veba, difteri ve 
boğmaca gibi ölümcül hastalıkların 
ortadan kaldırılması yılları.

2019: Ebolanın aşısı
Ebola ile savaşmak için yeni "Ervebo" 
aşısı ABD’de onaylandı.

1979: Çiçek hastalığı 
ortadan kaldırıldı
Sadece 20. yüzyılda çiçek hastalığından 
300 milyon insanın öldüğü tahmin 
edilmektedir. Ancak Jenner’ın çiçek 
hastalığı aşılaması sistematik olarak 
uygulandığında, hastalık küresel olarak 
ortadan kaldırıldı.

Nasıl çalışır?
Aşılar, bağışıklık sisteminin bir enfeksiyonla savaşmak için 
gerekli antikorları oluşturmaya başlamasını sağlamak için 
sağlıklı bir insana düşük dozlarda canlı veya zayıflamış 
patojenler sunarak çalışır.

Aşı Yapım Süreci

10 YIL VE ÜZERİ
Ortalama olarak uluslararası pazara 
bir aşı getirmek için araştırma dahil 
geçen süre.

200-500 MİLYON USD
Araştırmadan, keşiften ve ürün 
kaydına kadar aşı başına tahmini 
maliyet.

%94 BAŞARISIZLIK ŞANSI

En hızlı aşı ilerlemesi, 2015'teki Zika 
salgını sırasında gerçekleşti. Bir aşı 
geliştirildi ve 7 ay içinde teste hazır hale 
geldi, ancak, klinik deneyler yoluyla 
onaylanmış bir aşı gönderilemeden 
salgın durdu.

Aşı geliştirmede bir de yüzde 94’lere 
varan bir başarısızlık şansı bulunuyor.

Unutmayın: Aşı yaptırmış olsak bile, hastalıkları asla bitirmeyiz.

Örneğin grip aşısı her yıl güncellenir.

Virüsler zamanla mutasyona uğrayabilir ve farklı türler geliştirebilir. Araştırmacılar ve üreticiler uyum sağlamaya hazır 
olmalıdır. Pek çok yaygın aşı ile tedarik zinciri sürekli olarak küresel bir nüfusa hizmet etmek için çalışmaktadır.

100'den fazla ülkede 100'den fazla 
ulusal influenza merkezi, grip için yıl 
boyunca gözetim yapmaktadır.

Binlerce influenza virüsü 
örneği alındı   ve test 
edildi.

Her yıl, küresel bir 
araştırma çabası olarak 
grip aşısı, küresel 
popülasyonda yayılma ve 
hastalığa neden olma 
olasılığı en yüksek olan 3 
veya 4 viral suşa karşı 
koruma sağlamak üzere 
tasarlanmıştır.

6 ay, toplu dağıtım 
için yeterli miktarda 
yeni grip aşısı 
üretmenin ne kadar 
süreceği ile ilgilidir.

Bir aşının 
sonbaharda hazır 
olması için 
laboratuvarların 
Ocak ayında aşı 
virüsünü büyütmeye 
başlaması gerekir.

Aşının Güvenle Dağıtımı
Son Nokta

Soğuk Zincir Taşıma
Bir aşının bulaşıcı bir hastalığı etkili bir şekilde 
azaltması veya ortadan kaldırması için, tedarik 
zincirinin bir aşının uygulanabilirliğini korurken aynı 
zamanda kritik talep alanlarını karşılayacak en iyi 
şekilde çalışması gerekir. Bu, etkili bir soğuk zincirin 
sürdürülmesinin kritik olduğu anlamına gelir

2-8 ºC
Aşılar, bir hastanın aşılanması boyunca 
imalattan itibaren 2-8 ºC derece arasında 
bir saklama sıcaklığı sağlamalıdır. (Birçok 
aşı dondurulmamalıdır).

Aşılar, altyapı ve elektriğin 
daha az yaygın olduğu 
yoksul veya uzak nüfuslara 
dağıtıldığından, sıcaklık 
kontrolü dünyanın birçok 
yerinde büyük bir sorundur.

Düşük gelirli ülkelerdeki 
tesislerin% 37'sinde ve 
zengin ülkelerdeki 
tesislerin% 33'ünde aşıların 
kazara dondurulması 
büyük bir zorluk yaratıyor.
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Prof. Dr. Aynur Karadenizli

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Covid-19 Pandemisi ve 
Hastalık Etkeni SARS-CoV-2

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne göre bir 
hastalığın pandemiye neden olması için yeni 
ortaya çıkmış olması, insanlarda bulaşıcı 
özellikte tehlikeli bir hastalığa yol açabilmesi 
ve insanlar arasında kolay bir şekilde 
devamlı olarak yayılması özelliklerine sahip 
olması gereklidir. SARS-CoV-2’nin neden 
olduğu Covid-19 hastalığı bu kriterlerin 
tümünü içeren özelliklere sahip olup tipik bir 
pandemi etkenidir. 

in’de Hubei eyaleti Wuhan kentinde 2019 
yılı Aralık ayında bir seri akciğer infek-
siyonu olgusu ile başlayan koronavirüs 
salgını bu yıl içerisinde tüm dünyaya ya-

yılmış ve pandemiye yol açmıştır. SARS-CoV-2’ye bağlı 
olarak gelişen Covid-19 pandemisi halen tüm dünyada 
toplum sağlığını tehdit etmektedir. 4 Ağustos itibariy-
le tüm dünyada 18 milyon 142 bin kişi enfekte olmuş 
durumdadır. Olgu sayısındaki artış durmadan devam 
etmektedir.

Hastalığa neden olan Koronavirüs 65-125 nm çapında, 
zarflı, pozitif polariteli, 26 ile 32 kb arasında değişen tek 
zincirli RNA virüsüdür. Virüsün yapısında; yapısal prote-
inler (spike (S), zarf (E) ve nükleokapsid (N) proteinler), 
yapısal olmayan bazı proteinler ve genetik materyal ola-
rak RNA bulunur (Şekil 1). Bu proteinler aracılığıyla virüs 
konak hücrelerine girer, çoğalır; insan vücudunda bazı 
reaksiyonlara, etkilere yol açar. 

Koronavirüs ailesine ait bazı virüsler genellikle insanlar-
da ölümcül olmayan mevsimsel hastalıklar oluşturabilir. 
Bunlar içerisinde ikisi (Şiddetli Akut Solunum Sendromu 

Ç
Coronavirus -SARS-CoV ve Orta Doğu Solunum Sendro-
mu Koronavirusü-MERS-CoV) yüksek ölüm oranlarıyla 
seyreden hastalıklara yol açar. Koronavirüs ailesinin son 
üyesi olan SARS-CoV-2 ise 2019 yılının Aralık ayında or-
taya çıkmıştır. Tüm dünyaya yayılarak halen yaşamakta 
olduğumuz ve insanların sağlığını tehdit eden pandemi-
ye yol açmıştır.

Covid-19’da soğuk algınlığına benzer semptomların ya-
nında ateş, öksürük, halsizlik, boğaz ağrısı, ishal, nefes 
darlığı bulunmaktadır. Durumu ilerlemiş hastalarda 
zatürre, ağır akut solunum yolu yetmezliği, çoklu organ 
yetmezliği ve ölüm görülebilmektedir. Virüsün genellik-
le öksürük sonucu oluşan damlacıklar yolu ile insandan 
insana bulaştığı belirlenmiştir.  Kontamine yüzeylere do-
kunulmasından sonra kişinin kendi yüzüne dokunması 
ile de bulaş gerçekleşebilmektedir. Hastaların bağırsak 
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hücrelerinde virüs bulunduğundan kişiler daha uzun 
süre bu virüsü taşıyabilmektedir.  Hastalığın kuluçka sü-
resi 2-14 gün olup hastalık süresi ortalama 5.gün olarak 
belirlenmiştir. Hastalığa ait semptom ve bulguların orta-
ya çıkması 14 güne kadar uzayabilmektedir.

Covid-19 tanısı için solunum sistemi örnekleri, serum, 
plazma gibi örnekler kullanılır. Bu örnekler enfeksiyo-
nun dönemine ve test türüne göre değişmektedir. Akut 
dönemde, SARS-CoV-2’nin Nükleik asit amplifikasyon 
testleri (NAAT) ile saptanması için hem üst hem de alt 
solunum yolu örnekleri uygundur. Üst solunum örnek-
leri arasında nazofarengeal (NP), orofaringeal (OP) ve ön 
burun sürüntü örnekleri ile nazal ve nazofarengeal yıka-
ma/aspirat örnekleri tanıda kullanılır. Alt solunum yolu 
örneği olarak ise balgam, bronkoalveoler lavaj, trakeal 
aspirat, plevral sıvı ve akciğer biyopsi örnekleri kulla-
nılabilir. Enfeksiyonun ileri dönemlerinde, yatan hasta-
larda veya balgam çıkarabilen hastalarda ise alt solunum 
yolu örnekleri tanı için daha uygundur. Nazofarengeal 
sürüntü en tercih edilen örnektir ve çok yaygın olarak 
kullanılmaktadır (Şekil 2). Bu örnek alınırken plastik 

saplı özel eküvyon kullanılmalıdır. Hastanın başı hafif 
yukarı kaldırıldıktan sonra eküvyon burundan içeri na-
zikçe sokulur, sonrasında nazikçe döndürülür ve nazofa-
renksteki salgıları toplaması için birkaç saniye bekletilir. 
Sonrasında eküvyon döndürülerek yavaşça çıkarılır. Aynı 
eküvyon kullanılarak her iki burun deliğinden de örnek 
toplanabilir. Tüm örnekler viral taşıma ortamı içeren bir 
tüp içerisinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.

Covid-19’un mikrobiyolojik tanısında kullanılabilecek 
yöntemler; virüs kültürü, nükleik asit amplifikasyon 
testleri ve serolojik testler olarak gruplandırabilir.

SARS-CoV-2’nin kültürünün biyogüvenlik seviyesi 3 
(BSL3) laboratuvar ortamında yapılması gerekmektedir. 
Virüs kültürü; virüsün izolasyonu, karakterizasyonu, aşı 
ve antiviral aktivite çalışmaları için çok önemlidir. Ancak 
hem virüs kültürü tekniğinin pahalı ve uzmanlık gerek-
tiren bir işlem olmasından dolayı hem de SARS-CoV-2 
kültürünün biyogüvenlik risklerinden dolayı Covid-
19’un rutin tanısı için önerilmemektedir.

Nükleik asit amplifikasyon testleri (NAAT) Covid-19 va-
kalarını teşhis etmek için altın standart yöntemdir. 
Moleküler deneylerde en yaygın uygulanan NAAT türü, 
hem Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) hem 
de DSÖ tarafından onaylanmış olan gerçek zaman-
lı ters transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonudur 
(rRT-PCR). İzotermal nükleik asit amplifikasyonu test-
leri (reverse transcription loop-mediated isothermal 
amplification, transcription-mediated amplification ve 
CRISPR-based assay), moleküler analizlerde kullanılan 
ikinci en yaygın NAAT testleridir. Hastalardan alınan 
klinik örneklerde yeterli miktarda virüs bulunmaması, 
klinik örneğin uygun koşullarda laboratuvara ulaştırıl-
maması, laboratuvar hataları veya test performansı ne-
deniyle yanlış negatif rRT-PCR sonuçları ortaya çıkabi-
leceği de göz önünde bulundurulmalıdır.

Geçirilmiş Covid-19 enfeksiyonunun tanısında ve en-
feksiyon yaygınlığının belirlenmesinde serolojik testler 
önemli bir rol oynamaktadır. Serolojik testler özellikle 
asemptomatik hastaların ve enfeksiyonun geç evresinde 
PCR testi ile pozitif olarak saptanamamış Covid-19 şüp-
heli vakaların doğrulanmasında da yardımcı olmaktadır. 
Plazma donörlerinin taranmasının yanı sıra immünolo-
jik/epidemiyolojik sürveyansın gerçekleştirilmesinde ve 
Covid-19 hastalığının immün yanıtlarının izlenmesinde 
de kullanılmaktadır. 

Yapılan araştırmalar Covid-19 enfeksiyonunda sero-
konversiyonun semptom başladıktan yaklaşık 7-14 gün 
sonra ortaya çıktığını göstermektedir. SARS-CoV-2 IgG-
IgM antikorlarını tespit edebilen serolojik testler rRT-
PCR’den daha basittir ve karmaşık ekipman ve proto-
koller gerektirmez. Bu testler fazla sayıda örneğin hızlı 
şekilde taranması için kullanılabilir. Serolojik testler, 
hasta başı testi olarak kullanılan immünokromatografik 

Şekil 2. Nazofarenksten eküvyon ile sürüntü örneği alınması 
(Mehmet Sarıhan’ın arşivinden izinle)

Şekil 1. SARS-CoV-2’nin yapısı (Hüseyin Uzuner’in arşivinden)
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hızlı teşhis testlerini, enzime bağlı immünosorbent (ELI-
SA) testlerini veya tam otomatik klinik laboratuvar ci-
hazlarında çalıştırılan kemilüminesan/elektrolüminesan 
testleri içerir. 

Enfeksiyondan sonra kişilerde antikorların ne kadar 
süre kaldığı ve üretilen tüm antikorların virüsü nötralize 
edip edemediği kesin olarak bilinmemektedir. Hastala-
rın serumdaki antikor düzeylerinin uzun süreli takibi 

ile önümüzdeki aylarda kesin olarak bu verilere ulaşıl-
mış olacaktır. ELISA testleri rekombinant proteinlerin ve 
enzim ile işaretli anti-antikorların kullanıldığı serolojik 
testlerdir. ELISA testleri ile hasta serumunda SARS-CoV-
2’ye karşı gelişen IgM, IgA ve IgG  tipi antikorlar veya total 
antikorlar saptanabilir. Testlerin duyarlılıkları ve özgül-
lükleri antikor tipine ve ticari markalara göre değişiklik 
göstermekle birlikte %70-%100 arasındadır.

Hızlı testler laboratuvara numune göndermeden has-
tabaşında tanı için kullanılır. Yanal akış testleri (Lateral 
Flow Assay) en sık kullanılan hızlı test yöntemidir. Bun-
lar ile hastada antijen veya antikor taraması yapılabilir. 
Hızlı testlerin çoğu parmak ucu kanı, plazma/serum 
gibi örneklerle 15-30 dakikada sonuç verir. Bu testlerde 
SARS-CoV-2’ye ait N ve S proteinleri veya bu proteinle-
re karşı gelişmiş IgM ve/veya IgG antikorları araştırılır. 
Birçok ticari firmanın farklı hızlı tanı kitleri mevcuttur. 
Hızlı testlerin duyarlılık ve özgüllükleri %30-%100 ara-
sındadır. Tarama testi sonrasında kesin tanı için ELISA 
gibi yöntemler kullanılmalıdır.

Covid-19 hastalığının etkeni olan SARS-CoV-2 virüsüne 
yönelik spesifik bir tedavisi bulunmamaktadır. Uygu-
lanan tüm tedaviler hastalığın semptom ve bulgularını 

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Covid-19 RT-PCR Laboratuvarı, Tıbbi Mikrobiyoloji AD

1995 yılında Sopalı SSK Hastanesi laboratu-
varlarında hizmet vermeye başlayan Kocaeli 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji 
Ana Bilim Dalı; 2005 yılında Umuttepe yer-
leşkesindeki hastane binasına taşınmış, yıllar 
içinde gelişerek rutin hasta hizmeti yanında 
bugün ileri moleküler biyolojik tekniklerin, 
hücre kültürünün, monoklonal antikor üreti-
minin yapılabildiği bir Ana Bilim Dalı haline 
gelmiştir.
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düzeltmeye yönelik nonspesifik tedavi yöntemleridir. 
Bu nedenle hastalıktan korunma en önemli yaklaşımdır. 
Salgının kontrolünde kendimizi ve çevremizdekileri ko-
rumak büyük önem taşımaktadır. Korunmak amacıyla 
kurallarına uygun olarak maske takılması, el yıkama ve 
çevremizdekilerle sosyal mesafeye dikkat etmek gere-
kir. Hastalarla temas eden ya da hastalık şüphesi riski 
olanların, semptom ve bulguları varsa en yakın sağlık 
kuruluşuna başvurmaları, genel durumları iyiyse evde 
izolasyon uygulamaları gerekmektedir. Hastalık etke-
nine yönelik spesifik ilaç ve aşı çalışmaları halen devam 
etmektedir.
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Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nın yürüt-
tüğü çalışmalardan bazıları
• Kocaeli Üniversitesi’nde Troponin I ve CK-

MB Tanı Kitlerinin Üretilmesi Destekleyen 
Kurum: MARKA, TR42/13/GPD/01

• Üriner Sistem Enfeksiyonu Etkeni Olan Es-
cherichia coli İzolatlarında, ST131 Sekans 
Tipinin ve Alt Klonlarının Belirlenmesi Des-
tekleyen Kurum: TÜBİTAK 1002, Proje No: 
215S136.

• Antibakteriyel Özellikleri Geliştirilmiş Titan-
yum Alaşımlarının Toz Metalurjisi ile Üretimi 
Destekleyen Kurum: KOÜ BAP projesi Proje 
No:2015/042

• Antifungal-Daptomisin Kombinasyonla-
rının Candida albicans-Staphylococcus 
epidermidis Biyofilmine, Antifungal-Mero-
penem Kombinasyonlarının Candida albi-
cans-Pseudomonas aeruginosa Biyofilmine 
Etkisinin Araştırılması Destekleyen Kurum: 
TÜBİTAK 1002, TÜBİTAK Proje No:315S187 
Doktora tez öğrencisi: Agim OSMANİ Danış-
man: Prof. Dr. Sema KEÇELİ

• Geyve Zeytin Yaprağı Ve Propolisin Herpes 
Simplex Virus Tip 1, 2 Üzerindeki Antivi-
ral Etkinliğinin Belirlenmesi Ve Asiklovir İle 
Karşılaştırılması (Sakarya Üniversitesi ile 
Kocaeli Üniversitesi Ortak projesidir). Des-
tekleyen Kurum: Sakarya Üniversitesi, BAP 
Projesi, Proje No: 2016-08-06-023

• Hastane Enfeksiyon Etkeni Olan Vankomi-
sine Dirençli Enterokokları Saptanmasında 
Yeni Bir Hızlı Tanı Yönteminin Geliştiril-
mesi Destekleyen Kurum: KOÜ BAP Proje 
no:2017/051

• Karbapenemaz Üreten Klebsiella pneumoni-
ae suşlarının moleküler karakterizasyonu Tez 
Öğrencisi: Arş. Gör. Dr. Serpil GENÇ Danış-
man. Prof. Dr. Fetiye KOLAYLI Destekleyen 
Kurum : KOÜ BAP Proje no:2016/069

• Genişlemiş spektrumlu beta laktamaz (GSBL) 
üreten Escherichia coli (E.coli) suşlarının et-
ken olduğu üriner sistem infeksiyonlarında 
dışkıda GSBL üreten E.coli taşıyıcılığının 
saptanması Tez Öğrenci: Arş. Gör. Dr. Yeşim 
UYGUN KIZMAZ Danışman: Prof. Dr. Sibel 
GÜNDEŞ

• Türkiye’nin Farklı Coğrafik Bölgelerinden 
İzole Edilen Brusella İzolatlarından Elde 
Edilen Ortak İmmünodominant Proteinlerin 
Serolojik Proteom Analizi (SERPA) Kullanı-
larak Araştırılması Tez Öğrencisi: Arş. Gör. 
Hüseyin UZUNER Danışman: Prof. Dr. Ay-
nur KARADENİZLİ
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Sağlıkta
Dijital Dönüşüm

Jülide Karagöz   

Bilim İlaç Dijital Pazarlama Uzmanı

Sağlık sektöründeki dijitalleşmeyi ise sağlık 
alanında yapılan gerek tanı, teşhis ve tedavi, 
gerekse hasta tarafında olan tüm süreçlerin 
sanal ortamlara taşınması ve otomize 
edilmesi olarak açıklayabiliriz. 

Sağlık sektöründe dijitalleşme ne anlama geliyor. Diji-
talleşme uygulamalarından söz edebilir misiniz?

eknoloji geliştikçe çevremizde olan her 
şey zaman içinde değişmektedir. Bu 
değişim ve gelişimden tüm endüstri-
ler etkilenmektedir. Sağlık sektörü de 

bu değişimin ve etkinin en çok yaşandığı vazgeçilmez 
endüstrilerden biridir. Dünya son 20 yıldır özellikle in-
ternetin hayatlarımıza girmesiyle dijitalleşme sürecine 
girmiştir. Bu sürecin son 10 yılı hızlı, son 5 yılı ise gelişen 
ve geliştirilmekte olan teknolojilerin hayatımıza enteg-
re olmasıyla daha da hızlanmıştır. Dijitalleşmeyi genel 
ve basit olarak açıklamak istediğimizde manuel yaptığı-
mız her şeyin sanal ortama veya başka bir deyişle sanal 
dünyaya taşınmasıdır. Manuel kavramından kasıt gerçek 
hayatta yaptığımız her şeyin internet, akıllı telefon, bil-
gisayar ve robotlarla sanal dünyaya aktarılmasıdır. Bu 
sürece sosyalleşmek, alışveriş yapmak, eğitimlere katıl-
mak, toplantılara katılmak, çalışma hayatımızı uzaktan 
yönetebilmek ve hayatımızın merkezinde olan ve en çok 
değer verdiğimiz sağlık alanı da dahil edilmektedir. 

Sağlık sektöründeki dijitalleşmeyi ise sağlık alanında ya-
pılan gerek tanı, teşhis ve tedavi, gerekse hasta tarafında 
olan tüm süreçlerin sanal ortamlara taşınması ve oto-
mize edilmesi olarak açıklayabiliriz. Bununla birlikte bir 
de yaşam kalitemizi arttırmak ve iyi olma halini devam 

T

ettirme sürecimiz de sağlık alanındaki dijitalleşme sü-
recini kapsıyor. Bu ne demek, sağlıklı beslenebilmek ve 
kilomuzu kontrol edebilmek için kullandığımız mobil 
uygulamalar, egzersiz aktivitelerini takip eden uygulama 
ve giyilebilir teknolojiler de sağlık alanındaki dijitalleşme 
sürecinin içinde yer almaktadır.

“Dünya çapında 260 binden fazla sağlık uygulaması 
mevcut ve hastaların % 70’i sağlık durumlarını yönet-
mek için en az bir uygulama kullanmaktadır.” 1

Bu duruma bağlı olarak sağlık alanında dijital bir ekosis-
tem gelişmektedir. Dijital teknolojilerin hasta merkezli 
sağlık sistemini güçlendirerek sağlık sektörünün gün-
cel, karlı ve verimli kalmasına katkı sağlaması öngörül-
mektedir. Yapay zeka ve nesnelerin interneti şimdiden 
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birçok sağlık uygulaması ile hastaların kendi sağlıkları-
nı yönetmelerine ve daha sağlıklı yaşamalarına olanak 
tanımaktadır.

Nesnelerin interneti (IoT), sağlık ala-
nında devrim yaratan bir potansiye-
le sahiptir. Nesnelerin interneti ile 
geleneksel sağlık hizmetleri modeli, 
mobil sağlık uygulamalarına, gerçek 
zamanlı hasta datalarına ve internet 
destekli uzaktan hasta izleme sistem-
lerine dayanan dijital hizmet modeli-
ne doğru evrilmektedir.

Bununla beraber yapay zeka da sağlık 
hizmetlerinde önemli bir rol oyna-
maktadır. Yapay zeka sağlığın korun-
ması, erken tanı, teşhis koyma, karar 
verme, tedavi etme, hasta bakımı 
ve araştırma süreçlerinde kullanıl-
maya başlamıştır. Yapay zekanın en 
önemli faydalarından biri de sağlığın 
korunması veya doktor ziyaretlerini 
minimize etmeye çalışmaktır. Yapay 
zekanın tanı aşamasında sağladığı faydaların yanı sıra 
tedavi aşamasında da sağlık çalışanlarının daha kapsamlı 
tedavi yönetimi ile daha iyi bakım planları hazırlama-
larına yardımcı olmaktadır. Aynı şekilde hastaların da 
uzun vadeli tedavi programlarını daha iyi yönetmelerini 
sağlamaktadır.

Örnek vermek gerekirse tanı ve teşhis aşamasında artık 
dünyada yapay zeka tabanlı birçok teknoloji karar-destek 

sistemlerinde doktorlara destek olan sistemler olarak 
kullanılmaktadır. Hasta tarafında yine hasta-takip sis-
temleri ve hastaların hayatlarını kolaylaştıracak mobil 

uygulama ve teknolojiler geliştiril-
miştir. Bununla beraber hastanelerin 
içinde iş süreçlerini optimize edecek 
sistemler ve verimliliği arttıran uygu-
lamaları da bunlara dahil edebiliriz.

Sağlık alanındaki dijital dönüşüm 
hem hizmet alanlar hem de sağla-
yıcılar tarafında maliyetlerin azal-
masına, tedavi sonuçlarının geliş-
tirilmesi ve iyileştirilmesine, hasta 
deneyimi ve tedaviye olan katılımın 
arttırılmasına, hastalık yönetimini 
geliştirmek ve uzaktan kronik hasta-
lıkların anlık gözlemlenmesine imkan 
tanımaktadır. 

Covid-19 iş ve toplum hayatı üzerine 
nasıl etkiler bırakıyor? 

Covid-19’un dijitalleşme sürecini hız-
landırdığını hepimiz süreci yaşayarak 

gördük ve deneyimledik. Teknoloji ve dijitalleşme süreç-
leriyle yakından ilgilenenler olarak aslında değişimin ve 
hızın bu zamanlarda geleceğini daha önceden öngöre-
biliyorduk. Yapılan araştırmaların çoğu önümüzdeki 10 
yıl içinde var olan birçok mesleğin artık olmayacağını ve 
yeni dünyada farklı mesleklerin yer alacağı bildiriliyordu.

