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ülkemizde gerçekleştirilen 5 bilimsel toplantda sunulan
bildiriler [4-8], uluslar aras bilimsel yayn taramada kullanlan
en yaygn veri tabanlarndan biri olan Scopus veri tabannda
yer alan 2013 yl ve sonrasnda yaplmş Türkiye adresli
yaynlar ile Yükseköğretim Kurulu Tez veri tabannda yer alan
2013 sonras tamamlanmş tezler incelenmiştir [9]. Çalşma
yaplrken
kullanlan
anahtar
kelimeler
şunlardr:
Biyomedikal,
biyomekanik,
biyomalzemeler,
doku
mühendisliği, biyosensor, biyotelemetri, biyoelektronik [10].
Bu incelemede yaplan biyomedikal yaynlardan 204
tanesi tp fakültelerinin katlmyla yaplmştr. Tp
fakültesinde yaplmş olan çalşmalar; tek bölümlü ya da
bölümler aras olmas, çalşma konular, çalşma biçimleri ve
birlikte çalşma yaplan bölümler ve yaplan çalşmalarn
says yönünden incelenmiştir. Ayn şekilde diş hekimliği
fakültelerinde yaplmş olan 46 adet çalşma ayn şekilde
incelenmiştir.

Özetçe
Bu çalşmada mühendislik bölümleri ile tp ve diş hekimliği
fakültelerinde biyomedikal alannda yaplan akademik
çalşmalar incelenmiştir. Bu inceleme ile tp ve diş hekimliği
fakültelerinde yaplan çalşmalarn alanlar ve bu konularn
çalşlmas srasnda mühendislik fakülteleriyle işbirliğinin
durumu ortaya konulmuştur.
Anahtar
Kelimeler---Biyomedikal
Çalşmalar;
Tp;
Mühendislik; Diş hekimliği

Abstract
In this study,the academic studies conducted in biomedical
field through the cooperation among engineering, medicine
and dentistry faculties has been investigated. Through this
assessment, field of studies in medicine and dentistry faculties
and put out the status of their cooperation with the
engineering faculty during the study of this subject.
Keywords----Biomedical Studies; Medicine; Engineering;
Dentistry

2. Sağlk Alannda Yaplan Biyomedikal
Çalşmalarnn Durumu
Tp fakültelerinin katlmyla yaplan biyomedikal çalşmalarn
says çalşmann yapldğ dönemde 204 adettir. Bu
çalşmalarda katkda bulunan bölüm saylar Şekil 1’de
verilmiştir. Tp fakültelerinin başka bölüm dahil olmadan
yaptğ çalşmalar %20 dolayndadr. Çalşmalarn büyük
çoğunluğu tp fakültesi ve mühendislik alannn katlmyla
yaplmştr. Biyomedikal alannn disiplinler aras özelliğini tp
fakültesinde yaplmş olan çalşmalar sergilemektedir.

1. Giriş
Biyomedikal teknoloji tpta teşhis ve tedavi için
kullanlabilecek her türlü madde, malzeme, aparat ve
cihazlarn üretilmesi ve geliştirilmesiyle ilgilenen disiplinler
aras bir alandr [1]. Biyomedikal teknolojisi sağlk ve
mühendislik dallarnn bir sentezidir. Günümüzde insan
sağlğ, üzerinde en fazla durulan, bireysel ve toplumsal refah
seviyesini yükseltmek için iyileştirilmeye çalşlan konulardan
biridir [2]. Bu yüzden biyomedikal alannda yaplan yaynlar
insan sağlğ ve refah düzeyini etkileyebilecek niteliktedir.
Bu çalşma ile disiplinler aras çalşma gerektiren bir alan
olan biyomedikal teknolojileri alannda Türkiye çapnda
yaplmş olan bilimsel çalşmalar incelenmiş ve sağlk alanlar
ile mühendislik alanlarnda yaplan ortak çalşmalarn durumu
gözden geçirilmiştir [3]. Çalşma kapsamnda 2014 ylnda
978-1-4673-7765-2/15/$31.00 ©2015 IEEE
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Mühendislik bölümlerinin dahhil olduğu çalşmalarda ise
deneysel çalşmalarda bir azalm
ma meydana gelmekte (%51),
buna karşlk simülasyon çalşmaalar 3 kattan fazla artmaktadr
(Şekil 4).
Simülasyon, teorik ya da vaar olan bir sistemin bilgisayar
ortamnda modellenmesinin ardndan
a
bu modele göre
çalştrlmasdr. Simülasyon ile sistemin
s
davranş anlaşlabilir
ve sistemin özellikleri ve davraanşlar bilgisayar araclğyla
değerlendirilebilir [11]. Simülassyon uygulamalar teknik ve
bilgisayar altyaps gerektirdiği iççin tp fakülteleri bu yöntemle
çalşrken mühendislik alanllaryla işbirliği içerisinde
olmuşlardr.