Ancak pandemi süreci inanın çoğumuzun aklına dahi 
gelmemişti. Pandeminin bu süreci tetiklediği ve öne 

Sağlık alanındaki dijital 
dönüşüm hem hizmet 

alanlar hem de sağlayıcılar 
tarafında maliyetlerin 

azalmasına, tedavi 
sonuçlarının geliştirilmesi 
ve iyileştirilmesine, hasta 
deneyimi ve tedaviye olan 
katılımın arttırılmasına, 

hastalık yönetimini 
geliştirmek ve uzaktan 

kronik hastalıkların anlık 
gözlemlenmesine imkan 

tanımaktadır. 
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2002 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Yö-
netimi bölümünden mezun oldum. Sağlık sek-
törüne girişim aslında üniversite yıllarımda 
başlamış oldu. Mezuniyetimin ardından kısa 
bir süre hastanede çalıştım. Burada sağlık sek-
törünü hizmet veren tarafından gözlemleme 
fırsatına sahip oldum. Daha sonra ilaç sektö-
ründeki kariyerime 2006 yılında Novartis İlaç 
firmasında başladım. Novartis’te önce satışta 
ardından pazarlamada Proje Müdürü olarak 
çalıştım. Proje Müdürü iken dijital projeler ile 
alternatif kanallar üzerine yoğunlaştım. Bu 
arada Bilgi Üniversitesi’nde Pazarlama İletişi-
mi yüksek lisans programını tamamladım. İlaç 
sektöründeki kariyerime Bilim İlaç’ta Dijital 
Pazarlama Uzmanı olarak devam ediyorum. 
Kendimi yeni teknolojiler ile ilgili geliştirme-
ye devam ediyorum. Harvard Üniversitesi’nin 
uzaktan Veri Bilimi programına devam ediyo-
rum. “Sağlıkta Dijital Dönüşüm, Yapay Zeka 
ve Nesnelerin İnterneti” isimli kitabımı 2018 
yılında çıkardım.2018-2019 yılları arasında 
merkezi yurtdışında olan VR-AR derneğinin 
“Dijital Sağlık” komitesinde yer aldım. Üniver-
sitelerde zaman zaman sağlıkta yapay zeka ve 
dijital dönüşüm ile ilgili workshoplar düzenli-
yor ve sunumlar yapıyorum. Bu alandaki far-
kındalığı arttırmak ve yakın gelecekte oluşabi-
lecek yeni projelere fikir üretebilecek zeminler 
hazırlamaya çalışıyorum.

çektiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Sağlıklı yaşam ve sağ-
lıklı beslenme kavramları tüm dünya için giderek önemi-
ni arttıran konular arasına girdi.

Toplum üzerindeki etkilerine gelecek olursak hepimiz 
sağlığımızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha an-
lamış olduk. Belirtmiş olduğum sağlık alanında kullanı-
lan mobil uygulama ve giyilebilir teknolojilerle birlikte 
sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme kavramları tüm dünya 
için giderek önemini arttıran konular arasına girdi. Bu 
süreçten sonra daha sağlıklı beslenmeye gerekirse ek 
takviyeler almaya ve spor yapmaya daha çok özen gös-
tereceğiz. Bununla beraber toplumdaki davranış deği-
şikliklerine örnek vermemiz gerekirse birçok aktiviteyi 
online yapmaya başladık. Örnek olarak; daha önce hiç 
online alışveriş yapmamış bir kişinin online alışveriş 
yapmasını, aynı şekilde hastanelere gidilemediği için 
daha önce online görüşme yapmamış birçok hastanın 
hekimleriyle tele-tıp ve uzaktan görüntülü görüşme 
yöntemlerini deneyimleme fırsatını sağlamış oldu.

İş hayatına gelecek olursak, bilgisayar üzerinden yaptı-
ğımız tüm işlerin evden uzaktan çalışma ile de rahatlıkla 

yapılabileceğini deneyimleme fırsatını sağladı. Dolayı-
sıyla sadece yüz yüze yapılan toplantılar kalıyor ki bun-
ları da zaten var olan videolu- görüntüleme sistemleri 
ile çözebiliyoruz. Sistemlerini dijitalleştirmiş şirketler 
değişime hızla ayak uydurabildiler ve uzaktan çalışmayı 
kolayca hayata geçirebildiler. Burada şuna dikkat etmek 
gerekiyor, Türkiye’de sokağa çıkma yasağı sadece hafta 
sonları oldu ya hafta içi de dahil olsaydı, şirketlerin çoğu 
buna hazır mıydı? Tüm kurumların bu süreçte kendile-
rine bu soruyu sorarak dijitalleştirme süreçlerini hız-
la hayata geçirmeleri gerekiyor. “Bir ay evden çalışmak 
zorunda kalsak işlerimizi nasıl devam ettirebiliriz”? Bu 
soru oldukça kilit bir soru. Pandemi süreci bittiğinde re-
havete kapılmamak gerekiyor. Nasıl olsa geçti, 100 sene-
de bir oluyor gibi söylemlerden uzak durmamız gereki-
yor. Ya farklı bir virüs ile karşı karşıya kalırsak? Pesimist 
bir insan değilim ama her zaman hazırlıklı olmakta fayda 
olduğunu düşünüyorum.

Bununla beraber aslında hem gençlere hem de hali ha-
zırda iş hayatında olan herkese tavsiyem kendi yetkin-
liklerini geliştirebilecek ve yeni dünyaya hazırlıklı olacak 
eğitim ve donanımı sağlamalarıdır. Herhangi bir meslek-
te uzman iseniz mesleğinize ek olarak yeni eğitimler alıp 
kendinizi farklı bir alanda geliştirip yeni meslekler edin-
melisiniz. Eğitim artık internet üzerinden ulaşılabilir ve 
kendinizi geliştirmeniz için sınırsız açık kaynak mevcut. 
Mutlaka bunları değerlendirmelerini tavsiye ederim. Bu 
sayede belki de hobilerini yeni meslekleri haline getire-
bilirler. l

1. https://www2.deloitte.com/tr/en/pages/life-sciences-and-
healthcare/articles/Pharma-connected-patient.html
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LÖSEV - LÖSANTE arasındaki bağlantı hakkında bilgi 
verebilir misiniz?

ÖSEV; Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim 
Vakfı,  1998 senesinde Ankara’da 2 dok-
tor ve 2 lösemili çocuğun babası ele ele 
vermiş bir avuç idealist insan tarafından 

kuruldu. İlk günlerde tedavisi devam eden 30 çocuğa 
destek vererek çalışmalarına başlayan LÖSEV’in o sırada 
tek bir amacı vardır; “ O yıllarda çok yüksek olan lösemi-
den ölümleri azaltmak, parası olmadığı için ölüme terk 
edilen yavrularımızı yaşatmak, Türkiye’deki lösemili ço-
cuklara da Avrupa ve Amerika’daki imkanları sağlamak 
ve anne ile babalarının eziyet çekmesini engellemek.”

LÖSEV kurulduğu günden bugüne kadar çok yol alan, 
ulusal ve uluslararası başarılarla çalışmalarını taçlandı-
ran bir sivil toplum kuruluşudur. Kurulduktan 2 yıl sonra 
2000 yılında LÖSANTE Çocuk Hastanesi yine tamamen 
Türk Halkı ve kurumlarının bağışları ile kurulmuştur. Ar-
dından bir konuk evi ve okul daha sonra da kocaman bir 
köy yaptı. 30 çocukla başladığı yolculukta bugün tam 40 
bin hastaya ve onların imkanları kısıtlı ailelerine ulaştı. 
Küçük bir dernekten kocaman bir dünya markası yarattı. 
Dünyanın “Kanser” konusunda en önde gelen kuruluşları 
arasında yer almaktadır. 

Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın lösemi konusundaki tek 
danışman sivil toplum kuruluşudur.

L

“Küçücük Bir Bütçe İle 
Kocaman Bir Eser Yarattık”

LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi hastalara nasıl 
hizmet vermeye başladı?

LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi LÖSEV Vakfı he-
nüz 2 yıllık vakıf iken ve kira parası dahi yokken ülkemi-
zin ilk ve tek Lösemili Çocuklar Hastanesini olarak açıl-
mıştır. Açıldığı günden yani 2000 den itibaren ilacından 
yoğun bakımına, trombositinden pijamasına kadar her 
şeyin bedava olduğu tek yataklı hastane hizmeti veren bir 
hastanedir. 

İlk günden itibaren “Bir çocuğun hayatından daha önem-
li ve değerli bir şey olamayacağını” vurgulayarak elimi-
zi tekrar taşın altına koyduk.  LÖSANTE Çocuk Hasta-
nesinde %90’lara varan başarılarımızı referans alarak, 
tüm dallarda hizmet veren Onkoloji Kenti ile daha geniş 

LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi  ilk 
ve tek Lösemili Çocuklar Hastanesi olarak 
açılmıştır. Açıldığı günden itibaren ilacından 
yoğun bakımına, trombositinden pijamasına 
kadar her şeyin bedava olduğu tek yataklı 
hastane hizmeti veren bir hastanedir. 

Uzm. Dr.Üstün Ezer
Pediatrik Hematolog - Onkolog
Lösante Çocuk ve Yetişkin Hastanesi
Yönetim Kurulu Başkanı
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hizmet sunulan bir hastane kurduk; 2014 de faaliyete gi-
ren “LÖSANTE Çocuk & Yetişkin Hastanesi”.   

Burada kanserle mücadele ve sağlıklı yarınlar için ha-
yallerimizi, ideallerimizi gerçeğe dönüştürmeye çalıştık. 
Bugünün değil, gelecek yüzyılın LÖSEV Kenti’ni, Onko-
loji Hastanesi’ni hayata geçirdik. LÖSANTE Çocuk ve Ye-
tişkin Hastanesi tüm dallarda koruyucu, iyileştirici sağ-
lık hizmetlerini, hastanın sosyo - ekonomik ve çevresel 
koşullarını gözeterek, yaygın ve bütüncül bir yaklaşımla 
sunmaktadır. Kadın - doğum ve yeni doğan servisinden 
yetişkin – çocuk hematoloji onkolojiye, kardiyolojiden, 
fizik tedaviye, alerjiden genel cerrahi ve patolojiye kadar 
tüm bölümlerin ortak konsültasyonu ve bilim konseyleri 
tarafından izlenmesi ve doğru tanı tedavi uygulanması 
hastalarımızı hiç yormadan mümkün olduğunca bu mi-
safirliği kısa tutmaya çalışıyoruz. 

LÖSANTE’nin Türkiye’deki önemi hakkında söylemek 
istediğiniz bir şey var mıdır?

LÖSANTE hastanemiz için “İnsanlık ölmesin insanlar da 
ölmesin” diyerek yola çıktık, bunun için “Bir tuğla da siz 
koyar mısınız?” dedik. Milyonlarca kişi LÖSEV’e  güven-
di, projemize inandı ve bağışlar yaptı.

Tuğlalar üst üste konuldu. Avrupa’nın ilk LÖSEV Onko-
loji Kenti ile ülkemizin en donanımlı LÖSANTE Çocuk ve 
Yetişkin Hastanesi hayata geçti. Bu anlamda değeri daha 
da büyüktür.

Hastaneden Öte  Bir şey ….

…“Karanlık, tentürdiyot kokan koridorlar, asık yüzlü 
doktorlar, 6 hastanın refakatçileriyle birlikte yattığı ko-
ğuşlar, her şeyini dışarıdan kendin temin et ve paran 
kadar sağlık hizmeti al”   Biz bu anlayışa son noktayı ko-
yarak rüya gibi merkez yaptık. Herkesin en iyi sağlık hiz-
metine kavuşacağı, kendini özel ve değerli hissedeceği, 
güven duyacağı, güler yüzlü bir hastanede tedavi olmak 
hepimizin hakkıdır. Hastanemiz çocuk ve yetişkin tüm 
hastalara kardiyolojiden yeni doğana, onkolojiden kadın 
doğuma, acil servisten yoğun bakımlara, diş ünitesinden 
kozmetik dermatolojiye kadar bütün dallarda hizmet 
vermektedir.

Sizce kanser hastalarının tedavi için diğer hastaneler 
yerine sizi tercih etmesinde temel bir sebep var mı?

LÖSANTE Hastanesi’nin temel amaçları arasında; tüm 
dallarda ki koruyucu, iyileştirici sağlık hizmetlerini, 
hastanın sosyoekonomik ve çevresel koşullarını gözete-
rek, yaygın ve bütüncül bir yaklaşımla sunmaktır. Has-
ta, hasta yakını ve çalışanların güvenliği, memnuniyeti 
ve hakları odaklı hizmet vermek, evrensel bilgiye katkı 
sağlayacak bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak, 
yeni bilgi ve uygulamaların geliştirilmesini destekle-
mek ve etik değerlere saygılı bir yol izleyerek dünyada 
bir referans merkezi, bir marka olmaktır ve bu yolda da 
ilerlemektedir. 

Lösemi, erken teşhis ve tedavi süreçleri ile ilgili neler 
söylemek istersiniz?

LÖSEV olarak kurulduğumuz dönemde, %20’lerde olan 
lösemiden iyileşme oranını, 2014 itibariyle kendi hasta-
nemiz olan LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi’nde 
%90’lara çıkarmayı başardık. Yine daha önce bulaşıcı bir 
hastalık taşıdığı sanılarak dışlanan, toplumdan soyutla-
nan lösemili çocuklarımızı bilinçlendirme çabalarımız 
sayesinde topluma kazandırarak lösemi ve kanser hak-
kında bilinç uyandırmayı başardık. 

Bizim motivasyonumuz, gücümüzü aldığımız nokta bir 
lösemili çocuğun daha iyileşmesi, bir annenin daha gü-
lümsemesidir. Biz her zaman “Bir çocuğun gülümseme-
sinden daha değerli ne olabilir ki?” diye soruyoruz. İşte 
bu sebeple, LÖSEV’i ve yürütmekte olduğu ve yürüteceği 
projelerini 7’den 70’e herkesin desteklemesini bekliyoruz.

LÖSEV ve LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi için 
farkındalık yaratmak adına bir çağrıda bulunmak ister 
misiniz?

Bir sivil toplum kuruluşunun olmazsa olmazı ve en bü-
yük destekçileri onları yalnız bırakmayan gönüllüleridir. 
7’den 70’e herkesi LÖSEV Gönüllüsü olmaya davet edi-
yoruz. Ankara dışında İstanbul- İzmir- Bursa- Antalya- 
Adana- Eskişehir  – Samsun – Kayseri ‘de şubelerimizde 
destek olan gönüllülerimizin yanı sıra tüm Türkiye ge-
nelinde LÖSEV’e desteklerini kendi bulundukları illerde 
sürdürmektedirler. LÖSEV web sayfası üzerinden gönül-
lü kayıtlarını yapabilir ve tüm çalışmalardan haberdar 
olabilirler.

LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi Vakfımıza ait bir 
kuruluştur ve lösemi ve kanser hastalarına ücretsiz teda-
vi hizmeti sağlamaktadır. Bu bilgiler ışığında en ufak bir 
katkı dahi çok kıymetlidir. l

www.losante.com.tr  ,www.losev.org.tr  web sayfalarımızdan 
detaylı bilgi alabilir sosyal medya hesaplarımızda güncel 
çalışmalarımızı takip edebilirisiniz….
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Yerli ve Milli Üretim 
Dekompresyon
Cihazı 
SpinaTrak

Yüzde 100 yerli ve 
milli SpinaTrak, 

bel ve boyun 
fıtığı hastalarına 

ameliyatsız tedavi 
sunuyor

SpinaTrak, servikal ve 
lomber disk herniasyonu 

tedavisinde kullanılan spinal 
dekompresyon cihazıdır. Eşsiz 
robotik dekompresyon tedavi 

sistemi, akut veya kronik boyun 
ve sırt ağrılarını azaltarak ortadan 

kaldırmak ve disk herniasyonu 
gibi omurga rahatsızlıklarını tedavi 

etmek amacıyla kullanılmaktadır. 
Sistemin temel amacı omurlar 

arasını açarak disklerin iç basıncını 
azaltmaktır.
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odern çağın rahatsızlıklarından omurga 
ağrıları pek çok kişinin hayatını etki-
liyor. Ağır çalışma koşulları, uzun süre 
masa başında çalışma, hareketsizlik gibi 

faktörler omurga sağlığını olumsuz etkiliyor. İstatistik-
lere göre her 100 kişiden 90’ı hayatlarında en az bir kere 
omurga rahatsızlıklarından muzdarip.

SpinaTrak’ın robotik dekompresyon tedavi sistemi, 
kronik boyun ve sırt ağrılarını azaltarak ortadan kal-
dırmak ve disk herniasyonu gibi omurga rahatsızlık-
larını tedavi etmek amacıyla kullanılıyor. Sistem temel 

olarak omurlar arasını açarak disk-
lerin iç basıncını azaltmaya çalı-
şıyor. Böylece fıtık 10-15 seansta 
düzeltilebiliyor. SpinaTrak robotik 
dekompresyon cihazı pazardaki it-
hal rakiplerinden farklı olarak, çek-
me kuvvetini tüm omurgaya değil, 
sadece rahatsız olan omurlar ara-
sına uyguluyor. Hastalar anatomi-
ye uygun olarak pozisyonlandıktan 
sonra çekme tedavisi uygulanıyor. 
Böylece hastalara etkin bir teda-
vi sunulabiliyor. Ayrıca opsiyonel 
olarak kullanılabilen korse ısıtma 
sistemi, tedavi süreci boyunca kas 
spazmını önlüyor. SpinaTrak has-
ta pozisyonlama, korse ısıtma gibi 
avantajlarla piyasadaki en gelişmiş 
çözümü sunuyor. 

Yıldız Teknopark‘ta faaliyet gösteren 

M
Bia Teknoloji, 2015 yılında Makine Mühendisi Hüseyin 
ERGİN ve Makine Mühendisi ve aynı zamanda Medipol 
Üniversitesi Misafir Öğretim Üyesi Kemal Eren CENGİZ 
tarafından kuruldu. Üniversite yıllarından beri arkadaş 
olan iki kurucu ortak, 2016 yılında Ekonomist dergisinin 
yayınladığı “Gelecek Vaat Eden 10 Start-up Girişimcileri” 
arasında gösterildi. Türk mühendisler Cengiz ve Ergin, 
medikal alanda robotik teknolojilerin önemine dikkat 
çekiyor.

Hedeflerinin ülkemizde ithal cihazlar yerine yerli ci-
hazların kullanılması ve 2023 yılına kadar en az 10 adet 
cihazı ihraç etmek olduğunu belirtiyorlar. Girişimciliğe, 
2015 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 
Teknogirişim Sermayesi desteği başlayıp ve 2016 yılında 
aldıkları TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Desteği ile 
cihazı hayata geçirdiklerini vurguluyorlar. 2018 yılında 
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı HİT- İlk Pazar Giriş 
Yatırım Programı’na seçilen proje, 2018 Mayıs ayında CE 
standartları ve patent süreçlerini başarıyla tamamladı. 
Medipol Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 
ile klinik çalışmaları sürdürülen SpinaTrak, Avrasya GOP 
Hastanesinde kullanılmaya başlandı. Kamu fizik tedavi 
ve rehabilitasyon hastanelerinde yoğun talep olduğunu 
belirten Cengiz, Sağlık Bakanlığı’nın talepleri değerlen-
dirdiğini ve yakın bir zamanda SpinaTrak’ı birçok kamu 
FTR hastanesinde kullanıma sunmuş olacaklarını belirt-
ti. Diğer taraftan özel hastanelere kiralama modeli ile 
cihazı daha fazla hastanın kullanımına açmayı sağlaya-
caklarını söyledi. l
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Teknolojideki gelişmeler sağlık alanında 
önemli gelişmeleri beraberinde getirdi. Bu 
durumda teşhis ve tedavi imkanlarını daha 
hızlı ve etkin kılarak güvenilir sonuçlar 
alınmasını sağlamaktadır. Dünyada 
nedenleri hala anlaşılamayan Şizofreni, 
Otizm, Alzheimer, Parkinson gibi hastalıklar 
üzerine araştırmalar ve çalışmalar devam 
ediyor.

ilim kurgu filmlerinde adı geçen zihin 
okuma, tuşlarla insanı yönetme söylem-
lerinin gerçekleşme belirtileri gösterdiği 
günümüzde insan zihni, nörokuantoloji 

ve enerji tabanlı evren güncel tanı ve tedavi pratiğinde 
Ar-Ge değeri kazandı.

Teknolojideki gelişmeler sağlık alanında önemli geliş-
meleri beraberinde getirdi. Bu durumda teşhis ve tedavi 
imkanlarını daha hızlı ve etkin kılarak güvenilir sonuç-
lar alınmasını sağlamaktadır. Dünyada nedenleri hala 
anlaşılamayan Şizofreni, Otizm, Alzheimer, Parkinson 
gibi hastalıklar üzerine araştırmalar ve çalışmalar devam 
ediyor.

Bizler de hem bu çalışmaları takip ediyor hem de bu ça-
lışmalara nasıl katkı sağlayabileceğimizi düşünüyorduk. 
“Bilim” üretmenin, güçlü olmanın ilk şartı olduğunu 
kabul ederek özellikle hastalıkların teşhis ve tedavisine 
yönelik çalışmalara devam etmek yeniliklere girmeyi za-
manın ruhu bize emrediyordu.

B

Sağlıkta Yenilikçi ve Girişimci Bir 
Örnek Olarak Sağlık Teknolojileri:

“Henüz” Kelimesinin sihirli değeri, nasıl ilerledik?

Kurumsal olarak vurguladığımız ve motto olarak kullan-
dığımız bazı ilkeler bizi daha çok teknoloji kullanmaya 
yönlendirdi.

1- Hekim olarak tedaviye dirençli olgular karşısında 
“Benden bu kadar” demek yerine “Henüz tedavi edeme-
dim ama bu hastalığın tedavisinde henüz benim bilmedi-
ğim bir tedavi yöntemi vardır.” demek temel ilkemiz oldu.

2- “Hastaya zarar vermenin yollarından birisi de has-
tayı tedavisiz bırakmaktır.” ilkesi ile zora talip olarak 

Prof. Dr. Nevzat Tarhan
Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü 
Psikiyatrist

Nöropsikiyatri Pratiğinde 
“NP Modeli”

GOSB TEKNOPARK I YAZ 2020 • 03

Ü
SK

Ü
DA

R
 Ü

N
İV

ER
SİTESİ

52



hastalarımız adına onları tedavi etmek için mücadeleye 
girdik.

3- “Hekim sadece yapılan tedavilerden değil yapılmayan 
tedavilerden de sorumludur” anlayışıyla vicdanımızın 
sesini dinledik. Dünyanın neresinde ne yeni yöntem var-
sa araştırdık. Hastamızın sağlık vekaletini ve sorumlulu-
ğunu almanın yükünü omuzlarımızda hissettik. 

Kazanımlarımızı aynı alanda geri dönüşümü olan bir 
yatırım olarak değerlendirdik. Böylece nöropsikiyatride 
sağlık teknolojilerinde ilklerin öncüsü olduk.

Farmakogenetik ve TDM Laboratuvarı

Farmakogenetik laboratuvarı kurarak “Kişiye Özel Te-
davi” ekolünü kendi alanımızda ilk olarak başlattık. Has-
talarımızın doğru ilaç tedavisini bulmak için genetik ta-
ramayı Türkiye’de başlatmış olduk. Kullandığımız PCR 
tekniği Covid-19 tanısında da kullanıldığı için hastane-
miz salgının ilk günlerinden itibaren, pandemi hastanesi 
olarak Sağlık Bakanlığınca ilan edildi. 

Ayrıca genetik polimorfizmin ön tanısı özelliği olan, hız-
lı ve güçlü tedavide önemli olan LCMSMS cihaz analiz 
sistemi ile  psikotrop ilaç kan düzeylerinin ‘Therapeutic 
Drug Monitoring (TDM)’ ölçümünü 11 yıldır rutin olarak 
devam ettiriyoruz.

İleri Toksikoloji, doğrulama Laboratuvarı

Aynı zamanda İSTKA projesi ile kurduğumuz ‘ileri tok-
sikoloji doğrulama laboratuvarı’ ile uyuşturucu madde-
lerin kanıt değeri en yüksek kan idrar ölçümlerini rutin 
uygulamada 2013 yılında başlattık.

Nöromodülasyon Merkezi

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi bünyesinde aktif olarak 
çalışan ve günlük tedavi pratiğinde yoğun kullanılan EKT 
(Ultra rapid), tTMU (rTMS), dTMS (derin TMU), tDCS, 
CES… gibi yöntemleri nöropsikiyatri pratiğinde uygu-
lanmaktadır. Sistemler 2003 yılından beri kullanılmak-
ta olup kazanılan deneyimler literatüre katkı amacı ile 
SCI’li dergilerde yayınlanmıştır.

Ar-Ge odaklarımız olarak Akıllı teknolojiler, BCI, VR, 
AR ve Yapay Zeka 

Birey ve toplum ruh sağlığını önemseyen bir kurum ola-
rak koruyucu ruh sağlığı hizmetlerini önceliğimiz olarak 
kabul ediyor, çocuk-ergenden yetişkin ve yaşlılara kadar 
her yaş grubu için bağımlılık başta olmak üzere beyin, 
psikiyatri, nöroloji ve ruh sağlığı alanında çalışmalar yü-
rütüyoruz. Beyin fonksiyonlarını ölçerek tedavi, düşünce 
odaklı tıp gibi yeni yaklaşımlarında öncü çalışmalara ih-
tiyaç vardır. Nöroteknoloji ile Beyin bilgisayar ara yüzle-
rinin, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamalarının tanı 
ve tedavi pratiğine bu kadar girmesi hayal bile edilemez-
di. Bugün Araştırma ve Uygulama Merkezleri olarak Mü-
hendislik, Sağlık, Genetik ve Nörobilimi multidisipliner 
çalıştırmanın güzel örneğini vermeye devam ediyoruz.