Şekil 1: Tp fakültelerinde yaplan çalşmalaarn katlan bölüm
saylarna göre dağlm
2.1. Diğer Bölümlerin Tp Fakültesi ile Disiplinler Aras
Çalşma Dağlm
Tp Fakültesi ile ortaklaşa çalşma yapan bölümler
incelendiğinde malzeme mühendisliğinnin biyomedikal
alannda çalşmalarnn yardan fazlasndaa tp fakültesi ile
çalşma yaptğ görülmektedir (Şekil 2).
2 Mühendislikler
arasnda tp fakültesi ile ortak çalşma bakkmndan en büyük
paya sahip olan malzeme mühendissliğidir. Malzeme
mühendisliği tp ve diş hekimliğinde kullannlan malzemelerin
geliştirilmesi ve üretilmesinde rol almaktaddr. Bunu srasyla
makine mühendisliği ve biyomedikal müheendisliği bölümleri
izlemektedir.

m
fakültelerinin
Şekil 4: Tp fakültelerinin mühendislik
katlmyla yaptğ çalşmalaarda kullanlan yöntemler
2.2. Tp Fakültelerinin Katlm
myla Yaplan Çalşmalarn
Konularna Göre Dağlm
Şekil 5'te tp fakültelerinin teek başna veya mühendislik
bilimleri ile ortak olarak yapmşş olduğu çalşmalarda çalşma
konularnn dağlmlar görülm
mektedir. Tp fakültesinde
yaplan çalşmalarn %42'sinin biyomekanik
b
alannda olduğu
görülmektedir.
Bu tarama içerisinde tp faküültelerinin katlmyla yaplmş
olan 87 tane biyomekanik çaalşmann 41 tanesi makine
mühendisliğinin katlmyla, 11 tanesi biyomedikal
mühendisliğinin katlmyla yapplmştr. Diğer mühendislik
alanlar da göz önünde bulunndurulduğunda 87 tane olan
biyomekanik alanndaki çalşmaddan 63 tanesi bir veya birden
fazla mühendislik alan ile ortak çalşlmştr. Biyomekanik ile
canl sistemler üzerine etkkiyen kuvvetlerin analizi
yaplmaktadr. Cisimlere etkiyeen kuvvetlerin analizi teknik
bilimlerin konusu olmakla birrlikte bu incelemenin canl
üzerinde yaplmasyla tp bilim
minin ortak çalşma konusu
haline gelmektedir.

Şekil 2: Biyomedikal alannda çalşma yapan bölümler ve tp
fakülteleri ile işbirliklerinin duurumu
Tp fakültelerinde yaplan biyomedikal alanndaki çalşmalarn
çalşlma biçimleri Şekil 3'te gösterilmiiştir. Çalşmalarn
%66's deneysel olarak yaplmş, bunu teoorik çalşmalar ile
simülasyon çalşmalar izlemiştir.
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Şekil 5: Tp Fakültelerinde yapllan biyomedikal çalşmalarn
alt alanlara gööre dağlm

Şekil 3: Sadece tp fakültelerinin katlmyyla biyomedikal
alanda yaplan yaptğ çalşmalarda kullaanlan yöntemler

488

15-18 Ekim 2015
Vogue Hotel Bodrum, Muğla
Biyogüvenlik ve Biyomalzeme

3. Gün / 17 Ekim 2015, Cumartesi

2.3. Diş Hekimliği Fakültelerinde Yaplan Biyomedikal
Çalşmalarn Durumu
Diş hekimliği fakültelerinin dahil olduğu biyomedikal
çalşmalarda diş hekimliği fakültesinin başka bölüm dahil
olmadan yaptğ çalşmalar oldukça yüksektir (Şekil 6).
Çalşmalarn %57'si diş hekimliği bünyesinde başka bir bölüm
ya da alann katlm olmakszn yaplmştr. Biyomedikal
alannn disiplinler aras özelliği diş hekimliği fakültelerinin
yapmş olduğu çalşmalarda snrl düzeyde kalmaktadr.
Şekil 8: Sadece diş hekimliği fakültelerinin katlmyla
biyomedikal alanda yaplan çalşmalarda kullanlan yöntemler
Mühendislik fakültesi bölümleri katldğnda hem deneysel,
hem de teorik çalşma oranlar azalarak bunlarn yerini
simülasyon yöntemi kullanlan çalşmalar almaktadr (Şekil 9).