Sağlık teknolojisindeki yeni ürünlerin tanı ve tedaviyi 
güçlendirmesi 

Sağlık teknolojisi alanındaki tüm gelişmeleri takip etmeyi 
ve bunları kullanmayı ülkemize karşı yerine getirmek bir 
sağlıkçının ihmal edilmemesi gereken özelliği olmalıdır.

Üsküdar Üniversitesi ve uygulama ortağı NPİSTANBUL 
Beyin Hastanesi olarak bilimde ve tıp dünyasındaki 
tüm gelişmeleri yakından takip ederek hayata geçir-
meye gayret ediyor, insanlarımızın ve toplumun ihtiyaç 
duyduğu sağlık hizmetlerini yerine getirmek için çaba 
gösteriyoruz. 

Beyin Fonksiyonlarını ölçerek tanı ve tedavi konsepti

Bir şeker hastasının tedavisi sürerken idrar veya kanda 
şeker düzeyini ölçmeden yapılan tedavide isabet oranı 
çok düşüktür. Aynı biçimde nöropsikiyatrik hastalıklar-
da biyolojik belirteç ve biyolojik kanıt, tanı ve tedavinin 
doğruluğunu anlamlı bir şekilde yükseltecekti. Nörobi-
limdeki çığır açan teknoloji bu konuda ciddi yöntemler 
geliştirdi. Dünyayı takip etmenin avantajları ile yenilikçi 
ve girişimci adımlar atmaya karar verdik.

Ülkemizde sağlık alanında önemli gelişme ve girişimlerin 
öncüsü olmak için çalıştık. 22 yıl önce 1998 yılında ABD 
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ile eş zamanlı olarak standart EEG’yi beyin haritalaması 
özellikleri ilavesiyle kullanmaya başladık. Aynı yıl ‘Neuro-
biofeedback’, bilgisayarlı klinik testler ve bilgisayarlı eği-
tim modüllerini tanı ve tedavi programlarına ilave ettik. 
Alzheimer hastalığının erken tanı tedavisi ve Çocuk Psi-
kiyatrisinde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu 
(DEHB) tedavisinde yardımcı tanı tedavi teknolojilerini 
kullanmaya başladık. FDA 2013 yılında QEEG’nin biyolo-
jik belirteç değerini DEHB’nda onayladı. Viyana Test ve 
rehabilitasyon sistemini 1998 yılından itibaren verimli 
bir şeklide kullanıyoruz. 

Sanal Tedaviler 

Sanal Gerçeklik (VR) tedavileri, Telepsikiyatri ve Telete-
rapiler için özel yazılım geliştirerek yıllardır çevrimiçi 
tedavileri günlük pratiğimize eklemiştik. Covid-19 Pan-
demisi ile bu alt yapıyı geliştirdik. Yeni seçenekler psiki-
yatri tedavi pratiğinde hekimlerin elini çok kolaylaştırdı. 
Ekibimizde olan güçlü yazılım ekibi aktif olarak sistemi 
geliştirmeye devam etmektedir.

Koruyucu Nörobilim veya Beyin Check-Up (Kontrol 
Taraması)

Kalp için kontrol taraması yapılması erken tanı ve önle-
yici tıp için çok değerli bilgiler veriyordu. Nöropsikiyat-
rik hastalıklar için de hedef organ beyin olduğuna göre, 

bunun içinde kontrol taraması önemli idi. 1999 yılında 
NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nin temellerini oluştu-
ran Memory Centers of America’nın Türkiye Şubesi’nde 
Türkiye’de ilk “Beyin Check-Up”ı programı başladı. Bu 
merkez, psikiyatride yeni tedavi yöntemlerini uzman 
kadrosuyla etkin biçimde sundu ve bugün Üsküdar Üni-
versitesi bünyesinde NP Feneryolu Tıp Merkezi adıyla 
hizmet vermeye devam ediyor. “Beyin fonksiyonlarını öl-
çerek tedavi” ve “Düşünce odaklı tıp” gibi yeni yaklaşım-
ların Türkiye’de öncülüğünü yaptı. Nöroloji, psikiyatri, 
psikoloji birlikteliğini gerçekleştirerek tanıdan tedaviye 
multidisipliner yaklaşımı Türkiye’ye taşıdı. Stres odaklı 
veya unutkanlık odaklı beyin kontrol taraması yani “Che-
ck-Up” protokolları nöropsikiyatride biyolojik ölçeklerin 
teknolojik destekle kullanılması kolaylığını sağladı.

Sağlık teknolojilerinin takipçisi olmak

22 yıllık yolculuğumuzun her durağında sağlık alanındaki 
yenilikleri takip etmeye bu alanda yatırımlarımızı güç-
lendirmeye gayret gösterdik. NPİSTANBUL Beyin Hasta-
nesi’ni 2017 yılında yeni binasına taşırken tam donanımlı 
ameliyathanesi ve yoğun bakım ünitesiyle birlikte dahi-
liye, nöroşirurji, kardiyoloji, genel cerrahi, KBB gibi uz-
manlık alanlarını da ekledik. 

Hastanemizin altyapısını teknolojinin son imkanlarıyla 
yenileyerek bağımlılık, beyin check-up, nöroloji alanla-
rında yeni teşhis ve tedavi olanaklarını halkımızın hiz-
metine sunduk. Beyin cerrahisi için A sınıfı ameliyathane 
ve yoğun bakım servislerine sahibiz.

Kişiye özel tedavilerin önemi

NP Grup 2011 yılında yatırımcı olarak bütün birikimlerini 
Üsküdar Üniversitesi’ni kurmak için Kurucu Vakfı İnsanı 
Değerler ve Ruh Sağlığı Vakfı (İDER) aracığı ile bağışlaya-
rak Ar-Ge heyecanını hayata geçirdi. Mühendislik, Sağlık 
ve Davranış Bilimleri multidisipliner model ile ilk tema-
tik üniversitesini kurdu.

KİMER (Kişiye Özel Tadaviler Araştırma Uygulama Mer-
kezi) Sadece teşhis ve tedavi değil, laboratuvar hizmetle-
rinde de öncü çalışmalar yürütmeyi amaçladı. Üniversi-
tenin Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki alt yapısı 
ile özellikle kişiye özel tedaviler konusunda çalışmalar 
yürüten bir kurum olarak bu alanda önemli çalışmalar 
yapan laboratuvarları hayata geçirdik.

Tanı ve tedavi süreçlerinde Farmakogenetik yaklaşımı 
(Tedavisel ilaç kan düzeyi izlemi (TDM), Fenotipleme ve 
Genotipleme benimseyen ve klinikte uygulayan be NP 
modelini oluşturan Türkiye’deki ilk hastane oldu. Sağlık 
teknolojileri alanında önemli bir adım atılmış oldu. Ba-
ğımlılık Kliniği Araştırma Uygulama Merkezi (NPSUAM) 
olarak İleri Toksikoloji Doğrulama Laboratuvarı hizmeti 
sundu.

Kuluçka Merkezi ve Proje Odaklı Yaşam (POY)

Ar-Ge odağı olarak Brainpark’la gelecek vadeden fi-
kirlere destek veriyor. NP modelini günlük pratiğe 

GOSB TEKNOPARK I YAZ 2020 • 03

Ü
SK

Ü
DA

R
 Ü

N
İV

ER
SİTESİ

54



uygulamanın dışında proje odaklı yaşam (POY) diyebile-
ceğimiz bir yaklaşım her çalışanımız için öncelikli konu-
dur. GOSB Teknopark’ta Kuluçka Merkezi kuruldu. Genç 
Beyinler Akademisi araştırma merkezi ile Proje döngüsü 
eğitimini Proje Kültürü ve Girişimcilik dersini tüm lisans 
öğrencilerine vererek geleceğin mucitlerini yetiştirmeyi 
de arzu ettik.

Bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip ederek bilim 
üretmeyi hedefleyen Üsküdar Üniversitesi bünyesinde 
kurulan Brainpark, hizmet veren girişimciliği ve ticari-
leşmeyi destekleyen kuluçka merkezidir. Merkezin ana 
amacı genç girişimcilere başlangıç desteği vermektir.

Brainpark’la gelecek vadeden fikirlerin belirlenmesi ve 
bu fikirlerin cesaretlendirilmesi hedeflenmektedir. Genç 

girişimciler ve öğretim üyeleri Brainpark’a başvurduk-
larında fikirleri uzman bir ekip tarafından değerlendi-
rilmekte ve ticarileşme potansiyeli olan fikirlere destek 
verilmektedir. 

Temel eleme aşamalarından geçen girişimcilere kuluçka 
merkezi içerisinde ofis verilerek şirket kurma süreçleri 
başlatılıyor. Şirketleşme sürecindeki girişimlerin TÜBİ-
TAK ve diğer fonlardan alınacak girişim sermayesi des-
tek projeleri ile ilgili başvuru desteği verilirken; girişimci 
adaylarına üniversite içinden veya özel sektörden men-
tör atanarak şirketleşme yolunda tecrübe sahibi kişiler-
den fikri destek almaları amaçlanıyor.

En değerli para birimi ‘Güvenirlilik’tir

Sağlık Teknolojileri kullanarak 3T ile NP Modeli nedir? 
Özetle Tanı, Tedavi, Takip’in kısaltması olan 3T tekniği 
ideal tedavinin özeti demektir. NP Modelinde teknolojik 
yardımı ile ‘Tanı ve tedavi algoritması’ oluşturulmuş, NP 
Tanı ve Tedavi Protokolları tanımlanmıştır. 

Kalite Yönetim Sistemimize kaydedilmiştir. Her şey açık 
ve şeffaftır. Dijital takip sistemi ile medikal kayıtlarla 
hasta takibi sistemi kurulmuştur. NP Hastanesi JCI ola-
rak bilinen uluslararası kalite kurulunca 2012 den beri 
her üç yılda bir denetlenerek sertifikalandırılmaktadır. 

Pek çok hastalık için klinik yol haritaları çıkarılmış ve 
kendi veri tabanımız oluşturulmuştur.

NP Modeli ile yenilikçi, girişimci, değişimci ve sürdü-
rülebilir sağlık politikalarımıza devam etmek istiyoruz, 
merak edenler bizi yerinde ziyareti edebilirler. l
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Covid-19 salgını ilacın stratejik olduğunu bir 
kere daha gösterdi. Ülkemizde etkin ilaç ham 
maddesi üreten (API) birkaç şirketten biriyiz. 
Ürettiğimiz Parasetamol ve Oseltamivir 
çok kritik ilaçların ham maddeleri. Bu ham 
maddelerin piyasada bulunabilirliği ve diğer 
kritik ham maddeler ile güçlenmesi sektör 
için büyük önem taşıyor.

Covid-19 tedavisinde etkin sonuç veren Favipiravir adlı 
ilacın yerli sentezinin geliştirme sürecinde yer alıyor-
sunuz. Bu süreci okurlarımızla paylaşabilir misiniz?

010 senesinde ülkemizde influenza (grip) 
salgınına karşı yerli ve milli imkanlarla 
sentezlediği Oseltamivir etken madde-
si ve müstahzar ürün ENFLUVİR ile son 

10 sene de milyonlarca hasta iyileştirmiş olan Atabay, 10 
sene sonra Covid-19 salgınına karşı daha yüksek tecrübe 
ve bilgi birikimi ile bu süreci başarıyla kısa sürede ta-
mamlamış ve yine bir viral salgına karşı gerekli ilaçları 
geliştirmiştir.

Atabay Ar-Ge olarak 4 ayaklı stratejik bir plan izledik: 
(1) Kısa vadede acilde yatan hastalara anti-viral ilacımız 
Oseltamivir verebilmek üzere Oseltamivir kapasitemizi 
arttırdık. (2) Orta vadede halkımıza yurt dışından ithal 
edilen ve tedavi protokolünde bulunan Hydroxychloro-
kin ve Favipiravir başlangıç moleküllerini çok zor koşul-
lara rağmen hızlıca tedarik ettik, sentezledik , formülas-
yon çalışmalarını  tamamladık, ve Türkiye’de ilk olarak 
Biyoeşdeğerlilik çalışmalarını başarı ile geçtik.  Sağlık 
Bakanlığımız’a dünyada ve Türkiye’de biyoeşdeğerliliği 
tamamlanmış ve yerli sentez Favipiravir ile başvuran ilk 

2

firma olduk. Ve üretimini tamamladık  (3) Uzun vade ola-
rak, TÜBİTAK Covid-19 TÜRKİYE Platformu’ nda ‘Pan-
demik Koronavirüsüne (Covid-19) Karşı Dışa Bağımlılı-
ğı Azaltacak İlaçların ve Ham maddelerinin Yeni Sentez 
Yöntemleriyle ve Formülasyonlarla Geliştirilmesi’ pro-
jesine seçilerek İstanbul Medipol Üniversitesi - Doç.Dr. 
Mustafa Güzel ve takımı ile birlikte Hydroxychlorokin ve 
Favipiravir moleküllerinin sentez çalışmalarında geriye 
entegrasyonunu sağladık.  Bu sayede tüm sentez süre-
cini ülkemizde yapabilecek ilk firma duruma geldik.  (4) 
İnovasyon boyutunda ise, ‘Repurpose’ analizi sonucunda 
seçtiğimiz 2 molekül üzerinden yeni bir tedavi protokolü 
hazırladık, patent başvurusunu ve klinik çalışma başvu-
rusunu yaptık. Tedavide etkinliğini ispatlayıp dünyaya 
konsepti ve tüm çalışmaları Türkiye’den çıkacak bir etkin 
ve ekonomik bir ilaç sunmayı hedefliyoruz.

Ülkemizde ilk kez yerli ve milli sentez ile Covid-19’a 
karşı geliştirilen Favipiravir ham maddesi içeren Favi-
covir isimli ilacımız T.C. Sağlık Bakanlığımız tarafından 
ruhsatlandırıldı. Ham madde sentezi ile dışa bağımlılığı 
azaltırken, pandemi sırasında yaşanan tedarik sıkıntısı-
nın da önüne geçmeyi hedefliyoruz.

Atabay İlaç’ın geçmişten bugünlere uzanan hikayesini 
kısaca aktarabilir misiniz? 

Atabay’ın tarihçesi 1939 senesinde Eczacı Ö. Kemalettin 
Atabay tarafından ‘Şark Merkez’ Ecza Deposu’nun kurul-
masıyla başlar. 1955 senesinde Tophane İlaç Fabrikası’nda 
beşeri ilaç üretimine başladık. 1967 senesinde ise şu anda 
bulunulan daha modern Acıbadem Atabay İlaç Fabrikası 
A.Ş. merkezine taşınıldı. 1970 senesinde Gebze’de Atabay 
Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. adı altında beşeri ilaç etkin 
ham maddesi üretimine ve 1975 senesinde yine Gebze’de 
Atabay Tarım ve Veteriner İlaçları A.Ş. adı altında zirai 
ilaç ham maddesi ve zirai ilaç üretimine başlandı. Bu te-
sislerde 100’ün üzerinde beşeri, tarım ve veteriner ilaç 
etkin ham maddesi üretiyoruz. Tüm tesislerimiz kuru-
luşlarından itibaren T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından GMP 
onayına sahip. Ham madde üretim tesislerimiz 1985 se-
nesinde Amerikan Sağlık Bakanlığı’ndan FDA ve 2002’de 
Avrupa Sağlık Bakanlığı otoritesinden EU GMP sertifika-
larını aldı. Beşeri ilaç üretim tesislerimiz ise 2019’da EU 

Zeynep Atabay Taşkent
Atabay İlaç Yönetim Kurulu Üyesi 

Türkiye İlaç Sektörü Olarak 
Dışa Bağımlılığı Azaltmalıyız
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1985 yılında FDA onayı alarak ilk ilaç etkin 
maddesi ihracatımızı gerçekleştirdik. Ame-
rika’ya Parasetamol ve Amitraz ihracatımız 
halen devam ediyor. İhracat, ciromuzun 
yüzde 30’unu oluşturuyor. 35 ülkeye ihracat 
yapıyoruz.

GMP sertifikasına almaya hak kazandı. Ülkemizde ilaç et-
kin ham maddesi üreten şirket sayısı oldukça az. Atabay 
İlaç ve Kimya da söz konusu şirketlerden biri. Bu üretici-
lerin çoğu ham maddelerini kendi ilaçları için kullanıyor. 
Bizim diğer üreticilerden farkımız, ürettiğimiz Paraseta-
mol’ü 35 ülkeye ihraç edebilme gücümüz.  

Atabay İlaç sağlıkta dijitalleşme için neler yapıyor? 
Sağlıkta dijitalleşmeyi nasıl anlamalıyız?

Teknolojinin başrolde olduğu günümüz dünyasında iş 
yapış şekilleri de değişti. Dijital dönüşüm, potansiye-
limizi kullanmayı yıllarca beklemeye izin vermeyecek 

kadar dinamik. Bu dönemde teknolojik altyapı ve ku-
rumsal sürdürülebilirliğin ne kadar önemli olduğunu 
bir kez daha gördük. Geleceğe hazırlanırken, teknolojik 
gelişmelere entegre olmamız, inovasyonların sunduğu 
verimlilik fırsatlarını tüm iş süreçlerine yansıtmamız 
şart. İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında, gelişme-
leri yakından takip etmek, dijital dönüşümün içinde yer 
almak, inovatif projelere yatırım yapmak en önemli ön-
celiklerimiz olmak zorunda. İşimizde teknolojiyi kullan-
manın öneminden yola çıkarak dijital çözümleri devreye 
alıyoruz.  Bu çalışmalar özellikle analitik çalışmalar için 
kullandığımız cihazlarda oluyor.  Her yıl ciromuzun yüz-
de 5’ini ürün geliştirme ve Ar-Ge için ayırıyoruz.

Ar-Ge’yi yürüten çekirdek kadromuz 40 seneden faz-
la süredir beraber çalışıyor. Bu çekirdek takımın halen 
bizimle beraber olması 100’ün üzerinde beşeri, zirai, ve 
veteriner ilaç etkin maddesi ve 30’un üstünde standar-
dize bitki ekstraksiyonu geliştirme bilgisini ve tecrübe 
yanında getiriyor. Bu çekirdek kadro ile toplam Ar-Ge 
ekibimiz 25 kişiden oluşuyor.  Ar-Ge’nin liderliğini Al-
manya‘da uzun seneler kimya mühendisliği tahsili yap-
mış ve 50 senedir Ar-Ge süreçlerini yürüten Bülent Ata-
bay yaptı. Bülent Atabay, yanında Türkiye’nin en iyi ilaç 
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kimyagerlerini yetiştirdi. Birçok meslek lisesi mezunu 
seneler içinde gerçekleştirilen onlarca kimya sente-
zi sonrası bu tecrübeye sahip parmakla gösterebilecek 
kimya laborantı oldular. Almanya ve İsviçre modeli olan 
usta – çırak ilişkisi bazlı ‘bilgi transferine’ örnek gös-
terilebilecek bir kuruluş olduk. 45 senelik ham madde 
geliştirme ve kaliteli ürün geliştirme istikrarımızı ken-
di kendine yetme felsefemiz ile mümkünse ekonomiden 
bağımsız yürütmeye çalışıyoruz. Son dönemde ÜSİ, KÜSİ 

ve TTO konularında uzman eşim Doğan Taşkent ile açık 
inovasyon konseptine geçtik ve üniversite iş birlikleri ile 
Ar-Ge yapımızı daha da güçlendirdik.  

Hastalık tedavisinde kullanılan ilaçların gelişim süreci 
hakkında bilgi verebilir misiniz?

Covid-19 salgını ilacın stratejik olduğunu bir kere daha 
gösterdi. Ülkemizde etkin ilaç ham maddesi üreten 
(API) birkaç şirketten biriyiz. Ürettiğimiz Parasetamol ve 
Oseltamivir çok kritik ilaçların ham maddeleri. Bu ham 
maddelerin piyasada bulunabilirliği ve diğer kritik ham 
maddeler ile güçlenmesi sektör için büyük önem taşıyor. 
Ülkemizde ham maddelerin %90 üstü dışa bağımlı. Ham 
maddeler şirketler tarafından üretici şirket veya ülke 
kontrolünde temin ediliyor.

10 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren Atabay 
Acıbadem İlaç Fabrikası senede 82 milyon ünite Tablet, 
Süspansiyon, Şurup, Supozitvar, Kapsül, Saşe, formla-
rında ilaç, kullanıma hazır steril şırınga ve 12 milyon en-
jektör üretebiliyoruz. 1971 yılında Atabay Kimya San. ve 
Tic. A.Ş. adıyla beşeri ilaç etkin maddesi üretimine gir-
dik. Bülent Atabay tarafından Kocaeli Gebze’de 300 bin 
metrekare alanda beşeri ilaç etkin maddesi üretimi için 
üretim tesisi kuruldu. Burada yılda 4 bin ton Paraseta-
mol, 2 bin ton Antiviral ilaç, 600 ton Amitraz aktif ham 
madde üretiliyor. Bunun dışında yine yılda 15 milyon 

Çalışanlarımız ve proje ortaklarımız ile 
ortalama 25 senenin üzerinde bir çalışma 
birlikteliğimiz oldu. Bu çerçevede üniver-
sitelerimiz ve kamu Ar-Ge merkezleri ile iş 
birliğine giriyoruz. Akademide devlet desteği 
alarak araştırması yapılmış birçok projenin 
ilaç geliştirme aşamalarını üstleniyor, ticari 
bir değere ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. 
Bu sayede hem şirket olarak bilime ulaşabi-
liyoruz hem de bu yatırımları ticari bir de-
ğere dönüştürüp her iki taraf için kazan-ka-
zan modeli oluşturabiliyoruz
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ünite Antibiyotik ve 11 milyon ünite Parol infüsyon üre-
timi gerçekleştiriliyor. 90 milyon da kutu dolumu yapı-
lıyor. Antibiyotikler, ağrı kesiciler, antiviraller, kan su-
landırıcı ve ateş düşürücü ürünlere yatırım yapıyoruz. 
1975 senesinden beri üretmekte olduğumuz Parasetamol 
bazlı bitmiş ürünümüz Parol, senede 45 milyon kutu ile 
Türkiye’nin en çok satılan ilacı olma özelliği gösteriyor. 
Atabay olarak 1975 senesinden bu yana kendi sentez me-
todumuzla geliştirdiğimiz Avrupa’nın tek Parasetamol 
üreticisiyiz. 2010 senesinden beri etkin ham madde ve 
beşeri ilacını ürettiğimiz antiviral ilaç Enfluvir (Oselta-
mivir) ve 2011 senesinden beri geliştirmekte olduğumuz 
Parol İnfüzyon (özel kalite Parasetamol ile üretilir) ile 
Enox’un (Enoksaparin) yanı sıra Hednavir (Entekavir)  ve 
Ternavir (Tenofovir)  belli başlı ürünlerimiz arasında yer 
alıyor. Ayrıca 1975 senesinde yine Gebze’de kurulan Ata-
bay Tarım ve Veteriner İlaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de 
zirai ham madde ve ilaç üretimine başladık. Bu iki te-
sisteki Ar-Ge laboratuvarlarında 1970’li senelerden beri, 
100’e yakın tarım, veteriner ve ilaç ham maddesi gelişti-
rildi, üretildi ve ihraç edildi.

Pandemi gibi kriz durumlarına karşı özellikle 
sektörünüzde şirketler ne gibi çalışmalar yapmalı? Bu 
tip krizlere nasıl hazırlanmalı?

Bugün tamamen küreselleşmiş, kalabalık bir dünyada 
yaşıyoruz. Dolayısıyla viral enfeksiyonların çıkması nor-
mal olarak görülmeli. Ancak bu boyuttaki bir pandemiye 
nesillerdir rastlanmamıştı. Bu bize, beklenmeyeni bek-
lemek gerektiğini gösterdi. Dünya düzeni çok kısa bir 
sürede değişti. Bu doğrultuda Türkiye ilaç sektörü ola-
rak dışa bağımlılığı mümkün olduğunca azaltmalıyız. 
Bu dönemde alınan en önemli ders bu olmalı. Şirketler 
üniversite-sanayi –kamu iş birliğine önem vermeli. Biz 
Atabay olarak açık inovasyona ve uzun vadeli iş birliğine 
inanan bir şirketiz. Çalışanlarımız ve proje ortaklarımız 
ile ortalama 25 senenin üzerinde bir çalışma birlikteliği-
miz oldu. Bu çerçevede üniversitelerimiz ve kamu Ar-Ge 
merkezleri ile iş birliğine giriyoruz. Akademide devlet 

desteği alarak araştırması yapılmış birçok projenin ilaç 
geliştirme aşamalarını üstleniyor, ticari bir değere ulaş-
masını sağlamaya çalışıyoruz. Bu sayede hem şirket ola-
rak bilime ulaşabiliyoruz hem de bu yatırımları ticari bir 
değere dönüştürüp her iki taraf için kazan-kazan modeli 
oluşturabiliyoruz. Ülkemizde hiçbir zaman %100 yerli ve 
milli üretim söz konusu değil. Çünkü ne yaparsanız ya-
pın ilk kullanacağınız ham maddeyi üreten, kimya sektö-
rü. Bu sektör maalesef ülkemizde zayıf. Başlangıç mad-
deleri çoğu zaman yurt dışından geliyor. Ama ne kadar 
erken safhada işe başlarsanız o kadar değerli olur. Bizler 
%90’lardayız. Bu oran gayet başarılı ve ham maddedeki 
dışa bağımlılığımızı azaltmak için bir fırsat olabilir. Kim-
ya sektörümüzün altyapısına yatırım yapılabilir.  

Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında yaptığınız 
çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz?

Şirketimizde yeni yönetime gelen üçüncü  jenerasyon 
son 50 senede yaratılan bilgi ve tecrübelerin daha verim-
li kullanılabilme, daha hızlı ve daha teknolojik ürünlere 
geçme açısından açık inovasyona yani üniversite – sanayi 
iş birliğine odaklandı. Üniversite-sanayi iş birliği ile ya-
ratılan değere önem veriyoruz. Türkiye’de 8 üniversite 
ile iş birliği yapıyoruz. Marmara Üniversitesi ve Gebze 
Teknik Üniversitesi ile çalışmalarımız çok etkin ve ve-
rimli şekilde ilerliyor. Bunun yanında Erzurum Atatürk 
Üniversitesi ile DAYTAM, Kayseri Erciyes Üniversitesi 
ile GenKök, Gaziantep Üniversitesi ile biyoeşdeğerlilik, 
Konya Selçuk Üniversitesi ile endüstriyel tarım, Hacette-
pe-Gazi-Ankara Üniversiteleri ile klinik çalışmalar alan-
larında çok başarılı iş birlikleri yürütüyoruz. 

Biyobenzer ilaç geliştirme konusundaki çalışmalarınız 
hakkında bilgi verir misiniz?

4 sene önce İTÜ ve Marmara Üniversitesi ile beraber bu 
işe girdik. Çalışmalarımız devam ediyor. Klinik öncesi 
aşamasındayız. Biyobenzer ilaç üretimine doğru ilerliyo-
ruz. Ar-Ge ve tesis yatırımı yaptık. Gebze yerleşkesinde 
üretilen biyobenzer ilaçlarla cari açığın kapatılmasına 
katkı sağlamayı hedefliyoruz. Biyoteknolojik ilaç geliş-
tirme konusunda ülkemizde Ar-Ge yatırımı yapan ve 
insan kaynağı yetiştiren öncü firmalardan biriyiz. 2012 
senesinde geliştirdiğimiz enoksaparin sodyum, ülke-
mizde geliştirilen ilk biyolojik ilaçlardan biri olarak kabul 
ediliyor. 2016 senesinde TÜBİTAK KAMAG 1007 destekli 
başlattığımız “Yerli Biyobenzer Projesi” ilk biyobenzer 
projelerinden biri. Atabay Bio tesisimiz ve çalışmaları-
mız için öz sermayemizden onlarca milyon lira yatırım 
yaptık. Çalışmalarımız ile biyobenzer üretiminde uzman, 
20’nin üzerinde kalifiye teknik personeli sektöre, ülke-
mize kazandırdık. Biyobenzer ürünümüz çıktığında 5 se-
nede devlet bütçesine 250 milyon lira tasarruf sağlamayı 
hedefliyoruz. l

Ülkemizde hiçbir zaman %100 yerli ve milli 
üretim söz konusu değil. Çünkü ne yaparsa-
nız yapın ilk kullanacağınız ham maddeyi 
üreten, kimya sektörü. Bu sektör maalesef 
ülkemizde zayıf. Başlangıç maddeleri çoğu 
zaman yurt dışından geliyor. Ama ne kadar 
erken safhada işe başlarsanız o kadar değerli 
olur. Bizler %90’lardayız. Bu oran gayet ba-
şarılı ve ham maddedeki dışa bağımlılığımızı 
azaltmak için bir fırsat olabilir. Kimya sek-
törümüzün alt yapısına yatırım yapılabilir.  
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Virüs girişleri Çin, Kuzey Amerika, 
Avustralya ve Avrupa İlişkili

abancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Ogün 
Adebali ve Sabancı Üniversitesi öğren-
cileri Aylin Bircan, Burak İşlek, Berkay 

Selçuk, Zeynep Kılınç, Berk Turhan ile Defne Çirci’den 
oluşan ekibi dünyayı hızlıca etkisi altına alan Covid-19’a 
neden olan SARS-CoV-2 virüsünün evrimsel geçmişini, 
Türkiye’deki yayılımını ve mutasyonlarını incelendi. 

Virüsün hangi yolları takip ettiğini ve hangi mutasyonla-
ra sahip olduğunu anlayabilmemizi sağlayan çalışmada, 
30 tanesi Türkiye’de dizilenmiş olmak üzere dünya gene-
lindeki toplam 15277 virüs genomu üzerinde filogenetik 
analiz yapıldı.

Virüs, açıklanan ilk resmi vaka tarihinden önce 
Türkiye’de girmiş olabilir

Yapılan analizler sonucunda SARS-CoV-2 virüsünün, 
açıklanan ilk resmi vaka tarihinden önce Türkiye’ye gir-
miş olabileceği saptandı.

Daha önce yapılan çalışmalarla L ve S tipi olarak sınıf-
landırılan virüsün Türkiye’deki yayılımında, 30 genomun 
29’unun L tipi olduğu görülmüştü. İlk resmi vakadan 
bir hafta sonra izole edilen bir genomun, atasal olarak 
adlandırılabilecek S tipi virüs kümesi ile daha sonra or-
taya çıktığı düşünülen ve Avrupa’da yayılan L tipi virüs 

S

kümesi arasındaki bir geçiş formu olduğunun bulunma-
sı, Türkiye’ye virüsün tespit edilenden daha erken giriş 
yapmış olabileceğine işaret ediyor.

Türkiye’deki virüs genomlarının tek bir grupta kümelen-
mediği, dolayısıyla virüsün ülkeye birbirinden bağımsız 
çoklu giriş ile yayıldığı anlaşıldı. Buna rağmen iki genom 
kümesinin Türkiye’de daha fazla yayılım içerisinde oldu-
ğu ortaya çıktı. 

Virüs girişleri Kuzey Amerika, 
Avustralya ve Avrupa ilişkili

Ogün Adebali ve ekibi tarafından yapılan çalışmada Ara-
lık 2019’dan itibaren dizilenen genomlara bakıldığında, 
ayda ortalama olarak 2 mutasyon geçirdiği görüldü. 30 
genomun filogenetik dağılım tabanlı incelenmeleri so-
nucu virüs girişlerinin Çin, Kuzey Amerika, Avustralya 

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Ogün 
Adebali ve ekibi, SARS-CoV-2 virüsünün 
Türkiye’deki yayılımını ve evrimsel geçmişini 
inceledi. Yapılan araştırmada koronavirüs 
vakalarının Türkiye’ye girişlerinin birden 
fazla kaynaktan bağımsız olduğu ortaya 
çıkarıldı. 

Ogün Adebali
Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi Öğretim Üyesi 
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Covid-19 Enfeksiyonunun Bilgisayarlı Tomografi ile 
Tespiti için Otomatik Görüntü Tanıma Sistemi

ve Avrupa ilişkili olduğu gözlendi. Ek olarak, iki şehrin 
Suudi Arabistan’da dolaşımda olan virüs tipleri ile ilişkili 
olduğu belirlendi. Çalışmada Avrupa kaynaklı virüslerin 
Türkiye’de yoğun olduğu nokta İstanbul olarak saptan-
dı. Türkiye’nin 5 farklı şehrindeki genomların Ankara ile 
ilişkili olduğu görüldü. 

Virüsün evrim ve yayılması hakkında daha kesin sonuçlar 
elde edebilmek için dizilenen genom sayıları artırılması, 
analizler daha fazla genom üzerinde kapsamlı bir şekilde 
yapılmasının sağlanması için önemli olduğu belirtildi.

SARS-CoV-2 Epidemiyolojisi arayüzü TÜBİTAK Covid-19 
portalında hizmete sunuldu. Yeni genomlar eklendikçe 
Türkiye odaklı yayılım rotaları uygulamaya eklenecek.

EMBO, TÜBİTAK ve Bilim Akademisi tarafından destek-
lenen bu çalışma Turkish Journal of Biology dergisinin 
Covid-19 özel sayısında yayımlanacaktır. Makalenin bas-
kı öncesi versiyonu erişime açıktır.

Bu projede Öğretim Üyesi Ogün Adebali ile birlikte Sa-
bancı Üniversitesi Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyo-
mühendislik Programı PhD öğrencileri Aylin Bircan, 
Burak İşlek, MSc öğrencisi Berkay Selçuk, Moleküler 
Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik- Bilgisayar Bilimi 
ve Mühendisligi Programı çift anadal lisans öğrencileri 
Zeynep Kılınç, Berk Turhan ile Malzeme Bilimi ve Nano 
Mühendislik-Bilgisayar Bilimi ve Mühendisligi Programı 
Çift Anadal lisans öğrencisi Defne Çirci görev almıştır. l

abancı Üniversitesi ve Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi`nin ortaklaşa yürüt-
tükleri bir araştırma projesinde, 
Covid-19 hastalığının Toraks Bil-

gisayarlı Tomografi görüntülerinin analizi ile (so-
nuçlanması uzun süren PCR testlerinin sonucunu 
beklemeden) tespiti için bir  yapay zeka sistemi 
geliştirilmiştir. Geliştirilen sistem normal ve Co-
vid-19 görüntülerini  saniyeler içerisinde, yüzde 
98 doğruluk ile ayırt edilebilmektedir. Projenin 
ileriki aşamalarında Covid-19 enfeksiyonunun 
diğer akciğer hastalıklarından ayrıştırılarak, sis-
temin iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

Projenin hedefi, tomografik görüntülerin rad-
yoloji uzmanı tarafından incelenene kadar ge-
çen, 2 saati bulabilen sürede, Covid tespiti konan 
hastanın izolasyonunun sağlanması ve tomog-
rafi odasının kapsamlı sterilizasyonu ile bula-
şın azaltılması; aynı zamanda  hastanın zaman 
kaybetmeden tedavisine başlanmasıdır. Projede 
geliştirilen sistemin, TÜBİTAK-UME tarafından 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Birimine ku-
rulması ve geniş çaplı değerlendirmeleri yapılma-
sı planlanmaktadır.

Projede, Sabancı Üniversitesi`nden Prof. Dr. Ber-
rin Yanıkoğlu ve doktora öğrencileri Sara Atito Ali 

Ahmed ve M. Umut Şen; ve Cerrahpaşa Tıp Fakül-
tesi’nden Doç. Dr. Fatih Gülşen ve ekibi (Doç. Dr. 
Onur Tutar, Dr. Öğretim Üyesi Bora Korkmazer, 
Dr. Sabri Sirolu, Dr. Ali Eryürekli, Dr. Toghrul 
Mammadov, Dr. Rauf Hamid) ortaklaşa çalışmış-
lardır. l

S

Prof. Dr. Berrin Yanıkoğlu
Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi 
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Covid-19 Hastalarını Daha Yüksek 
Doğrulukla Teşhis Etmek için 
Yeni Kitler Geliştirilecek

ovid-19 gerçek zamanlı PCR kitleri güçlü 
teşhis araçları olsa da, birçok hasta yapı-
lan testlerde düşük virüs yükü yüzünden 
hatalı negatif olarak tanı alabiliyor. Bu 

durum pandeminin daha hızlı bir şekilde yayılmasına 
neden oluyor. Bu noktada Sabancı Üniversitesi ve TÜBİ-
TAK MAM GMBE’den araştırmacılar analizlerinde, hatalı 
negatif tanıların örnek hazırlama kalitesi nedeniyle değil, 
gerçek zamanlı PCR duyarlılığının sınırından kaynaklan-
dığı görüşünde birleşti. Bu değerlendirme doğrultusun-
da iki kurum uzmanları gerçek zamanlı PCR ile teşhisi 
mümkün olmayan, aşırı düşük viral yük sebebiyle hatalı 
negatif sonuç alınan hastaları doğru teşhis etmek için 
iş birliği yaptı. Çalışmalarda oldukça hassas bir yöntem 
olan dijital damlacık PCR (ddPCR) kullanıldı. 

Sabancı Üniversitesi’nden Dr. Cavit Ağca ve TÜBİTAK 
MAM GMBE’den Prof. Dr. Şaban Tekin (Direktör), Doç. 
Dr. Abdullah Karadağ (Direktör Yardımcısı) ve Hivda 
Polat’tan oluşan araştırma ekibi, ddPCR yönteminin 
şüpheli vakaları yüksek doğrulukla teşhis edebilece-
ği ve pandeminin kontrolüne hatalı negatif hastaların 

C
sayısını azaltarak katkı sağlayabileceğini öngörüyor. Kit-
lerin Eylül ayı ortasından itibaren kullanıma sunulması 
hedefleniyor.

ddPCR, hedef DNA’yı tek bir kopyaya kadar tespit edebi-
len ve araştırmacıların herhangi bir örnek içindeki mut-
lak sayıda hedef DNA’yı ölçmelerine yardımcı olan bir 
teknoloji. Ayrıca, çok az materyalden elde edilen örnek-
ler veya tek hücre için yapılan gen ekspresyon analizleri 
yüksek verimlilikle yapılabiliyor. Bu nedenle, Sabancı ve 
MAM araştırmacıları, hatalı negatif hastaları tespit et-
mek için Covid-19 gerçek zamanlı PCR kitleri için hazır-
lanmış numuneleri yeniden kullandılar. 

ddPCR duyarlılığı yardımıyla daha önce negatif olarak 
teşhis edilen hastanın, aslında viral yükü düşük bir po-
zitif Covid-19 hastası olduğunu teşhis ettiler. Araştırma-
cılar ddPCR yönteminin şüpheli vakaları yüksek doğru-
lukla teşhis edebileceğine ve pandemi kontrol çabalarına 
hatalı negatif hastaların sayısını azaltarak katkı sağlaya-
bileceklerine inanıyorlar.l

Sabancı Üniversitesi ve 
TÜBİTAK MAM GMBE 
gerçek zamanlı PCR ile 
teşhisi mümkün olmayan, 
aşırı düşük viral yük 
sebebiyle hatalı negatif 
sonuç alınan hastaları doğru 
teşhis etmek için iş birliği 
gerçekleştirdi. İş birliği 
doğrultusunda kullanılan 
ddPCR yönteminin şüpheli 
vakaları yüksek doğrulukla 
teşhis ederek pandeminin 
kontrolüne katkı sağlaması 
öngörülüyor.

Dr. Cavit Ağca, Yeşim Tütüncü, İskalen Cansu Topcu ve Mehri Ahmadian

Sabancı Üniversitesi ve TÜBİTAK MAM GMBE’den pandemi ile mücadelede önemli iş birliği
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Baykar Milli S/İHA Üretim ve 
Ar-Ge Merkezi’nde Alınan 
Covid-19 Tedbirleri Hakkında

ürkiye’nin Milli S/İHA sistemlerini, ilk 
yerli uçan arabasını, yapay zeka tek-
nolojilerini ve yüksek teknolojiye sahip 
aviyoniklerini geliştiren ve geliştirme-

ye devam eden Baykar, Covid-19 virüsünün dünyada ilk 
olarak Çin’in Vuhan kentinde tespit edilmesini müteakip 
alınacak tedbirlerle alakalı çalışmalarına başladı. Ulu-
sal güvenlik için kritik öneme sahip 
savunma sanayii tesislerinin üretim 
faaliyetlerine devam edebilmesi ve 
geliştirme süreçlerinde sürekliliğin 
korunması amacıyla tedbirlerin ön-
ceden alınması gerekmektedir. 

Bu bilinçle hareket eden Baykar, 
Çin’den başlayarak tüm dünyaya hızla 
yayılan yeni tip koronavirüs salgınının 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından pan-
demi ilan edilmesinden önce alınacak 
tedbirleri kararlaştırmak üzere bir 
Sağlık Komisyonu kurdu. Komisyo-
nun ilk etapta uygulanmasına karar-
laştırdığı tedbirler hızlı uygulamaya 
konuldu. Ülkemizde ilk vakanın tespit 
edildiği 10 Mart 2020 tarihinden iti-
baren ise önceden planlanan sıkı ted-
birler uygulamaya konuldu.

Dünyanın hemen her noktasında tüm sektörleri olumsuz 
yönde etkileyen ve etkilemeye devam eden Covid-19 sal-
gınından en az hasarı alarak ve ülkemizin ulusal güven-
liğine yapılan katkının kesintisiz devam etmesini sağla-
mak için tüm tedbirlere ve kurallara riayet eden Baykar 
çalışanlarının özverili tutumu sayesinde geliştirme pro-
jeleri ve üretim süreçlerinde hiçbir aksama yaşanmadı. 

T
Halihazırda yürütülen projelerin devam etmesinin yanı 
sıra Türkiye’nin yerli solunum cihazının geliştirilmesi 
ve seri üretime hazır hale getirilmesi amacıyla oluştu-
ran dörtlü konsorsiyumda da yer alan Baykar, tesisle-
rinde oluşturduğu çalışma alanında Aselsan, Arçelik ve 
Biosys mühendislerini de ağırladı. Ankara merkezli yerli 
bir girişim şirketi olan Biosys tarafından T.C. Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı’nın destekleriyle 
geliştirilen yerli solunum cihazı Biyo-
vent’in seri üretime hazır hale getiri-
lebilmesi ve kritik parçalarının hızla 
yerlileştirilmesi maksadıyla Ar-Ge 
ve geliştirme çalışmaları yürütüldü. 
Gece gündüz demeden gerçekleşti-
rilen çalışmalar kapsamında 14 gün 
gibi kısa bir sürede cihaz seri üretime 
hazır hale getirildi. Kritik parçaların 
yerlileştirilmesi ve yapılan yazılım 
iyileştirmelerinin ardından seri üre-
tim bandına giren Biyovent’in ilk 100 
adeti 20 Nisan 2020 tarihinde Başak-
şehir Şehir Hastanesi’nin açılış töre-
ninde teslim edildi. 

Bunun yanı sıra Baykar Teknik Müdü-
rü Selçuk Bayraktar’ın başlattığı kam-
panya sonucunda Baykar 250, Aselsan 

250, Roketsan 250, Arçelik 150, Havelsan 150 ve Amazon 
Türkiye 100 adet solunum cihazı bağışlama kararı aldı. 
Tusaş ve Tarnet de bu kampanyaya destek verecekleri-
ni ifade ettiler. Bu kampanya aracılığıyla toplamda 1000 
adetten fazla solunum cihazı bağışlanmış oldu.

Baykar, güvenlik güçlerinin kullanımına sunduğu yüksek 
teknolojili insansız sistemlerden elde ettiği bilgi birikimi 

Dünyanın hemen her 
noktasında tüm sektörleri 
olumsuz yönde etkileyen 

ve etkilemeye devam eden 
Covid-19 salgınından en az 
hasarı alarak ve ülkemizin 
ulusal güvenliğine yapılan 
katkının kesintisiz devam 

etmesini sağlamak için tüm 
tedbirlere ve kurallara riayet 
eden Baykar çalışanlarının 
özverili tutumu sayesinde 

geliştirme projeleri ve üretim 
süreçlerinde hiçbir aksama 

yaşanmadı. 
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ile insanlığın yararı için yürütülen projelere de katkı 
sağladı. Bu kapsamda Baykar, yerli solunum cihazı Bi-
yovent’in yanı sıra yerli PCR kitlerinin geliştirilmesi için 
yürütülen çalışmalara da teknik destek verdi.

Baykar, tüm bu çalışmalar yürütülürken salgına karşı alı-
nabilecek tedbirleri ve sıkı kuralları en etkin şekilde uy-
guladı. Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesislerinde 
alınan tedbirler tüm sektörlere örnek olacak niteliktedir.

Bu kapsamda;

1- Hamile, 65 yaş üstü, kronik rahatsızlıkları veya bağı-
şıklık sistemini baskılayan ilaç kullanmak zorunda olan 
çalışanlar, birim yöneticileri, insan kaynakları ve işyeri 
hekiminin bilgisi dahilinde idari izinli sayıldı. 

2- Uzun dönemli staj yapmakta olan stajyerlerin, YÖK ta-
rafından alınan resmi karar doğrultusunda stajlarına ara 
verildi.

3- Yurt dışından Türkiye’ye giriş yapan ya da hane hal-
kında yurt dışına seyahat etmiş yakınları olan çalışanla-
rın, ilgili yöneticiler, insan kaynakları departmanı ve iş-
yeri hekimi bilgi, koordinasyon ve onayı dahilinde 14 gün 
karantina kuralına uyarak evden çalışmaya yönlendiril-
mesi sağlanmıştır. Çalışanlar karantina süresi dahilinde 
evden çıkmamaları, alınacak tedbirler ve hastalık şüphe-
si halinde ALO 184 ‘ü aramaları konusunda bilgilendirildi

4- Çalışanların iş nedenli tüm yurt dışı seyahatleri iptal 
edildi.

5- Tesislere personel giriş çıkışlarının yapıldığı perso-
nel giriş kapısına vücut ısılarının kontrolü sağlanmak 
maksadıyla termal kamera yerleştirildi. Ölçümlerde risk 
taşıyan (37,5 C ve üstü) personel veya ziyaretçinin iş yeri 
hekimi, insan kaynakları departmanı ve ilgili birim yet-
kilileri ile koordinasyon dahilinde, girişi iptal edilip sağ-
lık kurumu ya da eve gönderimi organize edilmektedir.

6- Çalışanların tamamına tek kullanımlık cerrahi maske 
ve koruyucu gözlük dağıtımı gerçekleştirildi. Bunun yanı 
sıra tekrar temin edebilmeleri amacıyla personelin ko-
laylıkla ulaşabileceği noktalara maske yerleştirildi.

7- Tüm çalışma alanlarına ve ortak kullanım alanlarına 
alkol bazlı dezenfektanlar, eldivenler ve kağıt havlular 
yerleştirildi. Bu malzemelerin bitmesi ihtimali göz önün-
de bulundurularak günlük olarak kontroller yapılmakta 
ve biten malzemelerin yerine yenileri yerleştirilmekte.

8- Tüm personele cepte kolaylıkla taşınabilecek küçük 
boyutlu dezenfektanlar teslim edildi.

9- Tesisin görülebilecek çok sayıda noktasına T.C. Sağlık 
Bakanlığı tarafından belirlenen 14 Kural ve bu kurallara 
binaen gerekli uyarıların bulunduğu uyarı afişleri asıldı.

10- Tüm ofislere ve ortak kullanım alanlarına tıbbi atık 
konteynerleri yerleştirildi.

11- Tüm personel servis kullanımı da dahil olmak üzere 
şirketle ve mesai arkadaşlarıyla geçireceği tüm süre zar-
fında maske kullanmaktadır. Maskeler gün boyunca ke-
sinlikle çıkarılmamaktadır.

12- Sosyal mesafe kurallarına uyulması maksadıyla çalış-
ma alanları yeniden düzenlendi. Bu kapsamda yakın me-
safeden çalışan tüm personel aralarında en az 1.5 metre 
mesafe olacak şekilde çalışmaya başlandı.

13- Bir dönem sosyal mesafe kuralına uyabilmek için uy-
gun olan birimlerde dönüşümlü çalışmaya geçildi. 

14- Servislerde sosyal mesafe kuralarına uygun olarak 
yeni oturma düzenleri oluşturuldu. Koltuklar yalnızca 
belirlenen kişilerin kullanımına açıktır ve şahsidir.

15- Her sabah çalışma alanları ve araç gereçleri o alanda 
çalışacak personel tarafından kendilerine temin edilen 
dezenfektanlar ile temizlenmektedir.

16- Temizlik personeli tarafından gün içerisinde tüm ça-
lışma alanları temizlenmekte ve dezenfekte edilmektedir.
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17- Ortak alanlarda ve dinlenme noktalarında tüketilen 
sıcak içecekler için kullanılan açık şeker ve karıştırıcı 
ürünler iptal edilip, kağıt koruma ambalajlı ürünler dev-
reye alındı.

18- Evden çalışma imkanı bulunan birimlerin bu çalışma 
yöntemiyle çalışması sağlandı.

19- Tüm ofislerde ve ortak kullanım alanlarında havalan-
dırmalar tam kapasite ile 7/24 açık tutulmaktadır. Bunun 
yanı sıra dışarıya açılan cam ve kapı bulunan alanlardaki 
tüm kapılar ve camlar yine aynı prensiple açık tutulmak-
tadır. Ofislerdeki hava sirkülasyonunu sağlanması mak-
sadıyla her ofise en az bir adet vantilatör yerleştirildi. Bu 
vantilatörler mesai saatleri içerisinde sürekli olarak ça-
lışmakta ve ortamdaki havayı yenilemektedir.

20- Çalışanlara sunulan öğlen ve akşam yemeği hiz-
metleri bu süreçle beraber kapalı kutuda olacak şekilde 
hazırlanmaktadır. Çatal, kaşık vb. yardımcı malzemeler 
de kapalı olarak personele teslim edilmektedir. Yan be-
sinler olan meyveler de paketlenerek personele teslim 
edilmektedir.

21- Yemekler yemekhane personelinin aldığı sıkı hijyen 
tedbirleri altında hazırlanmaktadır.

22- Yemekhanede sosyal mesafe kuralarına uyulması 
maksadıyla birimlerin yemek yiyebileceği saatler belir-
lendi. Bunun yanı sıra sosyal mesafenin korunması ama-
cıyla yemek yemekte olan personelin arasında en az 2 
metre mesafe olacak şekilde oturma düzeni değiştirildi.

23- Tesislere girişte kullanılan parmak izi okuyucular 

iptal edilerek onun yerine kart ile giriş sistemine geçiş 
yapıldı.

24- Tesis bahçesinde personelin dinlenmesi için bulunan 
banklara şeritler çekilerek toplu halde oturmanın önüne 
geçildi.

25- Tüm ofislerdeki ve ortak alanlardaki sebiller kal-
dırılıp yerine 200 mililitrelik tek kullanımlık pet sular 
yerleştirildi.

26- Kartlı ve kartsız geçiş yapılan tüm kapılar tüm gün 
açık kalacak şekilde sabitlendi. Bu uygulama ile or-
tak kullanım alanlarındaki temasın önüne geçilmesi 
hedeflendi.

27- Tuvaletlerin kapıları sürekli olarak açık tutulacak şe-
kilde ayarlandı. Tuvalet kapılarının önüne dezenfektan-
lar ve kağıt havlular yerleştirildi.

28- Teması en aza indirmek maksadıyla asansör kullanı-
mı kısıtlandırıldı.

29- Tesislere gerçekleştirilecek tüm teknik gezi, heyet 
ziyaretleri gibi toplu ziyaretler ve iş amaçlı gerçekleşti-
rilecek toplantılar iptal edildi.

30- İşe alım için adaylarla yüz yüze mülakat süreci kade-
meli olarak iptal edilerek görüşme ve teknik değerlen-
dirmeler telefon ve internet üzerinden gerçekleştirilme-
ye başlandı.

31- Staj programı görüşmeleri ve alımları belirli süre ile 
askıya alındı.

32- Zorunlu olarak gerçekleştirilmek durumunda kalan 
mülakat ve görüşmelerde maske takma, sosyal mesafe 
tedbirleri, hijyen tedbirleri alınarak steril koşullarda sü-
reç işletilmektedir.

33- Tüm personelin günlük olarak doldurması zorunlu 
kılınan Covid-19 formu oluşturuldu. Bu formda yer alan 
bilgileri dolduran personelin hastalığın semptomlarını 
gösterip göstermediği takip edilmektedir. Bunun yanı 
sıra personelin ailesinin hastalıkla teması da bu form 
aracılığıyla takip edilmektedir. 

34- Sosyal mesafe kuralının en etkin biçimde uygulana-
bilirliğini sağlamak maksadıyla insan kaynakları depart-
manı tarafından günlük kontroller gerçekleştirilmekte 
ve uyarılar yapılmaktadır. Kontroller kapsamında hazır-
lanan raporlar üst yönetimin bilgisine sunulmaktadır.

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 virüsüyle 
mücadelede ülkemizin ve insanlığın yanında yer almak 
maksadıyla Baykar, bilgi birikimini ve yetişmiş insan 
gücümüzü seferber etmenin yanı sıra bu süreçte olağan 
üretim ve geliştirme faaliyetlerine de devam ediyor. l

Türkiye’nin yerli solunum cihazının gelişti-
rilmesi ve seri üretime hazır hale getirilmesi 
amacıyla oluşturan dörtlü konsorsiyumda da 
yer alan Baykar, tesislerinde oluşturduğu ça-
lışma alanında Aselsan, Arçelik ve Biosys mü-
hendislerini de ağırladı. Ankara merkezli yerli 
bir girişim şirketi olan Biosys tarafından T.C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın destekleriy-
le geliştirilen yerli solunum cihazı Biyovent’in 
seri üretime hazır hale getirilebilmesi ve kritik 
parçalarının hızla yerlileştirilmesi maksadıy-
la Ar-Ge ve geliştirme çalışmaları yürütüldü. 
Gece gündüz demeden gerçekleştirilen çalış-
malar kapsamında 14 gün gibi kısa bir sürede 
cihaz seri üretime hazır hale getirildi. Kritik 
parçaların yerlileştirilmesi ve yapılan yazılım 
iyileştirmelerinin ardından seri üretim ban-
dına giren Biyovent’in ilk 100 adeti 20 Nisan 
2020 tarihinde Başakşehir Şehir Hastanesi’nin 
açılış töreninde teslim edildi. 
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Koruyucu Bir Tedavi Yöntemi: 
Tıbbi Hacamat

nsan sağlığını bozan etkenlerin temelin-
de hep karmaşa vardır. Oysa sağlıklı ve 
doğal olan hep sadedir. Hacamat, sülük, 
ozon, Prp, akupunktur gibi tedaviler do-

ğal, sade ve etkinliği de aynı oranda güçlü ve kalıcı uygu-
lamalardır. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp daire başkan-
lığı olarak bu tedaviler Sağlık Bakanlığı uhdesi altındadır. 
Üniversitelerde, tıp fakültelerinden mezun olan hekim-
ler dilerlerse bu tedavilerin eğitimini alabilmektedirler.

Geleneksel tıbbın amacı bana göre en özet ifadeyle; doğal 
yollarla vücudu güçlendirip, hastalıkların vereceği maddi 
ve manevi zararlardan korunmaktır.

Günümüzde teknoloji gelişiyor ve insana hizmet edi-
yor. Bazı şeyler zamanla hiç değişmiyor. Bunu şöyle 

İ

Dr. Turanşah Tümer 
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp insanların 
beden ve ruh sağlığını bütün olarak 
alıp tedavi etme yöntemidir. Bütüncül 
tedavi sadece hastalığa odaklanmaz. Bu 
yaklaşımda hastalık değil, hasta vardır. 
Yani her kişiye kendine özgü tedavi 
kombinasyonu uygulanmalıdır. İnsan 
fiziksel ve ruhsal anlamda bir bütün olarak 
değerlendirilmelidir. Çevresel etkilerin 
vücudumuzda oluşturduğu birikim ve 
hastalıkları görmezden gelerek bir tedavi 
oluşturulamaz. İnsanı etkileyen çevresel 
olumsuz faktörler, vücut işleyişini bozan ağır 
metaller, kimyasal kirleticiler gibi toksinler, 
vücut işleyişini olumsuz etkileyen ilaçlar, 
koruyucu katkı maddeleri, stres faktörleri 
göz ardı edilerek hastalar tedavi edilemez.

Dr. Turanşah Tümer geleneksel ve 
tamamlayıcı tıp uygulamalarının 
her hasta ve hastalık için uygun doz 
ve kombinasyonlarda kullanılması 
gerektiğine inanarak yaptığı 
tedavilerde yıllar içinde oluşan 
tecrübelerini "Tıbbi Hacamat" adlı 
kitabında okurları ile paylaşmıştır. 
Türkiye’de bir hekim tarafından bu 
alanda yazılmış ilk Tıp kitabıdır.
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Dr. Turanşah Tümer, Adana Kozan doğumlu ve 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakülte-
si mezunudur. Mezuniyetin ardından doğal ve 
ilaçsız tedaviler için özel ve resmi kurumlardan 
tamamlayıcı tıp eğitimleri almıştır. Meslek ha-
yatına başladığından bugüne insandaki iyileş-
me, yenilenme potansiyelinin etkinliğine ina-
nan Turanşah Tümer, bu potansiyeli harekete 
geçirmenin hastalıklardan korunma ve zinde 
kalmak için etkili olduğuna inanıyor. Turan-
şah Tümer bütün hücreleri besleyen can suyu 
kan dokusunun yenilenmesi, oksijilenmesinin 
vücudu olumlu etkilediğini söyleyerek; “Gele-
neksel ve bütüncül tedavi yaklaşımlarının in-
san sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine hemen 
her gün şahit olduğum için bu konuda çalışma-
lar, kombinasyonlar uygulama imkanı buldum” 
diye konuştu.

anlatabiliriz; temiz hava, temiz su, doğal temiz gıda her 
zaman faydalı, teknoloji gibi zamanla değişmez. Değiş-
meyen insan doğası ve ihtiyaçları içinde doğal detoks ve 
yenilenme tedavilerini görebiliriz. Onun için hacamat ve 
sülük tedavisi bin yıllardır insanlığa hizmet etmiştir.

Hacamat tedavisini ele alırsak; yıllar içinde kanda birikip 
dışkı idrar ve terle atılamayan birikerek zamanla hasta-
lık yapan toksinlerin, kimyasalların kılcal damarlardan 
yüzeysel çiziklerle vücut dışına alınmasıdır. Hacamat 
tedavisi detox olduğu gibi aynı zamanda kanı incelttiği 
için kalp damar tıkanıklıkları, varis, varikosel, kolestrol, 
yüksek tansiyon, diyabet, kas eklem ağrıları, ödem, ener-
ji düşüklükleri uyku bozuklukları, stres fazlalığı, ergen-
lik bunaltılarında çok iyi gelen bir tedavi yöntemi olarak 
günümüzde kullanılmaktadır. Modern tıp ve geleneksel 
tıp uygulamaları insanlığın hizmetinde birlikte kullanı-
labilir. Günümüzde bu birlikteliğin kuvvetlendirilmesi 
için Sağlık Bakanlığı uhdesinde uluslararası kongre ve 
toplantılar yapılmaktadır.

Hacamat bir temizliktir, kanın temizliğidir. Dolayısıyla 
bütün organlar temizlenmiş kandan istifade eder. Bü-
tün organlar, yenilenmiş ve temizlenmiş kanla beslendi-
ği zaman yeşerir. Tarlanın yeşermesi gibidir. Eğer kan-
da kirlilik, tıkanıklık varsa tarla sarı-yeşil olur. Aynı su 
kanallarında suyun az gittiği bölgeler gibi. Ama su tam 
gidiyorsa yemyeşil olur ya; vücutta da organlar temizlen-
miş, hacamat olmuş kanla beslenirse , vücuttaki kanımız 
açılır, incelir, tıkanıklıklardan uzaklaşır ve yenilenen kan 
her yeri yeşertir. Yani bütün organlar kuvvetlenir, maksi-
mum performansında çalışır. Dolayısıyla hacamatın vü-
cudun her yerine faydası vardır.

Hacamat dışında uygulanan geleneksel ve tamamlayıcı 
tıp uygulamaları; sülük, ozon, akupunktur, prp hastalar 
ve sağlıklı insanlar tarafından tercih edilen vücudumuz 
bağışıklık sistemini kuvvetlendiren, enerji veren, cildi 
yenileyen, ağrı kesen, hastalıklardan koruyan, hastalıkla-
rın şiddetini azaltan, kas eklem hastalıkları, romatizmal 
hastalıklarda, otoimmun, kr dejeneratif hastalıklarda, 
cilt yenilemede kullanılan tedavi yöntemleridir. l

Hacamat en çok koruyucu hekimlikte 
kullanılması gerekir. Hasta olmadan önce 
yapılan hacamat en iyi hacamattır. Nasıl ki 
banyo yaptığımızda vücudumuz kir tutmazsa, 
hacamatı da düzenli yaptırdığımızda 
vücudumuz toksinlerden arınır, detoks 
etkisiyle hasta olma riskimiz azalır.
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Teknoparkların Covid-19 Projeleri

GOSB TEKNOPARK / Eravis 

ravis olarak yapay zeka destekli 
görüntü analizi yazılımları ko-
nusunda faaliyet göstermekteyiz. 
İş sağlığı ve güvenliği konusunda 

geliştirmiş olduğumuz Sentinel adlı ürünümüzü 
halihazırda birçok fabrika kullanmaktadır. Sen-
tinel; fabrikadaki mevcut kamera akışını izleyip, 
tehlikeli bir alanda insan tespiti gerçekleştiğinde 
veya kasket/yelek gibi kişisel koruyucu ekipmanı 
kullanım ihlallerinde otomatik olarak alarmlar 
üretmekte ve ilgili ihlal görüntüsünü raporlamak-
tadır. Koronavirüs salgını sonrası, mevcut müş-
terilerimiz pandemi etkilerini en aza indirebil-
mek için ürünümüz ile ilgili yeni özellikler talep 
etmişlerdir. Sosyal mesafe ihlali tespiti ve maske 
kullanım ihlali tespiti bu taleplerin en başında ol-
muştur. Bu taleplere istinaden, en kısa sürede bu 

E
yazılım özelliklerini yazılım platformumuza ekle-
miş bulunuyoruz. Sentinel, mevcut kameralarda-
ki görüntüleri kullanarak sosyal mesafe ihlali ve 
maske takma ihlali olması durumunda ilgili yet-
kililere durumu raporlamaktadır. Bu raporlar ay-
rıca, müşteri firma içerisinde bir koronavirüs va-
kası olduğu durumda geriye dönük araştırmaların 
da yapılacağı bir veritabanı oluşturmaktadır. Bu 
sayede, filyasyon çalışmaları kayıtlı resimlerden 
yapılarak koronavirus taşıyan kişinin yakın temas 
halinde olduğu diğer kişilere ulaşılması sağlan-
maktadır. l

Sentinel
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Mentollu Cerrahi Maske

İZMİR BİLİMPARK / Tekol Teknoloji 
Bilişim Elektronik A.Ş.   

ekol Teknoloji A. Ş firması temel 
esastan teknoloji tabanlı ürün ge-
liştirme ve üretim planlaması ile 
ilgili olarak faaliyet göstermekte-

dir. Mentollü Maske çalışmamızda pandemi süre-
ci kapsamında mevcut koruyucu maskelerin daha 
rahat ve işlevselliği dikkate alınarak geliştirildi.                           

Başta koah ve astım hastaları olmak üzere tüm bi-
reylerin ve özellikle çalışma ortamlarında olumsuz 
koku ve hava ortamında çalışmak zorunda olan 
sağlık çalışanlarının daha rahat, temiz ve sağlıklı 
hava solumasına imkan sağlayacak şekilde men-
tol özelliği kazandırılmış maske olarak geliştirildi 
ve üretilmeye başlandı.  “Mentol” yapısı gereği üst 
solunum yollarında bulunan bakterilerden kay-
naklı rahatsızlıkları tedavi edici özelliğe sahip ol-
ması nedeni ile ön planda değerlendirilmektedir. 

T

Geliştirmiş olduğumuz özel üretim sistemi ile 
ürüne faydalı model kapsamında ilgili kurum-
lardan tescil/onay tasdiklerini aldık.  Yaklaşık bir 
aylık üretim başlangıç süreci sonrasında da hem 
yurt içi hem yurt dışı pazarında da olumlu geri 
dönüşler ile tüm bireylerin kullanımına sunduk. 
Sanayi alanında yurt içi ve yurt dışı pazarda pay 
sahibi olarak başta istihdam olmak üzere sağlık 
sektörü alanında da ülkemize katma değer kazan-
dıracak bir noktaya gelmeyi hedeflemekteyiz.l

Mentollü Maske çalışmamızda 
pandemi süreci kapsamında 
mevcut koruyucu maskelerin 
daha rahat ve işlevselliği 
dikkate alınarak geliştirildi.                           

ODTÜ TEKNOKENT / Evreka 

vreka, atık yönetimi kategorisi 
için tasarlanmış en kapsamlı akıllı 
çözümü sunan lider bir SaaS şir-
ketidir. Uçtan uca çözümler ve son 

teknoloji ürünler sunarak, operasyonel mükem-
melliği garanti eder ve atık yönetimi sektörünü 
yeniden şekillendirmeyi hedefler. En yeni cihazla-
rın ve benzersiz yazılımların kusursuz entegras-
yonu ile Evreka tüm atık sürecini, toplama, arıt-
ma ve geri dönüşüme kadar, son derece yenilikçi 
teknoloji ve çevre dostu çözümlerle kapsamak-
tadır. Evreka maliyetleri düşürmek, zamandan 

E

kazanmak ve verimliliği artırmanın yanı sıra va-
tandaş ve müşteri memnuniyetini artırmak için 
bu işlemleri yapay zeka ve makine öğrenimi ile 
dijital ortama aktarır.

Dünya çapında yaklaşık 10.000 kullanıcısı bu-
lunan Evreka, milyonlarca insana ulaşmakta ve 
dünyanın dört bir yanındaki uluslararası atık yö-
netimi şirketlerine, akıllı şehirlere ve belediyelere 
atık şirketlerinin en iyi uygulamalarına dayalı ola-
rak tasarlanmış uçtan uca çözümler sunmaktadır. 
Evreka, uluslararası atık yönetimi şirketlerinin, 
yerel yönetimlerin ve belediyelerin daha sürdü-
rülebilir, daha akıllı, daha yeşil ve dijital olmasını 
sağlar.l

Akıllı Atık Toplama
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Endüstriyel Otonom Taşıyıcı (OTA) Geliştirilmesi

ATAP / İnovasyon Mühendislik Teknoloji 
Geliştirme Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti. 

novasyon Mühendislik Ltd.Şti. 
olarak 10 yılı aşkın süredir iç-dış 
ortam konumlandırma sistemle-
ri, robotik sistemler ve otonom 

araçlar üzerine çalışmalarda bulunuyoruz. Tüm 
bu sistemlerin Ar-Ge, tasarım, yazılım ve üretim 
faaliyetlerini firmamız bünyesinde gerçekleşti-
riyoruz. Ülkemizin ve tüm dünyanın içinde bu-
lunduğu bu zorlu süreçte, bizler de geliştirmek-
te olduğumuz Otonom Araçların üzerine UV-C 
tipinde mikrop kırıcı & virüs öldürücü lambalar 
entegre ederek Covid-19 ile mücadeleye katkıda 

İ
bulunmayı hedefliyoruz. UV-C ışığın SARS-CoV-2 
virüsünün yakın akrabaları olan ve %80’den fazla 
genetik benzeşmesi olan SARS ve MERS virüsle-
rinin genetik materyaline zarar verdiği ve bakte-
rileri %99 oranında yok ettiği kanıtlanmıştır. Aynı 
zamanda UV-C lambalar; bakteri, virüs ve sporla-
rın DNA yapılarını bozmakta ve yüzeylerin, hava-
nın, suyun ve aletlerin dezenfektasyonunda kul-
lanılmaktadır. Bu geliştirme sayesinde Otonom 
Araçlarımız, bulunduğu ve dolaştığı alanlarda vi-
rüs ve bakterilerle mücadele edecek ve sterilizas-
yonu sağlayacaktır. l

ODTÜ TEKNOKENT / Coremate 
Bilişim ve Savunma San. Tic. A.Ş. 

oremate adından da anlaşıldığı 
gibi spesifik alanlara yönelik “kor 
teknolojilerin” geliştirilmesi ve 
geliştirilen bu teknolojiler üzerine 

ürün gamlarının oluşturulması ile katma değeri 
yüksek çözümler geliştirmeye odaklanmıştır. Bu 
konuda ilk olarak görüntü analizi ile güvenlik ve 
sağlık sektöründe neler gerçekleştirebiliriz bu ko-
nular üzerinde çalıştık. 

Bu kapsamda sitemizde de görüleceği üzere Core-
vision çözümümüzü ilk geliştireceğimiz ürün ola-
rak planladık ve gerekli araştırma ve incelemeden 
sonra da patent başvurumuzu yaptık. Proje bitir-
me aşamasında, Covid-19 denilen salgın maalesef 
tüm dünya ile birlikte Türkiye’mizde de ortaya 
çıktı ve ülke olarak çok sıkıntılı bir döneme gir-
dik. Sağlık çalışanlarımızdan, eli iğne iplik tutan 
herkes bu hastalıkla mücadele konusunda elinden 

C

geleni yaparken, biz de tüm di-
ğer çalışmalarımızı askıya aldık 
ve salgının doğrudan veya dolaylı 
sonuçlarına etki edebilecek ve or-
tam koşullarının iyileştirilmesine 
yönelik, yapay zeka, yüz yanıma ve 
temassız kişi ateş ölçümü ve mas-
ke kontrolü ile güvenlik ve kamu-
sal izolasyon destek projemiz olan 
CORESAFE çözümümüze çok hızlı 
bir şekilde başladık. Süregelen zaman içerisinde 
projemizi bitirdik ve ulusumuzun kullanımına 
sunmak üzere seri üretime başladık. 

Bu doğrultuda; Coresafe ürünümüzün gelişti-
rilmesi esnasında görev alan arkadaşlarımızın 
bazıları için, projenin TÜBİTAK tarafından onay-
lanmasına kadar, KOSGEB’in nitelikli eleman is-
tihdam desteğinden, aynı zamanda CORESAFE 
projesinin patent ve marka desteklerinden fayda-
landık. KOSGEB tarafından aldığımız bu destek-
ler, bizlere bu zamanda bir itici güç olmuş proje-
nin bitiş süresine etki etmiştir.l

Yüz Tanıma Teknolojisi
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Öksürük Ses Analizi İle  Covid-19 Ön Teşhis Sistemi
BİLKENT CYBERPARK / Turk Yapay Zeka Bilişim Ve Yazılım Sistemleri A.Ş

ovid-19 olduğundan şüphe duyan vatandaşların, sağlık kurumlarına başvurmadan, öksü-
rük sesini mobil uygulama üzerinden kaydetmesi aracılığıyla vatandaşın risk taşıyıp taşı-
madığının tespitinin yapay zeka ve makine öğrenmesi kullanılarak yapılması, sağlık kuru-
luşlarındaki gereksiz başvuruları bu yöntem ile azaltmak ve öncelikli olarak test yapılacak 

vatandaşların hızlıca belirlenmesini sağlamak amaçlanmaktadır. l

A2-VCA Kişi Takibi ve Maske Kontrolü
BİLKENT CYBERPARK / A2 Teknoloji Ltd. Şti

oronavirüs (Covid-19) hepimizin 
hayatını derinden etkileyen bir 
salgın haline geldi. Bulaşma hızı 
ve verdiği ciddi hasarlar nedeniyle 

tüm dünyada katı önlemler alındı. Bu kapsamda 
alınan en önemli önlemlerden birisi de insanların 
yoğun olarak bir arada bulunduğu alanlarda mas-
ke kullanım zorunluluğudur. 

Yasal olarak alınan önlemlerin başarılı olabilmesi 
için bir denetim mekanizması olmak durumun-
dadır. A2 Teknoloji mühendisleri, A2-VCA Video 
İçerik Analizi altyapısı üzerinde Covid-19 önlem-
lerinin denetlemesini yapabilecek yenilikçi tekno-
lojiler geliştirdi.

A2-VCA Video İçerik Analizi çözümleri, Yapay 
Zeka ve Makine Öğrenimi gibi modern metotlar ile 
geleneksel Görüntü İşleme metotlarının bir arada 
kullanıldığı optimal mühendislik çözümleridir. 
Buradaki en önemli avantajlarından birisi de tüm 
algoritmalarını, veri setlerini, yapay zeka model-
lerini kendi bünyesinde geliştirip ve eğitmesidir.  

Kameralardan gelen canlı görüntüleri gerçek za-
manlı olarak işler, görüş açısındaki tüm özellikleri 
otomatik olarak belirleyerek arka planı öğrenir. 
Önceden tanımlı senaryolara bağlı olarak görün-
tüdeki ilgili bölgeleri tespit eder ve yapay zeka al-
goritmaları sayesinde doğru bir şekilde sınıflan-
dırarak görüntüleri anlamlandırır.

K

Maske Tespit sistemi, A2-VCA Maske Tespit Sis-
temi kapalı alanlarda maske takmayan kişileri an-
lık tespit edip, müdahale edebilmek için kullanı-
lan Yapay Zeka Tabanlı Video Analiz çözümüdür. 
%100 yerli olarak geliştirilmiş ve sahadan topla-
nan gerçek datasetler ile A2 tarafından eğitilen 
model dosyaları kullanılmaktadır.

Kurulum ve kullanım süreçleri son derece ba-
sit olarak planlanmıştır. Kontrol yapılacak alana 
maske tespit kameraları yerleştirilir ve devreye 
alınır. Kameralardan alınan görüntüler üzerin-
den yapılan analiz sonucu maskesi olmayan ki-
şiler tespit edilir, kayıt altına alınır ve yönetici ya 
da görevli personele anlık alarm olarak bildirilir. 
Aynı network üzerinde bulunan PC, telefon ya da 
tabletten sisteme erişilebilir. Ayrıca, opsiyonel 
olarak sunulan bulut platform sayesinde birçok 
şubenin yönetim ve raporlamaları tek bir nokta-
dan yapılabilir.l

C
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İTÜ ARI TEKNOKENT / Money Shower 

hing Shower, tüm cansız yüzeyleri yüz-
de 99’a varan oranlarda anlık dezen-
fekte edebilen bir elektronik dezenfek-
tan cihazıdır. Her gün yüzlerce insanın 

temas ettiği yüzeylerin insan sağlığı için oluşturduğu 
riski ortadan kaldırmak adına temassız ve anlık bir de-
zenfeksiyon sağlaması amacıyla geliştirilmiştir. Örneğin 
özellikle hijyenik durumundan endişe duyulan umumi 
tuvaletler, kulaklıklar, kapı kolları, asansör düğmeleri, 
restoranlardaki çatal, bıçak ve bardaklar, telefonlar, bi-
beron ve emzikler, kozmetik eşyalar, bilgisayar fareleri, 
bilgisayar klavyeleri, teneke kutu içeceklerin dış yüzeyle-
ri, otobüs tutacakları, lamba düğmeleri, madeni ve kağıt 
paralar, ATM düğmeleri ve dokunmatik ekranları, kır-
mızı ışık butonları, yiyecek - içecek otomat düğmeleri, 
POS cihazı düğmeleri, TV kumandaları, diş fırçaları, sıvı  

T

sabunluklar ve daha bir çok eşya Thing Shower ile temas-
sız bir şekilde saniyeler içerisinde dezenfekte edilebilir. 
Işık yüzeyinden çıkan kuvvetlendirilmiş UV ışık darbesi 
ile mikroorganizmaların genetik materyallerine geri dö-
nüştürülemez hasar vererek yüzeylerde mikrobiyal inak-
tivasyon sağlamaktadır. l

Thing Shower
Bir çok eşya Thing Shower 
ile temassız bir şekilde 
saniyeler içerisinde dezenfekte 
edilebilir. Işık yüzeyinden çıkan 
kuvvetlendirilmiş UV ışık darbesi 
ile mikroorganizmaların genetik 
materyallerine geri dönüştürülemez 
hasar vererek yüzeylerde mikrobiyal 
inaktivasyon sağlamaktadır.

TEKNOPARK İSTANBUL / Livewell 
Giyilebilir Sağlık Ürün Hizmet Ve 
Teknolojileri San.Ve Tic. A.Ş  

irmamız yerli ve milli ilk dijital 
holter cihazı olan Cardiom Uzun 
Süreli Ritim Takip Sistemi’ni 
üretmektedir. Sistemimiz, içeri-

sinde bulunan GSM Veri Hattı’nı kullanarak hasta 
tetiklemesi ile anlık kayıtlarını, otomatik analiz 
fonksiyonlarıyla aritmi bilgisini iletmektedir. İs-
tenirse tamamen online çalışarak 12 kanala ka-
dar EKG verisini internet üzerinden hekimlerle 
paylaşabilmektedir. Hastalığın kendisinin kalp 
üzerindeki olumsuz etkileri, tedavide kullanılan 
ilaçların ritim bozukluğu gibi yan etkileri olma-
sı sebebiyle korona hastalarının tedavisinde ve 
sonrasında EKG takibinin yapılması gerekmek-
tedir. EKG takibinde dezenfeksiyon ve sağlık eki-
binin korunması riskleri önem arz etmektedir.  
Karantinaya alınan ya da virüs riski nedeniyle 

F

hastaneye gitmekten çekinen hastaların EKG 
çekimleri Cardiom cihazı ile yapılabilmektedir. 
Firmamız, steril bir şekilde hastanın evine kadar 
cihazı getirip, çekim yapıldıktan sonra yine ev-
den toplayacak şekilde çalışacak gezici ekiplerin 
planlamasını yapmaktadır. Çekim yapıldıktan 
sonra veriler “Livewell Akıllı Sağlık Platformu” ya-
zılımımıza yüklenir ve kardiyolog, yazılımın ana-
liz ve raporlama gereçlerini kullanarak internet 
üzerinden EKG/Holter raporu oluşturabilecektir. 
Hastanın pratik bir şekilde üstüne takabileceği 
patch EKG sistemleri ihtiyacı için, kısa dönem-
de yurt dışından ithal patch sistemleri Livewell 
Platformu’na entegre edilecek, uzun dönemde 
de yerli ve milli patch EKG cihazı üretilecektir.                                                                                                                      
Firmamız teletıpta ve telekardiyolojide eksik kal-
dığını düşündüğümüz elektronik stetoskop, otos-
kop, oksijen satürasyon cihazı, kan şekeri ölçüm 
cihazı, tansiyon ölçer gibi cihazların öncelikli ola-
rak Livewell Platformu’na entegrasyonu ve son-
rasında yerli ve milli üretiminin sağlanması çalış-
malarına başlamıştır. l

Cardiom Uzun Süreli Ritim Takip Sistemi 
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Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik Teknolojileri ile 
Covid-19 Müdahale Deneyimleme Çözümünün Oluşturulması

GAZİ TEKNOPARK / Daysoft Bilişim 
Mühendislik Elektronik Sanayi ve 
Ticaret Ltd. Şti 

rtaya çıkan yeni tip koronavirüs 
(Covid-19) isimli hastalığına ya-
kalanmış kişilerin iyileşmeleri 
için gerekli olan tedavinin sağlan-

ması, Covid-19 hastalığını tanıyan ve tedavisinde 
kullanılan ekipmanların kullanımında yetkin do-
nanımlı sağlık personelleri ile mümkündür. Day-
soft ekibi olarak sağlık personellerimize Covid-19 
hastalığını tanıma, hastalığın yayılmasını önleme 
ve bu hastalığı tedavi etmede kullanılan ekipman-
ların eğitimi için sanal gerçeklik ve artırılmış ger-
çeklik platformlarında eğitim materyali oluştura-
rak sağlık personellerinin hastalığın tedavisinde 
donanımlı hale getirmektir. Bu kapsamda, ilgili 
müdahale algoritmaları hasta üzerinde denen-
meden önce, belirlenen eğitim odalarında sanal 
gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileri ile 
deneyimlenecektir. Projenin temel amaçlarından 
bir diğeri ise, olağanüstü müdahale ekibi sayısının 
yetersizliği gibi durumlarda, bu eğitimleri alan di-
ğer personellerin de (tıp öğrencileri, tıp mühen-
disleri, hasta bakıcılar gibi) müdahale ekibi içeri-
sine dahil edilebilir olmasını desteklemektir. Bu 
proje sayesinde sağlık personellerimizin Covid-19 

O

hakkında eğitimleri çok daha verimli yapılacak ve 
önemli bir maliyet tasarrufu sağlanacaktır. Eğitim 
alan personelin sanal ortamda uygulamalı eği-
tim yapması daha kalifiye olmasını sağlayacaktır. 
Böylece sağlık sektörümüz için hem nitelik artışı, 
zaman kazanımı hem de ekonomik tasarruf sağ-
lanmış olacaktır. Ayrıca yeni bir hastalık olması 
sebebiyle oluşabilecek sonuçlar zamanla öğreni-
lebiliyor. Durum böyle olunca elde edilen bilgile-
rin paylaşılması önem kazanıyor. Proje sayesinde 
doktorların VR gözlüklerini takıp aynı sanal or-
tamda buluşması sağlanıyor. Doktorlar böylece 
fiziksel olarak aynı ortamda bulunmasalar bile 
tecrübelerini sanal ortamda birbirlerine aktara-
bilirler. Geniş sunum araçlarıyla da konferans ve-
rimliliğini maksimum düzeyde tutuyoruz.l

Bu proje sayesinde sağlık 
personellerimizin Covid-19 
hakkında eğitimleri çok 
daha verimli yapılacak ve 
önemli bir maliyet tasarrufu 
sağlanacaktır. 

TEKNOPARK İSTANBUL / 
Lighthouse Worldwide Solutions   

Havadaki her türlü yabancı ve zararlı 
maddeyi yakalayıp yok etmektedir.

Filtr Science
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Pozitif Psikoloji dünyayı tamamen pembe 
gözlüklerle görmenizi ya da olumsuz 
olayları inkar etmenizi önermez. Bunun 
yerine olumsuz olan kadar olumlu olana 
da odaklanmanızı, olumlu olanı gözden 
kaçırmamanız gerektiğini vurgular. 

iziksel sağlığınıza çok fazla odaklanmak 
zorunda kaldığınız pandemi sürecinde 
acaba ruh sağlığınıza da benzer bir ilgiyi 
gösteriyor musunuz? 

Şu anda bütün dünyayla birlikte üzüntü duymanız, bir 
yas dönemi içinde olmanız, stres ve endişe düzeyinizde 
artış olması son derece normaldir. Ancak tüm bunların 
ötesinde hayatımızda hiç mi ışık yok?

Yaşam bir denge üzerine kurulur. Bu dengeyi bütün 
ekosistemde gördüğümüz gibi, insanoğlu olarak önce-
likli amaçlarımızdan biri olarak da fark ederiz. Ateşini-
zin yükseldiğini düşünün, bütün bedeniniz tekrar 36,5 
dereceye dönmek için çaba harcayacaktır. Çünkü yaşam 
amaçlarımızdan biri de denge halinde kalabilmektir. O 
zaman çok fazla olumsuz olaya maruz kaldığımızda, bu 
durumu dengelemek için neden olumlu olayları da takip 
etmeyelim ya da geleceğe biraz daha iyimser bir bakış 
açısıyla bakmayalım? 

Kötümser kişiler olayları genelleştirme (Koronavirüs fe-
laketi tüm hayatımı mahvedecek) ve kalıcı algılama (bu 
sonsuza dek sürecek) eğiliminde olurlar. İyimser kişiler 
ise bunu olaya özgü bir şekilde (Koronavirüs hayatımın 
sadece belli alanlarını etkileyecek), geçici (bu durum bir 

F

süre sonra bitecek) olarak algılarlar ve kendilerini daha 
güçlü hissederler. Yani her zaman yapabilecekleri bir 
şeyler olduğuna inanırlar. 

İyimserliğin bağışıklık sistemimizi güçlendirdiğini, daha 
uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmemizi sağladığını bilim-
sel olarak kanıtlayan Pozitif Psikoloji çalışmaları, 1999 
yılında başladı ve olumlu duyguların, güçlerimizi kul-
lanmanın, iyimser bakış açısının ve hayatımıza bir anlam 
vermenin iyileştirici gücünü bize gösterdi. Özel hayatı-
nızda, iş yaşamınızda, evliliğinizde ya da çocuklarınız-
la ilişkilerinizde pozitif psikolojinin uygulamalarından 
yararlanabilirsiniz.

Pozitif Psikoloji dünyayı tamamen pembe gözlükler-
le görmenizi ya da olumsuz olayları inkar etmenizi 

Psk. Güneş Güman
www.pozitif-psikolog.com

Pozitif Psikoloji 
Koronavirüs Sürecinde
Bize Nasıl Yardımcı Olabilir?
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önermez. Bunun yerine olumsuz olan kadar olumlu ola-
na da odaklanmanızı, olumlu olanı gözden kaçırmamanız 
gerektiğini vurgular. Bu nedenle koronavirüsün tehlike-
lerini göz ardı etmeden, gerekli önlemleri almayı unut-
madan, ama bunu dengeleyecek şekilde olumlu olayları 
da takip etmek ve olumlu yönleri de görebilmek önerilir. 

Pozitif Psikoloji Uygulamaları

Bazı etkinlikler sizin dünyaya daha iyimser bakmanızı 
sağlayabilir ve sizin duygusal iyi oluş (well-being) halinizi 
geliştirmenize yardımcı olurlar. 

l Her gece uyumadan önce o gün başınıza gelen üç iyi 
şeyi düşünün, bunları yazmak daha etkili sonuç verir. Bu 
basit aktivite bizim hayatımızda olumlu olarak gelişen 
olayları da fark edebilmemizi sağlar. 

l Minnet duyduğunuz, sizin hayatınızda olumlu etkileri 
olmuş bir kişiye şükran duygunuzu dile getirmeyi de-
neyin. Bunu, ona bir e-posta ya da mektup yazarak, onu 
arayarak yapabilirsiniz. 

l Pozitif bir geleceği hayal etmek bugününüzü de po-
zitif olarak etkiler. Her gün koronavirüs salgını bittik-
ten sonraki ideal yaşamınızı hayal etmeye 15-20 dakika 
ayırabilirsiniz. Böylece potansiyelinizi, gerçekleştirmek 
istediğiniz hayallerinizi ve hedeflerinizi de daha rahat 
belirlemiş olursunuz. Gelecekteki yaşantınızı düşünün, 
her şeyin iyi gittiğini düşünün ve mümkünse hayal ettik-
lerinizi yazmayı deneyin.

l Her gün sizi gülümseten ya da mutlu eden herhangi bir 
şeyin fotoğrafını çekmeyi unutmayın. 

l Sosyal medya ve internet olumlu ve olumsuz olaylar 
arasında bir denge kurabilmemiz için etkilidir. Gülüm-
semenizi sağlayacak müzikler, videolar ve filmler size 
yardımcı olabilirler.

l Umut, ulaşılabilir ve önemli amaçlar için mücadele 
etmenin enerjisidir. Umut düzeyi yüksek olan insanlar, 
ulaşabilecekleri zorluk düzeyleri yüksek amaçlar belir-
lerler ve amaçları alt amaçlara bölerek gerçekleştirmeye 
çalışırlar. Geleceğe yönelik iyimser ve umutlu bakış açı-
sını canlı tutmanın en güzel uygulamalarından biri Visi-
on Board çalışmasıdır. Bunun için gerçekleştirmek iste-
diğiniz hedeflerinizin ya da sahip olmak istediklerinizin 
fotoğraflarını bir kartona yapıştırarak görebileceğiniz bir 
yere asmanız yeterli olur. Amaç hedeflerinize odaklan-
manızı sağlamaktır.

l Sosyal izolasyona rağmen sosyal kalabilmek önem-
lidir. Yalnızlık bağışıklık sistemini olumsuz yönde et-
kileyerek birçok rahatsızlığın ortaya çıkmasına neden 
olabilir. Sosyal bağlarınızı güçlendirmek için yapabile-
ceğiniz şeylerden biri de paylaşımlarınızı arttırmaktır. 
Başınızdan geçen olumlu olayları yakınlarınızla payla-
şıyor musunuz? En son birlikte güzel zaman geçirdiği-
niz bir arkadaşınıza keyif aldığınız anların detaylarını ve 

teşekkürünüzü ileten bir mesajı göndererek bağlarınızı 
güçlendirebilirsiniz.

l Yüksek düzeyde öz saygıya sahip bireyler olumsuz ko-
şullar altında daha çok çaba göstermektedirler. Öz saygı-
nızı arttırmak aşağıdaki alıştırmayı en az 3 hafta süreyle 
yapmanızla mümkün olabilir. 

Her sabah güne başlamadan önce birkaç dakika, üzeri-
ne fazla düşünmeden, hızlıca şu cümleleri tamamlamaya 
çalışın:

n Eğer bugün hayatıma çok daha fazla farkındalık geti-
rirsem ....

n  Eğer bugün seçimlerim ve davranışlarım için çok daha 
fazla sorumluluk alırsam ....

n Eğer bugün insanlarla daha iyi ilişkiler kurmaya dikkat 
edersem ....

n Eğer bugün enerjimi %5 oranında yükseltirsem ....

Birkaç gün sonra kendinizi gözlemleyin ve şu cümleyi 
tamamlayın: Eğer bu hafta yazdıklarımdan herhangi biri 
doğru olursa, benim için faydalı olacak, eğer ben ....

l Bir başkasına yardımcı olmaya çalışın.

l Evcil hayvanlarla zaman geçirmeye çalışın. Hayvan 
sevmek bağlanma hormonu olarak da bilinen oksitosin 
hormonunun salgılanmasına yol açar, stres ve kaygının 
azalmasına yardımcı olur. 

İş Yaşamında Pozitif Psikoloji

Yaşamda güçlü olduğunuz özelliklerinizi belirlemeniz ve 
iş yaşamında bunları kullanmanız işinizden aldığınız do-
yumu arttırır ve iş hayatınızı sanki bir hobi ya da uğraşı 
haline getirir.

Daha fazla para kazanmanın mutluluğu uzun süreçte et-
kilemediği bulunmuştur. Önemli olan o işten sağladığı-
nız doyum ve büyük bir amaca hizmet edip etmediğiniz 
hissidir. 

Doğru işi bulamadığınızı mı düşünüyorsunuz? Mevcut 
işinizi yeniden biçimlendirebilir ve onu doğru bir iş hali-
ne getirebilirsiniz. 

Pozitif Psikoloji’nin yaratıcısı Martin Seligman’ın öneri-
sine göre işverenseniz, kendine özgü güçleri yapacakları 
işle uyumlu çalışanlar seçebilirsiniz. Yöneticiyseniz, ça-
lışanların sizin hedeflerinizin sınırları içinde işlerini ye-
niden biçimlendirmelerine izin verebilirsiniz. 

Bu önerileri düzenli olarak uyguladığınızda sizin ve ça-
lışanlarınız üzerindeki olumlu etkilerini fark etmeye 
başlayacaksınız. 

Çünkü kendimizi daha güçlü kılmak, yaşamdaki olumsuz 
olaylarla da daha rahat baş edebilmemizi ve eyleme daha 
rahat geçebilmemizi sağlar. l
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Sağlık Turizmine Genel Bir 
Bakış ve Türkiye’nin Sağlık 
Turizmindeki Yeri

Nilüfer Karayünlü
Event Ocean
Genel Müdürü

Bu çalışmanın amacı, dünya ekonomisinde 
önemli bir paya sahip olan ve her geçen 
gün önemi artan sağlık turizminin, 
ülkemizdeki farkındalığının artmasına 
katkıda bulunmak ve bu amaçla sektörde 
ülke olarak zayıf ve güçlü yönlerimize 
de bakarak nasıl daha ileriye gidebiliriz 
düşüncesini geliştirmektir. Çalışma 
öncesinde ulusal ve uluslararası akademik 
yayınlar incelenmiş, sağlık turizmine 
ait tanımlamalar ve bazı sayısal bilgiler 
verilmiştir. Ayrıca sektörde dünyanın öncü 
ülkelerine ait bazı bilgiler verilmiş olup 
ülkemizdeki verilerle karşılaştırmalar 
yapılmıştır.
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on yıllarda en çok dikkat çeken konular-
dan birisi de sağlık turizmidir. Sektö-
rün dünya genelinde 2010 yılı itibariyle 
60 milyar dolarlık brüt kar getirmesi bu 

alanı daha cazip hale getirmiştir. Hindistan, Tayland ve 
Singapur gibi ülkeler sektörün öncü ülkeleri olmuştur. 
Sağlık turizmine ülkemizde 2008 yılından itibaren daha 
fazla önem verilmiş ve sektörde söz sahibi olunmaya ça-
lışılmıştır. Bununla beraber ülkemiz henüz istenilen se-
viyeye çıkamamıştır. Bu nedenle ülkemizin güçlü ve za-
yıf yönlerini iyi analiz ederek sektörde daha üst sıralara 
çıkması hedeflenmektedir. Böylece hem yeni istihdam 
alanı sağlanacak hem de ülke ekonomisine gelir elde edi-
lecektir. Bu nedenle günümüzde sağlık turizmi daha iyi 
değerlendirilir hale gelmiştir.

Sağlık göstergeleri kuşkusuz bir ülkenin yaşanabilirlik 
kalitesini ifade etmektedir. Hastalık oranlarının azlığı, 
uzun yaşam süresi, salgın hastalıkların kısa sürede ön-
lenebilmesi gibi değerler sağlık standartları hakkında 
bilgi vermektedir. Ülkeler sağlıklı yaşam standartlarını 
yakalamak ve sürdürebilmek için sürekli arayış içerisin-
de olmuştur. İnsanlık tarihi boyunca bu alanda yapılan 
harcamalar ve yatırımlar ciddi öneme sahiptir. Daha sağ-
lıklı ve daha uzun bir yaşam adına sağlık alanında sürekli 
bir arayış olagelmiştir. Sağlığın kaybedilmemesi, hasta-
lık halinin iyileştirilmesi ve olası hastalıklara karşı sağ-
lık bilimi hep geliştirilmeye çalışılmıştır. Dolayısıyla da 
sağlık alanında sürekli bir gelişme ve iyileşme olmuştur. 
Bu nedenle farklı ülkelerde değişik alternatifler de ge-
liştirilmeye çalışılmıştır. Dünyanın küresel bir köy haline 
gelmesiyle uluslararası alanda da sağlık alışverişi başla-
mıştır. Bu alanda en dikkat çeken konulardan birisi de 
sağlık turizmidir.

Bununla beraber sağlık turizmi alanındaki karlılığın far-
kına varan ülkeler uluslararası alanda boy göstermeye 
başlamışlardır. Yurt dışından hasta getirme veya tatile 
gelen turistlere sağlık hizmeti sunma günümüzde daha 
fazla tercih edilir duruma gelmiştir. Özellikle de ülkeler 
arası ikili anlaşmalar ile prosedür anlamında işi kolay-
laşan hastalar anlaşmalı ülkelerden sağlık hizmeti alma 
yoluna gitmişlerdir. Bu gelişmeler neticesinde sağlık 
turizmi günümüzün yükselen değeri haline gelmiştir. 
Uluslararası gelişmeler ve rekabetle beraber sağlık turiz-
mi alanında farklı alternatifler de kendini göstermiştir. 
Medikal turizm, kaplıca turizmi ve yaşlı bakımı bunlar-
dan birkaçıdır.

Teorik bir çalışma olan bu çalışmanın amacı, dünya eko-
nomisinde önemli bir paya sahip olan ve her geçen gün 
önemi artan sağlık turizminin, ülkemizdeki farkındalığı-
nın artmasına katkıda bulunmak ve bu amaçla sektörde 
ülke olarak zayıf ve güçlü yönlerimize de bakarak nasıl 
daha ileriye gidebiliriz düşüncesini geliştirmektir. Çalış-
ma öncesinde ulusal ve uluslararası akademik yayınlar 

incelenmiş, sağlık turizmine ait tanımlamalar ve bazı sa-
yısal bilgiler verilmiştir. Ayrıca sektörde dünyanın öncü 
ülkelerine ait bazı bilgiler verilmiş olup ülkemizdeki ve-
rilerle karşılaştırmalar yapılmıştır.

Sağlık turizmi: Son yıllarda tüm dünyada gelişme göste-
ren ve alternatif bir turizm olarak ön plana çıkan sağlık 
turizminin farklı tanımları yapılmıştır. Bunlarda bazıları 
şöyledir;

Sağlık turizmi, sağlığın korunması, geliştirilmesi ve has-
talıkların tedavi edilmesi amacıyla ikamet edilen yerden 
başka bir yere seyahat edilmesi ve gidilen yerde en az 24 
saat kalınarak sağlık ve turizm olanaklarından yararla-
nılması olarak tanımlanabileceği gibi kişinin bedensel ve 
zihinsel sağlığının bakımı ve iyileştirilmesi için ikamet 
ettiği yer dışında yapılan organizasyonlar olarak da ele 
alınabilir.

SAĞLIK TURİZMİNİN TÜRLERİ

Medikal Turizm: Medikal turizm genellikle yüksek gelirli 
ülkelerden düşük ve orta gelirli ülkelere daha ucuz sağlık 
hizmeti almak için yapılan seyahat olarak Tıp doktorla-
rınca yapılan tedavi hizmetlerini almak üzere hastanın 
ikamet ettiği yerden başka bir yere seyahat etmesidir. 
Aynı ülkede iller arası seyahat olabildiği gibi uluslararası 
seyahat şeklinde de olabilir. Dolayısıyla medikal turizm 
denince tıbbi tedavi hizmetleri akla gelmektedir.

Termal Turizm: SPA ve Wellness turizmi olarak da bi-
linen termal turizm, termal suların çeşitli tedavi yön-
temleri ve eğlence ve rekreasyon amaçlı kullanılmasıdır.
Genel anlamda, kaplıca sularının fizik tedavi ve egzersiz 
şeklinde değerlendirilmesi şeklinde olmaktadır. Yer altı 
sıcak su kaynaklarının çıktığı yerlerde oluşturulan otel 
tarzı yerlerde barınma ve bununla beraber fizik teda-
vinin uygulanmasıdır. Macaristan, Çek Cumhuriyeti, 
Avusturya, Bali, Maldivler ve Türkiye başta gelen ülkeler  
arasındadır.

S
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Yaşlı Turizmi: Bakıma muhtaç yaşlı insanların tedavile-
rinin sağlanması amacıyla başka ülkelere seyahat etme-
leridir Genel anlamda 65 yaş ve üstü olan, birden fazla 
kronik rahatsızlığı olan bakıma muhtaç hastaların iklim 
ve hava değişikliği gerçekleştirilerek sosyal tesislerde te-
davi edilmesini esas alan turizmdir.

Engelli Turizmi: Bu turizm çeşidi engellilerin seyahat 
etme, gezme, eğlenme ve tedavi görme ihtiyaçlarına 
yönelik olarak gelişen bir turizm türüdür. Günümüz-
de birçok hizmet geçmişe oranla artık engelli insanlar 
da düşünülerek verilmektedir. Belediyeler başta olmak 
üzere resmi veya özel kuruluşlar engelli önceliğine önem 
vermektedir. Sağlık alanında da artık engelli hizmetleri 
daha da bir önem kazanmıştır. Bu bağlamda engelli tu-
rizmi engelli insanlar odak merkezine alınarak onlara 
göre tesis kurmayı hedeflemektedir.

TÜRKİYE’DE ve DÜNYADA SAĞLIK TURİZMİ

Günümüz küresel dünyasında sağlık turizmi rekabet edi-
len bir sektör haline gelmiştir. Bunların başlıca nedenle-
rini şöyle sıralayabiliriz;

• Ulaşım ve iletişimin gelişmesiyle beraber sağlıkta öncü 
olan ülkelere daha kolay ulaşılabilmesi

• Bilinçli sağlık tüketicilerinin artışı

• Ülke ekonomisine katkısı

• Avrupa Birliği kapsamında çeşitli teşviklerin verilmesi

• Uluslararası sağlık hizmeti alımının daha kolay hale 
gelmesi

• Tercih edilirliğinin yüksek olması

• Önümüzdeki 10 yıl içerisinde daha fazla tercih edilir 
hale gelecek olması

• Sektörün dünya genelinde 60 milyar dolarlık bir kar 
payına sahip olması.

Medikal turizm dünya genelinde 60 milyar dolarlık brüt 
kar sağlamaktadır. Sektörün bu büyüklüğü birçok ülke-
nin dikkatini çekmiş ve bu alanda açılımlar yapılmaya 
başlanmıştır.

Ülkemizde sağlık turizmi alanındaki düzenlemeler Sağlık 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce yürütülmektedir. Sağ-
lık Turizmi ile ilgili iş ve işlemler, kurumlar arası koordi-
nasyon ve sağlık turizminin geliştirilmesi Sağlık Hizmet-
leri Genel Müdürlüğü’nün görev alanı ve yetkisindedir. 
Sağlık turizmi ve turist sağlığı kapsamında sunulacak 
sağlık hizmetleri hakkında yönergeye göre yurt dışında 
yaşayanlara ve ülkemizi ziyaret eden turistlere de sağlık 
hizmeti sunulmaktadır. 

Sağlık turizmi birimi son olarak Tedavi Hizmetleri Genel 
Müdürlüğüne devredilmiş, Sağlık Bakanlığı bünyesinde 
gerçekleştirilen yeniden yapılandırma kapsamında Sağ-
lık Turizmi Birimi, Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı adını 
almış ve faaliyetlerini Medikal (Tıp) Turizmi, Termal Tu-
rizm, SPA-Wellness, İleri Yaş ve Engelli Turizmi ve Turis-
tin sağlığı bölümleri ile devam ettirmiştir.

Elde edilen net gelire göre sağlık turizminin ülke ekono-
misine katkısı tartışılmazdır. Bu nedenle sağlık turizmi 
son yıllarda uluslararası alanda da daha çok önem kazan-
maya başlamıştır.
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NASIL ÖNE ÇIKARIZ

Ülkemizde son yıllarda daha bir önem kazanan sağlık tu-
rizminin uluslararası arenada daha fazla tercih edilirliği-
ni arttırmak mümkündür. Gerek tarihi ve kültürel zen-
ginliklerimiz gerekse yeraltı ve yerüstü zenginliklerimiz 
buna uygun durumdadır. Ayrıca jeopolitik konum da ayrı 
bir pozitif etki oluşturmaktadır. Dolayısıyla izlenecek ve 
uygulanacak bazı politikalar ile Türkiye’nin sağlık turiz-
mi alanında farkındalığı daha belirgin hale getirilebilir. 
Mevcut duruma göre güçlü ve zayıf yönlerimizi şöyle 
sıralayabiliriz.

Güçlü yönlerimiz

• Türkiye JCI ile akredite olmuş hastane sayısı (42 hasta-
ne) açısından dünyada 2. sıradadır.

• Türkiye’deki termal kaynaklar Avrupa’da 1. sırada, 
dünyada ise 7. sıradadır.

• Ülkemiz uygun iklimi ile tarihi ve turistik uygarlıklar 
merkezidir(Özsarı ve Karatana, 2013).

• Tatil bölgelerimizdeki güneşli gün sayısının fazla 
olması

• Tarih boyunca birçok medeniyete hizmet etmiş olma-
mız nedeniyle farklı din ve inanıştaki insanlara hitap 
eden bir ülke olmamız.

• Türkiye’de saç ekimi operasyonunun ortalama maliyeti 
5 bin TL iken bu rakam Avrupa’da 10 bin Euro, ABD’de 
30 bin dolar seviyesindedir( saglikturizmi.org.tr). Saç 
ekimi başta olmak üzere cerrahi bir-
çok alanda öne çıkan sağlık personel 
kalitesi.

• Son yıllarda dünyada ses getirecek 
organ nakillerine imza atılması.

• Fiyatların birçok ülkeye göre daha 
uygun olması.

• Ülkemizde dört mevsimin yaşanıyor 
olması ve her mevsime uygun turizm 
bölgesinin var olması.

• İnşaat sektörünün öncü ülkelerinden 
olmamız ve bu alanda yeterli deneyi-
me sahip olmamız.

Zayıf Yönlerimiz

• Komşu ülkelerimizde yaşanan iç sa-
vaş ve diplomatik anlaşmazlıklarımız 
nedeniyle gelen turist sayısında aza-
lış yaşanmaktadır.

• Döviz kurunun artması maliyetlere yansımakta bu ne-
denle sağlık hizmeti fiyat çekiciliğini kaybetmektedir.

• Sağlıkta üretim yönünden zayıf olmamız ve sağlık 

teçhizatının ithal edilmesi nedeniyle maliyetlerin art-
ması ve dışa bağımlı bir yapımız olması.

• Yeterli sayıda sağlık personeli ve tesisin olmaması.

• Özel sektörün ve yabancı yatırımcıların yeteri kadar 
teşvik edilememesi.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Ülkemiz 2010 yılı sonrası sağlık turizmi alanında açı-
lımlar yapmaya başlamıştır. 2013 yılında ülkemize gelen 
turist sayısı 300.000 iken 2014 yılında bu sayı 400.000’e 
yükselmiştir. Yapılan çalışmalarla turist sayısı 2010 yılı-
na göre 4 katına çıkarılmıştır. Ancak ülkemizin avantajlı 
yönleri düşünüldüğünde bu seviyenin daha da arttırıl-
ması gerekmektedir.

Turizmine yapılacak yatırımlar hem cari açığın kapan-
masına hem de işsizlik oranlarının düşmesine katkı 
sağlayacaktır.

Daha fazla turist çekebilmek için ülkemizin daha fazla 
reklam yapması gerekmektedir. Özellikle uluslararası 
spor turnuvaları gibi organizasyonların ülkeye kazandı-
rılması önem arz etmektedir.

Ülkemizde terör olaylarının önlenmesi, yerli ve yabancı 
turistlerin can güvenliğinin sağlanması gelen turist sayı-
sında artışlar sağlayacaktır.

Anlaşmalı kurumlar anlamında ulus-
lararası sigorta şirketleri aracılığıyla 
daha fazla ülke ile anlaşma sağlanarak 
turist sayısı artırılabilir.

Ülkemiz saç ekimi ve kalp damar hasta-
lıklarındaki ucuz fiyat politikasını diğer 
alanlarda da yaygınlaştırılarak cazibe 
merkezi haline getirilmelidir.

Özel sektör yatırımcılarına prosedür ve 
maliyet olarak sağlanacak kolaylıklarla 
daha fazla teşvik edilmelidir.

Yurtdışı kaynaklı yatırımcılara sağla-
nacak kolaylıklarla yurtdışı yatırımcılar 
teşvik edilmelidir.

Son olarak sağlık turizmi alanında daha 
fazla çalışma ve alan araştırmaları yapılması önerilmek-
tedir. Özellikle tüketicilere yönelik olarak yapılacak alan 
araştırmaları ile sektörde tüketicinin beklenti, öncelik ve 
tercihlerinin tespit edilmesi sektörün gelişimi açısından 
önem arz etmektedir. l

Ülkemiz saç ekimi ve kalp 
damar hastalıklarındaki 

ucuz fiyat politikasını 
diğer alanlarda da 
yaygınlaştırılarak 

cazibe merkezi haline 
getirilmelidir. Özel sektör 

yatırımcılarına prosedür ve 
maliyet olarak sağlanacak 

kolaylıklarla daha fazla 
teşvik edilmelidir.
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Teknopark’ta Brüt 
Ücret – Net Ücret Uygulaması

eknoloji Geliştirme Bölgelerinde ça-
lışan Ar-Ge, tasarım ve destek perso-
nelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 
31/12/2023 tarihine kadar her türlü vergi-

den müstesnadır.

Söz konusu istisnanın özellikle net ücrette uygulanma-
sında, konuya taraf olan çalışan- işveren ve kamu otori-
tesi arasında tam bir görüş birliği yoktur. İhtilafa neden 
olan konular ve uygulamaya ilişkin görüşümüz bu yazı-
nın konusunu oluşturmaktadır.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Ar-
Ge tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili 
ücretlerine sağlanan gelir vergisi istisnası aşağıdaki şe-
kilde düzenlenmiştir.

“Geçici Madde 2: ..... Bölgede çalışan; Ar-Ge, tasarım ve 
destek personelinin bu 
görevleri ile ilgili ücret-
leri 31/12/2023 tarihine 
kadar her türlü vergiden 
müstesnadır. Gelir vergi-
si stopajı ve sigorta primi 
işveren hissesine ilişkin 
teşviklerden yararlana-
cak olan destek personeli 
sayısı, Ar-Ge ve tasarım 
personeli sayısının yüz-
de onunu aşamaz. Hak 
kazanılmış hafta tatili ve 
yıllık ücretli izin sürele-
ri ile 17/3/1981 tarihli ve 
2429 sayılı Ulusal Bayram 
ve Genel Tatiller Hakkın-
da Kanunda belirtilen ta-
til günlerine isabet eden 

ücretler de bu istisna kapsamındadır. Haftalık kırk beş sa-
atin üzerindeki ve ek çalışma sürelerine ilişkin ücretler bu 
istisnadan faydalanamaz. Yönetici şirket, ücreti gelir vergi-
si istisnasından yararlanan kişilerin Bölgede fiilen çalışıp 
çalışmadığını denetler. Ancak, Bölgede yer alan işletme-
lerde çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin bu Bölgelerde 
yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, proje 
kapsamındaki faaliyetlerin bir kısmının Bölge dışında yü-
rütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda Bölge dışındaki 
bu faaliyetlere ilişkin ücretlerinin yüzde yüzünü aşmamak 
şartıyla Cumhurbaşkanınca ayrı ayrı veya birlikte belirle-
necek kısmı ile Bölgede yer alan işletmelerde en az bir yıl 
süreyle çalışan Ar-Ge ve tasarım personelinin yüksek li-
sans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki 
yılı geçmemek üzere Bölge dışında geçirdiği sürelere ilişkin 
ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Cumhurbaşka-
nınca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı, gelir vergisi 
stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir. Bu kapsamda 
teşvikten yararlanılması için Bölge yönetici şirketinin ona-
yının alınması ve Bakanlığın bilgilendirilmesi zorunludur. 
Yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirilen sürenin 
Bölgede yürütülen görevle ilgili olmadığının tespit edilmesi 
halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan il-
gili işletme sorumludur......”

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğin 
35. Maddesinde Ar-Ge, tasarım ve destek personeli-
nin bu görevleri ile ilgili ücretlerine sağlanan gelir ver-
gisi istisnasına ilişkin uygulama da aşağıdaki şekilde 
açıklanmıştır.

c) Bölgede çalışan; Ar-Ge, tasarım ve destek persone-
linin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31/12/2023 tarihine 
kadar her türlü vergiden müstesnadır. Gelir vergisi sto-
pajı ve sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden 
yararlanacak olan destek personeli sayısı toplam Ar-Ge ve 
tasarım personeli sayısının yüzde onunu aşamaz. Destek 
personeli sayısı hesabında küsuratlı sayılar bir üst tamsa-
yıya iblağ edilir. Destek personeli sayısının toplam Ar-Ge 
ve tasarım personeli sayısının yüzde onunu aşması halinde, 
brüt ücreti en az olan destek personelinin ücretinden baş-
lamak üzere her türlü vergi istisnası uygulanır. Brüt ücret-
lerin aynı olması halinde, ücretine her türlü vergi istisnası 
uygulanacak destek personeli ise çalıştığı girişimci firma 

T

Mehmet Çaltekin
Yeminli Mali Müşavir
PKF İstanbul YMM A.Ş. Yönetici Ortağı
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tarafından belirlenir. Hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık 
ücretli izin süreleri ile 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal 
Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatil 
günlerine isabet eden ücretler de bu istisna kapsamındadır. 
Hesaplamada küsuratlı sayılar bir üst tamsayıya iblağ 
edilir. Haftalık kırk beş saatin üzerindeki ve ek çalışma 
sürelerine ilişkin ücretler bu istisnadan faydalanamaz. 
Yönetici şirket, ücreti gelir vergisi istisnasından yararla-
nan kişilerin Bölgede fiilen çalışıp çalışmadığını denetler. 
Bu istisnanın uygulanabilmesi için, ilgili girişimci, Bölgede 
çalışan ve bu Yönetmeliğe göre tanımlanmış tüm Ar-Ge, 
tasarım ve destek personelini, Ar-Ge ve tasarım proje-
lerindeki görev tanımlarını, nitelik ve çalışma süreleri-
ni gösteren listeyi aylık olarak yönetici şirkete onaylatır, 
inceleme ve denetimlerde ibraz edilmek üzere saklar. 
Bölgede çalışan personelin istisna kapsamı dışındaki 
net ücret ödemelerinin brüte iblağ edilecek vergisinin 
hesaplanması, bu hesaplama yapılırken Kanunla sağ-
lanan vergi teşviklerinin dikkate alınmaması gerekir. 
Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin bu Kanun kapsa-
mında elde ettiği ücret, prim, ikramiye ve benzeri ödemeler 
de istisna kapsamına dahildir. Bu bent kapsamındaki saat, 
oran, süre, ücret gibi konular aylık ve 30 gün esasına göre 
hesaplanır.......

k) Bölgede muafiyet ve istisnaların uygulanması ile ilgili iş-
lemler Maliye Bakanlığının ilgili mevzuatına tabidir.”

Bu bilgilerle; ilk soru, yukarıda detayı açıklanan ücrete, 
uygulanmayacak olan (istisna uygulandığı için hesap-
lanmayan) vergiden doğan teşvik tutarının işverene mi 
yoksa çalışana mı sağlandığı sorusudur. Bu konudaki 
görüşümüz; söz konusu düzenlemede yer alan desteğin 
doğrudan çalışana sağlandığı, ancak dolaylı olarak da iş-
verene sağlandığı yönündedir.

Kısaca açıklama gerekirse; ücret gelirini elde eden çalı-
şandır ve belirtilen ücrete vergi istisnası uygulanmakta, 
dolayısıyla istisna kapsamında kalması nedeniyle bu üc-
ret vergilendirilmemektedir. Bu nedenle bu kapsamdaki 
ücret gelirini elde edenler, ücretlerinden vergi kesintisi 
yapılmadığından asgari geçim indirimi uygulamasından 
da yararlanamamaktadırlar. İşverene dolaylı katkı ise; 
benzer iş pozisyonunda Bölge dışında çalışanların elde 
ettikleri net ücretleri dikkate alarak yapabilecekleri brüt 
ücret düzenlemesi ile mümkün olabilmektedir.

Bu durumda brüt olarak belirlenen ücretten, SGK primi 
çalışan payına ilişkin kesinti ile işsizlik sigortası çalışan 
payına ilişkin kesinti sonrası kalan tutar, çalışanın net 
ücretini oluşturmaktadır. Rakamsal ifade ile de 1.000 TL 
brüt ücretten, %15 oranındaki SGK ve işsizlik kesintileri 
toplamı olan 150 TL kesintiden sonra, çalışana 850 TL net 
ödenmektedir.

İkinci soru, Bölgede çalışana ödenecek ücretin net olarak 
belirlenmesi halinde hesaplamanın nasıl yapılacağıdır. 

Net ücret ödemelerinin brüte iblağ edilmesi halinde, 
brüt ücretin kanunla sağlanan vergi teşvikleri dikkate 
alınmaksızın hesaplanmasında ise yukarıda verdiğimiz 
örnekten hareketle, aynı çalışan için net ücretin 850 TL 
olarak belirlendiği durumda, brüt ücretin vergi kesintisi 
yapılmış gibi dikkate alınarak 160,62 TL tutarındaki üc-
ret gelir vergisi ve damga vergisi ile 178,34 TL tutarındaki 
SGK ve işsizlik kesintileri çalışan payını dikkate alarak, 
brüt ücret 1.188,96 TL olarak belirlenmektedir.

Çalışanın aynı net ücreti almasına rağmen, iki farklı he-
saplama şekliyle; ödenmesi gereken SGK primi ve işsizlik 
sigorta primi işçi ve işveren tutarları ve işverene maliyet 
de farklılaşmaktadır.

Nitekim, 2014 yılında yayımlanan TGB Uygulama Yönet-
meliğinde “Ücretin brüte iblağ edilmesi gerektiği du-
rumlarda brüt ücret Kanunla sağlanan vergi teşvikleri 
dikkate alınmaksızın hesaplanır.” düzenlemesi yer al-
mıştı ve birçok kez dile getirdiğimiz gibi, Yönetmelikle 
yapılan bu düzenleme işveren-çalışan ve SGK nezdinde 
ihtilaflı sonuçların doğmasına neden olacaktı. Bizim de 
katkı verdiğimiz girişimlerle, bu düzenleme, 2016 yılında 
yapılan TGB Uygulama Yönetmeliği değişikliği ile “Böl-
gede çalışan personelin istisna kapsamı dışındaki net 
ücret ödemelerinin brüte iblağ edilecek vergisinin he-
saplanması, bu hesaplama yapılırken Kanunla sağlanan 
vergi teşviklerinin dikkate alınmaması gerekir.” şeklin-
de değiştirilmiş ve kapsamı sadece istisna dışı çalışmaya 
ilişkin ücret ile sınırlandırılmıştır ki, bu da zaten olması 
gereken halidir.

Nitekim Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın konu ile ilgili 
olarak verdiği 30.01.2015 tarih ve 38418978-120[61-14/11]]-
91 sayılı özelgesinde de “Anılan yönetmelikte geçen “Üc-
retin brüte iblağ edilmesi gerektiği durumlarda brüt ücret 
Kanunla sağlanan vergi teşvikleri dikkate alınmaksızın he-
saplanır.” hükmünden sadece vergilendirilmesi gereken net 
ücretlerin vergi uygulaması yönünden brüte iblağ edilmesi-
nin anlaşılması gerekmektedir. Başka bir ifade ile istisna 
kapsamında kalması nedeniyle vergilendirilmeyecek net 
ücret ödemelerinin brüte iblağına gerek bulunmamak-
tadır. Ancak, Uygulama Yönetmeliğinin 37 nci maddesi 
vergi muafiyet ve istisnalarını düzenlediğinden sigorta pi-
rimi hesaplaması yönünden ilgili mevzuat hükümleri dik-
kate alınacaktır.” açıklamasına yer verilmiştir.

Sonuç olarak, Bölgede çalışan Ar-Ge ve destek persone-
linin ücretlerinin net olarak belirlenmesi halinde, vergi 
uygulaması açısından bu ücretin brüte iblağına gerek 
bulunmamaktadır. Bununla ilgili sigorta primi hesapla-
ması açısından ihtilaflı sonuçların doğmaması için de, 
yukarıdaki kapsamda hesaplamanın nasıl yapılacağının 
yasal bir düzenleme ile tereddüte meydan verilmeyecek 
şekilde yapılması uygun olacaktır. l
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ünya çapında istisnasız tüm ulus devlet-
leri 2019 Aralık ayında başlayarak dün-
yaya hızla yayılan Covid-19 pandemisi 
ile kasıp kavruluyor. Yaşanan bu talihsiz 

süreç beraberinde toplumsal yaşantımız derinden etki-
leyen birçok yeni kural ve kaideler getirse de toplumca 
en çok sağlık konusundaki farkındalığımızı artırdığı su 
götürmez bir gerçektir.

Tarihte matbaanın icadının yarattığı toplumsal gelişim-
den katbekat büyük bir etki yaratan iletişim devrimi, 
zaman ve mekan kavramlarını minimal etkiye indirerek 
dünyayı tek bir bütün halinde sarmalayan bir kabuk gibi 
istisnasız herkesi anında ihtiyacı olan bilgiye ulaşacak 
noktaya getirmiştir. Şüphesiz bu erişim kolaylığı ve çapı, 
toplumun yapısını kökten değiştirerek gelişimini sağla-
mışsa da en büyük gelişim bilim alanında yaşanmıştır. 
Bu gelişimden kendine düşen payı fazlası ile alan sağlık 
sektörü, bugün tarihte hiç olmadığı kadar hızlı, etkili ve 
kapsayıcı haldedir. 

Diğer taraftan, dijital evrenin hepimize sağladığı sınırsız 
erişim ve sonsuz gelişim seçeneklerini bırakıp, bu üto-
pik bakış açısından sıyrıldığımızda onunla birlikte gelen 
tehlikeleri de görmekteyiz. 

Örneğin sağlık ile alakalı istisnasız her konu için ina-
nılmaz boyutta bir bilgi karmaşası, bir curcuna hüküm 
sürmektedir. Bilen ya da bilmeyen herkesin bir yorum 

E-Ticaret ve Farkındalık

yapması, kazanım elde etmek adına her yolu mübah gö-
ren içerik ve yer sağlayıcıların konu ve olayları şişirerek 
servis etmesi, yazılı ve görsel medyanın ilgi toplamak 
adına oldukça abartılı içerikler üretilmesi, arama motor-
larının bezdirici reklam ve kişisel veri balonun uygula-
maları, internette olumsuz içeriklerin hep ön plana çık-
ması gibi  çoğu zaman kasti ve nadiren de kasıtsız yapılan 
uygulamalardan dolayı insanlar sürekli olarak art niyetli 
kişlerin tuzağına çekilmektedir.

Yapılan bazı araştırmalara göre dünya çapında internet 
üzerinden yapılan toplam alışverişin yaklaşık yüzde 10’u 
sağlık ve kişisel bakım ürünlerine ait. Dünya üzerinde ya-
pılan tüm ticaret hacminin %5’i e-ticaret ile yapılmakta, 
TÜSİAD’ın açıklamalarına göre ise Türkiye’de e-ticaret 
hacmi yüzde 39 büyüyerek 2019 yılında 83.1 milyar TL’ye 
ulaşmış bulunmaktadır. E-ticaretin küresel ticarette payı 
giderek artarken bu pastadan pay almaya çalışan aktör-
lerin de sayısı gün geçtikçe katlanmaktadır.

Ticarette etik ve erdemli davranmak ve basiretli bir ta-
cir olarak hizmet vermek istisnasız herkesin görevi ve 
hatta kanuni zorunluluğudur. Gerek uluslararası kural-
lar, gerekse yerel kanunlar ile e-ticaretin şartlarını ve 

D

Fehmi Genç 
Fordefence,
Genel Direktör

Yapılan bazı araştırmalara göre dünya 
çapında internet üzerinden yapılan toplam 
alışverişin yaklaşık yüzde 10’u sağlık 
ve kişisel bakım ürünlerine ait. Dünya 
üzerinde yapılan tüm ticaret hacminin 
yüzde 5'i e-ticaret ile yapılmakta, TÜSİAD'ın 
açıklamalarına göre ise Türkiye’de e-ticaret 
hacmi yüzde 39 büyüyerek 2019 yılında 83.1 
milyar TL'ye ulaşmış bulunmaktadır. 
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ürünlerin taşıması gereken standartları olabildiğince ay-
rıntılı olarak belirlenmiş, kamu güçleri denetim görev-
lerini tüm imkanlarını seferber ederek yerine getirmeye 
çalışıyor olsalar dahi e-ticaretin genel yapısı ve hacmi 
göze alındığında onun üzerinde tam olarak bir kontrol 
sağlanması mümkün değildir. 

İnternet üzerinde her çeşit dolandırıcılığın yapılıyor ol-
masının yanı sıra art niyetli tacirler tarafından piyasaya 
sürülen gerekli standartları taşımayan, gerekli izinleri 
alınmamış, fikri sınai ve etik kurallarına aykırı veya ka-
nun dışı yollardan elde edilmiş ürün ve hizmetler nede-
ni ile her gün binlerce kişi mağdur olmaktadır. Kayıplar 
çoğu zaman maddi olsa dahi özellikle gıda, kişisel bakım 
ve sağlık ürünlerindeki aldatmacalar yüzünden sağlığı-
nı ve hatta yaşamını yitiren insları her gün haberlerde 
görmekteyiz.

Dünyanın yüzleşmekte olduğu bu kanayan yara elbette ki 
görevini hakkıyla yapmaya çalışan kurum ve kuruluşlarca 
tedavi edilmeye çalışılsa da asıl çözüm bireysel farkında-
lığa erişilerek sağlanacaktır. Unutulmamalıdır ki asıl risk 
faktörü kişisel bilgi güvenliğini sağlama farkındalığının 
düşük oluşudur. Bilgi güvenliğine yönelik risk ve tehdit-
lerin azaltılması ve önlenmesi için bu faktörün göz önün-
de bulundurulması gerekir. Kişilerin bireysel olarak bilgi 
güvenliği farkındalığını yaratması ve geliştirmesi, bilinçli 
internet ve e-ticaret kullanımının sağlanması art niyetli 
insanlara karşı toplumsal olarak bir direniş haline gele-
cektir. Zira bu farkındalık gün geçtikçe sağlanmakta ve 
yaşanan olumsuz vaka sayıları E-ticaret haciminin art-
masına rağmen azalmaktadır.

Peki, bireysel olarak farkındalığımızı nasıl geliştirebiliriz?

Bilgi güvenliği farkındalığının anahtarı sorgulamak ve 
araştırmacı olmaktır. Unutulmamalıdır ki sanal dün-
yadaki kötü niyetli kişi veya kurumlar, kişisel ya da 

kurumsal bilgi üzerinde etkili olabilmek için teknik ya 
da insani unsurlara ilişkin zayıflıkları kullanabilmekte-
dir. Kişisel ve ticari bilgilerimizi zorunda olmadıkça ve 
güven koşulu sağlanmıyorsa paylaşmamak ve intenet 
ortamından ilk defa tanıştığımız kişi ve kurumlara pe-
şinen güvenmememiz gerekmektedir. Özellikle internet 
üzerinden gıda, temizlik, kişisel bakım, sporcu besin 
ve takviyesi, gıda takviyesi, reçetesiz ilaç gibi tüketim 
ürünleri alımlarında bir kat daha dikkatili olmak gerek-
mektedir. İnternet üzerinden alınacak ürününlerin iyi 
araştırılması ve aranılan özellikleri taşıyıp taşımadığının 
anlaşılması, bu ürünlerin gerçek ürünün olduğunu teyit 
edilmesi, ürünlerin gerekli üretim ve satış izinlerinin 
olup olmadığının kontrol edilmesi ve tacirin veya ticari 
firmanın  güvenilirliğine ilişkin ön araştırma yapılması 
gerekir. Özellikle bu tarz tüketim ürünlerinde ikinci el, 
muadil ürün veya taklit ürünlerin tercih edilmemesi de 
önemli bir konudur.

Öte yandan, alıcıları kandırmak adına her türlü sahte bil-
gi ve belge ile göz boyamaya çalışan insani ve ticari de-
ğerleri hiçe sayan art niyetli tacirlerin tabiri caizse cirit 
attığı bir ortamda bir ürünü almadan önce gereken dik-
kati ve özeni sağlamamak, telafisi mümkün olmayacak 
kötü sonuçlar doğurabilir.

Elbette ki sosyal yaşantımızın değişmez bir parçası ha-
line gelen e-ticaret hepimiz için birşeyi temin etmenin 
en basit ve en ekonomik hali. Bu alanda güvenlik adına 
atılan önemli adımlar ve toplumsal farkındalığın artması 
ile de daha güvenli bir seviyeye doğru ilerlemektedir. Ge-
linen güvenlik seviyesi ne olursa olsun risk hiçbir zaman 
sıfıra inmeyecektir, bu nedenle kişilerin maddi, manevi 
ve hukuki çıkmazlara düşmemesi ve en önemlisi kendisi 
ve yakın çevresinin sağlığını riske atmaması adına daha 
bilinçli bir tutum içerisinde bulunması onlar için tehli-
keleri en aza indirecektir. l
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Teknoloji, Sağlık Sektörünü 
“Yeni Gerçekliğe” Hazırlıyor

Hakan Orhan
KPMG İlaç ve Sağlık Sektör Lideri, Şirket Ortağı

Covid-19, dünya genelinde 12 milyona yaklaşan vaka sayısıyla birlikte, oluşturduğu sağlık teh-
didinin yanı sıra yaşantımızı, iletişimimizi ve iş modellerimizi de değiştiriyor. Bu değişimin en 
yoğun gözlendiği sektörlerin başında sağlık sektörü geliyor. Hızla artan hasta sayısı, dünya ge-
nelinde sağlık sistemlerine ciddi bir kapasite yükü olarak yansıdı. Sağlık kuruluşları bir yandan 
mevcut yöntemlerle hastaları tedavi etmeye odaklanırken, diğer yandan salgının yayılmasını 
önlemek adına çalışmaları sürdürüyor. Salgınla mücadele bireysel sağlık kuruluşlarından çok 
sağlık sistemlerinin önemini ortaya çıkardı. Ülke çapında sağlık sistemleri başarılı ülkeler daha 
başarılı sonuçlar elde etti. Diğer taraftan global çapta bir sağlık sistemi kurulmasının önemi 
ortaya çıktı.

oderna, Temmuz 2020 itibarıyla klinik 
testlerinde üçüncü faza geçeceğini açık-
ladı. Klinik testlerin tamamlanmasından 
sonra aşı üretiminin en erken 2021 yılın-

da başlayacağı tahmin ediliyor. Aşı geliştirilmesindeki 
diğer bir kritik nokta da salgının yayılma hızının azaldığı 
bölgelerde yeterli veri toplanılamayacağına yönelik en-
dişeler. Bu nedenle, test lokasyonlarının belirlenmesine 
ilişkin karar sürecinin uzaması, testlerin tamamlanma-
sında gecikmeye yol açabilecek bir risk olarak karşımıza 
çıkıyor. 

Aşı için çalışmalar devam ederken, teknoloji her sek-
törde olduğu gibi sağlık sektörünü de hızlı çözümlerle 
destekliyor. Rekabet gücü sağlayan, hasta deneyimini 
iyileştiren ve daha başarılı sonuçlara imkan sunan yeni 
teknolojiler, Covid-19 öncesinde halihazırda sağlık ku-
ruluşlarının ajandasındaydı. Global ilaç sektörü satışla-
rının ortalama %15’ini Ar-Ge çalışmalarına ayırıyor. Bu 
oran en yakın rakibi olan teknoloji, donanım ve yazılım 
sektöründeki oranın yaklaşık iki katı. Sağlık teknolojileri 
önlemden tanıya, tedaviden izleme ve bakıma kadar pek 
çok alanda çığır açıcı yenilikler yaratıyor. 

Sağlık teknolojilerinin geleceğinde giyilebilir teknoloji-
ler, yapay zeka (AI), sensör teknolojileri, big data analizi, 
robotik cerrahi, bulut sistemleri ve nesnelerin interneti 
(IoT) olacak. 

3 Boyutlu yazıcılar implant üretiminde daha yoğun kul-
lanılacak. Teknoloji aynı zamanda, kişiselleştirilmiş tıp 
uygulamalarının ve hasta merkezli sağlık sistemlerinin 
kurulmasına imkan tanıyor.

M

GOSB TEKNOPARK I YAZ 2020 • 03

SA
ĞLIK

 TEK
N

O
LO

JİLER
İ

84



ABD’nin Healthy People 2020 hedefleri arasında tekno-
lojik gelişimler ile ilgili hedefler de var. Bu hedeflerin 
amacı hastalar ile sağlık personeli arasındaki iletişimi 
güçlendirmek. Hedefler arasında internet kullanan bi-
reylerin sayısını artırma, sağlık ile ilgili kaliteli web site-
lerinin oranının artırma, çevrim içi sağlık bilgisi arayan 
bireylerin oranını artırma, toplum sağlığını korumaya 
yönelik kriz ve acil risk mesajlarının oranını artırma yer 
almaktadır. Bu tür iletişim imkanlarının artması, sağlık 
hizmetlerine erişimi ve doğru teşhis konulma hızını ar-
tıracak, tedavi süreçlerini kısaltacak, daha kaliteli has-
ta izleme imkanlarını ortaya çıkaracak ve maliyetleri 
düşürecektir. 

Diğer taraftan aynı hastalığa yakalamış kişilerin çevrim 
içi ortamlarda tecrübelerini paylaşması faydalar sağlaya-
caktır. Ancak, kişisel verilerin paylaşılması ve tıp uzmanı 
olmayan kişiler arasında yapılacak bilgi alışverişinin ya-
ratabileceği sorunlar da dikkate alınmalıdır. 

Şimdi ise, teknolojik çözümler, sağlık sektörünü Co-
vid-19 sonrasında da “Yeni Gerçeklik” olarak adlandıra-
bileceğimiz döneme hazırlayacak. 

Türkiye’de de kullanım örneklerini gördüğümüz “tele-
sağlık” hizmetleriyle durumu kritik olanlar ve diğer has-
talar ayrı tutularak tedavi süreci sürdürülebiliyor. Evden 
tedavi gören hastaların iyileşme süreci uzaktan takip 
edilebiliyor. Hastalarla hastane dışında da iletişimde ol-
mak hastaların tedaviye daha kolay erişimine imkan su-
narken, aynı zamanda hastanede ortalama kalış süresini 
kısaltarak sağlık kuruluşlarına da avantaj 
sunuyor. 

Telesağlık altyapısının, giyilebilir tıbbi 
cihazlarla güçlendirilmesi mümkün. Gi-
yilebilir tıbbi cihazlar Covid-19 öncesin-
den bu yana sağlık sektöründeki trendler 
arasında; hatta söz konusu pazarın 2026 
yılının sonuna kadar küresel ölçekte 29 
milyar doları geçeceği tahmin ediliyor.

Telesağlık hizmetleri ve tüketicilerin kul-
landığı giyilebilir tıbbi cihazların enteg-
rasyonu ile; kullanıcıların kalp atış hızı, 
fiziksel aktivite seviyesi, uyku düzeni veya 
elektrokardiyogram (EKG) sonuçları takip 
edilebilir. Artırılmış gerçeklik (augmen-
ted reality) veya giyilebilir cihazlara entegre edilebile-
cek lidar kameraları da, hastanın fiziksel değişimlerinin 
daha net bir şekilde tespit edilmesine imkan sunarak, 
telesağlık uygulamalarına destek verebilir. 

Mevcut çözümlere yatırım yapmayı sürdürmenin yanı 
sıra, yeni teknolojileri de uygulamaya almak sağlık ku-
ruluşlarına yeni avantajlar sağlayacaktır. Veri analiti-
ği, sektörde acil durum planlaması yapılmasına destek 
sağlayabilir.

Çeşitli kaynaklardan elde edilen veri ile; hasta kanadın-
daki talep veya pandemi gibi olağanüstü koşulların teda-
rik zinciri ve gelirler üzerindeki etkilerine yönelik tah-
minler yapılabilir. Örneğin, farklı coğrafi konumlardaki 
hastaneler, epidemiyolojik analizleri yerel vakalarla bir 
araya getirerek, salgının yayılma zamanına ve şiddetine 
yönelik kriz senaryolarını destekleyebilir. Blok zinciri, 
hastaneler, kamu kuruluşları, laboratuvarlar ve eczane-
ler arasında güvenilir bir bilgi paylaşımı platformu sağ-
layarak kısıtlı kaynakların daha etkin bir şekilde dağıtıl-
masına imkan sunabilir. 

Teknolojik dönüşümle birlikte sektörde öne çıkan di-
ğer bir konu da önleyici sağlık hizmetleri. KPMG’nin 
“Gelecek 20 yıl için, 20 tahmin” konulu araştırmasına 
göre, sağlık sistemindeki yaklaşımımız 2040 yılına kadar 
“hastalık sonrası tedavi”den “önleyici tedaviler”e doğru 
değişecek. Fiziksel durumdan psikolojik duruma kadar 
birçok verinin kullanımı, olabildiğince erken ve proaktif 
müdahaleye imkan sunacak. 

Günümüzde, akıllı saat gibi giyilebilir teknolojilerin kul-
lanımı halihazırda standart bir hale geldi. Sağlık ve fitness 
aplikasyonlarının kullanımı 2015-2018 yılları arasında 
yüzde 330’luk ciddi bir artış kaydetti. Ancak önümüz-
deki döneme ilişkin beklentilere baktığımızda; yapay 
zeka, sensörlerle veri toplanmasının ötesinde, bağlan-
tılı cihazlar aracılığıyla bu verilerin aksiyona dönüşecek 
içgörü sağlamasına imkan sunuyor. Yapay zeka destekli 
sağlık koçları, uzaktan gözlemleme aracılığıyla beslen-

me eksiklikleri veya olası sağlık sorunlarını 
tespit ederek, doğru sağlık profesyonelle-
riyle doğru zamanda iletişime geçilmesini 
sağlayabilir. 

Önleyici sağlık hizmetlerinin yanında “has-
sas tıp” da sektörün gündemindeki diğer 
bir başlık. “Hassas tıp” ile ilgili bazı öncü 
uygulamalar halihazırda başlıyor ve bunla-
rın 2030 yılı itibarıyla sektörde rutin hale 
geleceği tahmin ediliyor. Mikro-kişiselleş-
tirilmiş tedavi yaklaşımı, dış kaynaklardan 
veri çekmenin yanı sıra kalıtsal özelliklerin 
de göz önünde bulundurulması anlamına 

geliyor. Böylelikle hatalı tedavi riski minimize edilerek, 
başarısız tedavilerin oluşturacağı mali yükten kaçınmak 
mümkün olacak.

Covid-19’un hayatımıza getirdiği yeniliklerden biri de 
uzaktan çalışmanın yaygınlaşması. Bu kavramı ameliyat 
robotlarının, artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik 
(VR) teknolojileri ve yapay zeka kullanımı ile bir araya ge-
tirdiğimizde uzaktan ameliyatların ilerleyen dönemlerde 
yaygınlaştığını görmek sürpriz olmayacak. l

Mevcut çözümlere 
yatırım yapmayı 

sürdürmenin yanı 
sıra, yeni teknolojileri 
de uygulamaya almak 
sağlık kuruluşlarına 

yeni avantajlar 
sağlayacaktır. 
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Şişecam açıklamasına göre cam ve kimyasallar 
iş kollarında küresel bir oyuncu olan Şişecam 
Topluluğu, küresel salgına karşı sürdürülen 
mücadeleye katkı sağlama hedefiyle önemli bir 
buluşa imza attı. Köklü inovasyon kültürü ve 
Ar-Ge kabiliyeti ile cam yüzeylerdeki virüs ve 
bakterileri etkisiz hale getiren özel bir kapla-
ma geliştiren Şişecam, üretim gücü sayesinde 
bu teknolojiyi cam ev eşyası ürünlerine uygu-
layarak dünyada bir ilki gerçekleştirdi.

Şişecam Virüs ve Bakteriyi 
Durduran Cam Geliştirdi

Parkinson’un
Sırlarının Peşinde
Finlandiya’daki Tampere Üniversitesi Sağlık Teknolojile-
ri ve Tıp Fakültesi altında faaliyet gösteren Nöro Grup’ta 
çalışmalarını sürdüren araştırmacı Dr. Emre Kapucu’dan 
büyük başarı. Kapucu, Parkinson hastalığının sırlarının 
çözülmesi ve erken evrede teşhis edilmesi için sürdür-
düğü “Parkinson’s-on-Chip’ (Çip-üstü-Parkinson mo-
deli), Finlandiya Akademisi tarafından maddi destek 
almaya hak kazandı. Üç yıl sürecek projenin amacı, Par-
kinson’un daha önce fark edilmeyen fizyolojik işaretleri 
varsa bunları laboratuvar ortamında ortaya çıkarıp erken 
tedavinin yollarını açmak.

Şişecam Bilim Teknoloji ve Tasarım Merkezi’nde 
geliştirilen V-Block Teknolojisi, özel formülü ve 
uygulama tekniği sayesinde, 7/24 hijyen sağlıyor. 
Üretim esnasında yüksek sıcaklıkta uygulanan 
buhar biriktirme yöntemi ile ürünlerin üzerine 
uygulanan formül, sürekli aktif kalarak ev kul-
lanımının yanı sıra, oteller, restoranlar, kafeler, 
hastaneler, yemekhaneler gibi bulaş riski fazla 
olan ortamlar için de ideal.  Gıda temas testleri 
başarıyla sonuçlanan Antimikrobiyal V-Block 
Teknolojisi cam yüzeylerdeki virüs ve bakterileri 
etkisiz hale getiriyor. 

Yıldız Teknopark ‘Yenilikçi Sağlık 
Teknolojileri Geliştirme Platformu’

Türkiye, Covid-19 salgını ile mücadelede sağlık 
sisteminin güçlendirilmesi ve desteklenmesi 
kapsamında faaliyetler yürütülen; ilaç ve aşı, 
tanı ve tedavi, tıbbi cihaz teknolojileri alanla-
rında hızlı refleks gösterecek kurumlara sa-
hip olduğunu kanıtladı. Bu kurumlar arasında 
koordinasyon kurmak ve sağlık teknolojileri 
dikeyinde dinamik kabiliyetler geliştirmek 
adına Yıldız Teknik Üniversitesi –Yıldız Tekno-
park A.Ş, proje ortaklığı yaptığı İstanbul Aydın 
Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
ile Türkiye’nin en büyük sağlık platformların-
dan birini oluşturmak üzere yola çıktı. Yıldız 

Teknopark yürütücülüğünde geliştirilen ‘Ye-
nilikçi Sağlık Teknolojileri Platformu’ İstanbul 
Kalkınma Ajansı’nın Covid-19 ile Mücadele ve 
Dayanıklılık programı kapsamında destek alan 
20 projeden biri oldu.

Yenilikçi fikirlere sahip akademisyenler, birey-
ler, girişimciler ile çeşitli ölçeklerden yatırım 
şirketleri, üniversiteler, teknoparklar/tekno-
kentler, kuluçka merkezleri ile TÜSEB, MÜSİ-
AD, gibi STK’lar ile BAYER gibi önemli kuru-
luşlar ve yatırımcılar projenin ve platformun 
paydaşı olacaklar. Sağlık inovasyonu faaliyet-
leri tarafların koordinasyonu, yüksek düzeyde 
farkındalık ve iş birliği içerisinde yürütülecek, 
mükerrer faaliyetler birleştirilecek ve hızlan-
dırılacak. Nitelikli girişimlerin fonlama ve tica-
rileşme süreçleri kısalacak.
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Güney Kore’deki Gwangju Bilim ve Teknoloji Enstitüsü’ndeki araştırmacılar, 
vücuda yerleştirilmiş kablosuz  cihazları ışık kullanarak çalıştırmak için bir 
yöntem geliştirdiler. Işığı deriden iletmek için bir mikro LED yaması ve bu ışı-
ğı elektriğe dönüştürebilen vücuda yerleştirilebilir cihazlarda bir fotovoltaik 
sistem içerir. Bu teknoloji, araştırmacıların pillere ihtiyaç duymayan cihazlar 
geliştirmelerini sağlayacak,  piller bittikten sonra bunları çıkarma ve değiştir-
me gereksinimi ortadan kalkacak.

Vücuda Yerleştirilen Cihazlar İçin Mikro 
Ledler ve Güneş Panelleri Geliştirildi

T.C. Sağlık Bakanlığı ve HIMSS ABD iş birliği ile düzenle-
nen etkinlikle ilgili olarak konuşan T.C. Sağlık Bakanlığı, 
Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, Sağlık Bakanlığı ola-
rak vatandaşların daha iyi ve hızlı hizmet almasını sağ-
lamak ve sağlık çalışanlarının işini kolaylaştırmak adına 
teknolojinin çağın gerektirdiği tüm araçlarını kullanma 
gayreti içinde olduklarını belirtti. Sağlık Bakanlığı tara-
fından geliştirilen uygulamalardan da bahseden Birinci, 
“Bir tarafı ile baktığımızda hem hizmeti verdiğimiz en 
önemli unsur olan hastanelerimizi dijitalleştirmek hem 
de vatandaşımızın aldığı sağlık hizmeti ile alakalı tüm 
detaylara hayatının her döneminde erişmesini sağlamak 
için birçok uygulama geliştirdik. Bugün baktığımızda 
e-Nabız, Tele Radyoloji Sistemi, Karar Destek Sistemi, 
e-Rapor, SİNA, Mekansal İş Zekası gibi sağlığı bilişimle 
buluşturan uygulamaların yanında kağıtsız hastane kav-
ramı da uzun süre önce gündemimize girdi. Tüm sağlık 
kuruluşlarımız için motivasyon kaynağı oldu” şeklinde 
konuştu.

Sağlık IT’sinde Yeni Yatırımlar 
Devam Edecek

Sesli Sağlık Asistanları

Sağlıkta tıbbi triajdan, rezervasyon randevularına, evde yaş-
lı bakımı ve hatta tanı koymaya kadar kullanım alanı bu-
lacak olan sesli sağlık asistanları, sağlık endüstrisinin tıbbi 
bilgi ile teknolojinin  konuşma  özelliğinin bir araya geldiği 
birliktelik  sağlıkta bir çok konuda umut vadediyor. Çevrim-
içi tarama işleminin yüzde 30’undan fazlası bugün sesli ara-
malar yoluyla gerçekleştiriliyor ve sesli yardımcı uygulama-
ların birden fazla amaç için kullanımı benzeri görülmemiş 
bir oranda artıyor. Sesli e-ticaret veya sesli alışveriş 2017 yılı 
sonuna kadar 2 milyar doların üzerine çıkmıştır ve 2022 yı-
lına kadar 40 milyar dolar olacağı öngörülüyor.

Kalp krizi ve inmeye yol açan damar tıkanıklıklarını ön-
lemek için yeni bir yöntem geliştirildi. Tıkalı damarları 
tedavi etmek için  insansız hava araçlarına benzer na-
noparçacıklar kullanılıyor. Farelerde başarıya ulaşan 
yöntemin kısa süre içinde insanlarda da denenmesi 
planlanıyor. Farelerde yapılan ilk denemeler ümit verici 
nitelikte. Araştırmacılar, ilk denemelerde vücutta isteni-
len yere gidebilen ve insansız  hava araçlarını andırıdan 
nanoparçaçıklar kullandı.

İnsansız Hava Araçları
Sağlık Sektörüne Giriyor
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GOSB Sanayici Sohbetleri Ekim ayı 
toplantısını GOSB Teknopark ev 
sahipliğinde gerçekleştirdik.

Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi, Teknopark’ımıza geldiler, 
birlikte firmalarımızı ziyaret ettik.

24 Kasım Anadolu Lisesi, 
Teknopark’ımıza geldiler, birlikte 
firmalarımızı ziyaret ettik.

Firmalarımız ile SEW-EURODRIVE’ı ziyaret 
ederek ortak projelerle ilişkilerimizi 
kuvvetlendirecek potansiyel iş fikirleri 
hakkında konuştuk ve çözümlerimizi anlattık.

GOSB Teknopark’ta Arçelik – 
LG‘yi ağırladık. Tanışma sonrası 
firmalarımızın sunumları ile 
devam eden programımız iş birliği 
potansiyelini geliştirmek adına 
oldukça verimli geçti.

24.10.2019

25.12.2019

17.01.2020 Müzakereci ve Yönetim Danışmanı 

Müjde Çetin ile "Verimli Toplantı ve 

Zaman Yönetimi" konulu bir etkinlik 

gerçekleştirdik.

03.03.2020

06.01.2020

05.03.2020

31.10.2019

Gebze Teknik Üniversitesi 
İşletme Bölümü öğrencileri 

Teknopark'ımıza geldiler, birlikte 
firmalarımızı ziyaret ettik.

Firmalarımız ile birlikte SANTEK 
2019 fuarına katıldık.

06.11.2019

URGE projemiz kapsamında 
gerçekleştireceğimiz yurtdışı 
pazarlama faaliyetine ilişkin küme 
firmalarımızla bir araya gelerek 
planlama yaptık.

08.01.2020

İsrail ile iş birliği potansiyeli oluşturmaya 

yönelik yaptığımız çalışmalar doğrultusunda 

Interloc Development Ltd. Şti. Kurucu Ortağı 

Yossi Offer bizleri ziyaret ederek firmalarımız 

hakkında bilgi aldı.

05.02.2020

GOSB Teknopark olarak bu sene 
GOSB Futbol Turnuvasına katıldık.

Arel Üniversitesi Endüstri 
Mühendisliği bölümü öğrencileri 
Teknopark’ımıza geldiler, birlikte 
firmalarımızı ziyaret ettik.

06.03.2020

12.03.2020
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ÇÖZ -GÖNDER -ÇEKİLİŞE KATIL-KAZAN
editor@gosbteknopark.com

SOLDAN SAĞA YUKARIDAN AŞAĞIYA

2	 Türkan	Saylan	tarafından	Türkiye'de	üzerinde	çalışılmış	olan	hastalık
4	 Louis	Pasteur'un	1882	yılında	aşısını	bulmuş	olduğu	öldürücü	hastalık
7	 Şişman
8	 Suni	solunum	cihazına	bağlı
10	 Enjektör
13	 Boru	sesi
14	 Böbrekle	ilgili
17	 Akciğerlerin	klinik	ve	radyolojik	olarak	tesbit	edilen	derecede	inflamasyonu	

durumu
18	 Hasta	taşıma	aracı
20	 Gramın	sembolü
24	 Kulak	kiri
25	 Kör	bağırsak	iltihabı
28	 Ağrı	kesiçi
31	 Kansızlık
34	 Böbrek	üstü	bezlerindenden	salgılanan	heyecan	veren	hormon
35	 Sivilce
36	 Antibiyotikleri	ilk	bulan	bilim	adamının	soyadı
37	 Bunama
40	 Su
42	 Virüs	ve	bakterilere	karşı	kullanılan	kimyasal	madde
43	 Vücutta	anormal	miktarda	su	toplanması
45	 Hastalık	nedeli	ile	dokularda	meydana	gelen	değişimleri	inceleyen	bilimle	

uğraşan	kişi
47	 Ateş
48	 Boğazın	muayenesine	yarayan	aynalı	ışıklı	alet
49	 Hücre	birimi
50	 Erkeklerde	mesanenin	altında	ve	idrar	yolunun	başlangıcında	bulunan	genital	

sisteme	ait	bir	bez
51	 Kalbin	normal	dışı	hızlı	atımını	durdudarak	tekrar	normal	kalp	nitmine	

dönmesini	sağlayan	araç
53	 Su	çiceği	kökenli	olan	varicella	zoster	isimli	virüsün	neden	olduğu	ağrılı	

hastalık
54	 Organ	içerisinde	veya	aralarında	kan	birikmesi
56	 Nobel	ödüllü	biyokimya	alanında	çalışan	Türk	bilim	adamı

1	 Eski	dilde	ateş
3	 Yağı	oldukça	sağlıklı	ve	kullanımı	önerilen	akdeniz	meyve	türü
4	 Eski	dönemlerde	yaygın	olan	sularla	bulaşan	öldürücü	hastalık
5	 Karın	içi	organları	çepeçevre	saran,	karın	boşluğunun	iç	yüzünü	örten	zar
6	 Küresel	tehdit	oluşturan	salgın	hastalık
9	 Hastalık	yapan	tek	hücreli	mikroorganizmaların	adı
11	 Alyuvarlar,	baktei	ve	yıkılmış	doku	kalıntıları	gibi	iltihap	ürünlenini	kapsayan	

doku	sıvısı
12	 Renk	körlüğü
15	 Sodyumun	simgesi
16	 Amerikalı	popüler	Türk	hekim
19	 Tıp,	mantık,	felsefe	ve	hatta	müzik	alanında	birçok	yapıtı	olan	Türk	bilim	adamı
21	 Herhangi	bir	organdaki	kanser	hücrelerinin,	vücudun	başka	bir	bölümüne	

atlaması
22	 Tırnak	ve	boynuzun	ana	maddesi
23	 Ellerde	titreme	ve	yürüyüş	bozuklukları	ile	kendini	gösteren	hastalık
26	 Eski	Mısır'da	tanrı
27	 Asitlik	derecesi	7	üzerinde	olan
29	 Kanda	normalden	fazla	bulunması	halinde	damar	sertliğine	işaret	eden	karaciğer	

tarafından	sentezlenen	madde
30	 Virüs	ile	yayılan
32	 Tekerlekli	veya	tekerleksiz	hasta	taşıma	yatağı
33	 Beyaz
35	 Parazit
38	 Cildiye
39	 Canlı	bir	dokudan	muayene	edilmek	üzere	küçük	bir	parça	alınması
41	 Akciğer	ve	akciğerlerle	ilgili
44	 Beyin	tabanında	burun	arkasınının	üst	kısmına	uyan	bölgede	hormon	salgılayan	

bir	bez
46	 Mide	iltihabı
52	 Mevcut	sağlık	bakanımızın	soyadı
55	 Kalsiyumun	simgesi
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Hazırlayan:
Doç. Dr. Mehmet Göktürk
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