Şekil 6: Diş hekimliği fakültelerinde yaplan çalşmalarn
bölüm saylarna göre yüzdesi
2.4. Diğer Bölümlerin Diş Hekimliği ile Disiplinler Aras
Çalşma Dağlm
Şekil 9: Diş hekimliği fakültelerinin mühendislik fakültelerinin
katlmyla biyomedikal alanda yaplan çalşmalarda kullanlan
yöntemler

Diş hekimliği fakültelerinin ortak çalşma yürüttüğü bölümler
incelendiğinde tp fakültesinin ortak çalşma yürüttüğü bölüm
çeşitliğine nazaran düşük olduğu görülmektedir. Çeşitliliğin
yan sra ortak çalşma yaptğ bölümlerle de çalşma saysnn
azlğ gözlemlenmektedir (Şekil 7).

2.5. Diş Hekimliği Fakültelerinin Katlmyla Yaplan
Çalşmalarn Konularna Göre Dağlm
Şekil 10'da diş hekimliği fakültelerinin tek başna veya
mühendislik bilimleri ile ortak olarak yapmş olduğu
çalşmalarda çalşma konularnn dağlmlar görülmektedir.
Diş hekimliği fakültelerinde yaplan çalşmalar %48 orannda
biyomekanik alannda yaplmştr.
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Şekil 7: Biyomedikal alannda çalşma yapan bölümler ve diş
hekimliği fakülteleri ile işbirliklerinin durumu

DOKU MÜH VE
NANOTEKNOLOJİ

Şekil 8'de biyomedikal alanda diş hekimliği fakülteleri
çoğunlukla deneysel ve teorik yöntemler kullanarak
çalşmaktadr.

Şekil 10: Diş hekimliği fakültelerinde yaplan biyomedikal
çalşmalarn alt alanlara göre dağlm
Bu tarama içerisinde diş hekimliği fakültelerinin
katlmyla yaplmş olan 22 tane biyomekanik çalşmann 7
tanesi makine mühendisliğinin katlmyla, 5 tanesi yine bir
sağlk alan olan tp fakültelerinin dahil olmasyla yaplmştr.
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Diğer mühendislik alanlar da göz önünde bulundurulduğunda
22 tane olan biyomekanik alanndaki çalşmadan 10 tanesinde
bir veya birden fazla mühendislik alan ile ortak çalşlmştr.
Diş hekimliği fakültelerinde ortak çalşma alan olarak tercih
edilen bir başka alansa biyomalzemeler olmuştur.

•

3. Sonuçlar
Bu çalşma sonucunda biyomedikal çalşmalar açsndan
sağlk sektörü ve mühendislik bilimlerinin ortaklaşa çalşma
durumu hakknda aşağdaki sonuçlar çkarlmştr.
1. Tp fakültelerinde biyomedikal alanda yaplan çalşmalarn
büyük çoğunluğu (%80) ortak çalşmalarn ürünüdür.
2. Diş hekimliği fakültelerinde biyomedikal alanda yaplan
çalşmalarn yardan fazlas ortak çalşma olmakszn
yaplmştr.
3. Tp fakültelerinde yaplan ortak çalşmalarn oransal
yüksekliğinin yannda bölüm çeşitliliği de yüksektir.
4. Diş hekimliği fakültelerinde biyomedikal alanda yaplan
ortaklaşa yaplan çalşmalarn oransal düşüklüğü yannda
bölüm çeşitliliği de düşüktür.
5. Tp ve diş hekimliği bölümlerinde yaplan çalşmalarn
çalşlma biçimleri incelendiğinde mühendislik alan ile
yaptğ ortak çalşmalarda simülasyon orannn arttğ ve
deneysel çalşmalarn azaldğ görülmektedir.
6. Tp ve diş hekimliğinin biyomedikal alanndaki çalşmalar
incelendiğinde mühendislik alannda en fazla biyomekanik
alannda çalşma yaptklar görülmektedir.
7. Tp fakültelerinde disiplinler aras çalşmalarn durumu
2013-2014 yllarna göre durumu şu şekildedir: 2013
ylnda mühendislik alanyla ortaklaşa 50 adet yayn
yaplrken, 2014 ylnda yayn says 103 yaynla yaklaşk
olarak ikiye katlanmştr.
8. Diş hekimliği fakültelerinde disiplinler aras çalşma
durumu 2013-2014 yllarna göre incelendiğinde diş
hekimliğinin biyomedikal alannda disiplinler aras
çalşmalara yeni dahil olmakta olduğu görülmektedir.
2013 ylnda yaptğ 2 adet biyomedikal alannda çalşma
yaptğ görülürken; 2014 ylnda yaplmş olan ortaklaşa
çalşmalarn 10'a çktğ görülmektedir.

Biyomedikal sektörünün gelişmesi ve ilerlemesi
açsndan sağlk ve mühendislik alanlarnn ortaklaşa
çalşmalarda bulunmas elzemdir. Sağlk ve
mühendislik sektörleri arasnda ortaklaşa çalşmalar
için köprü görevi; teknik alan tanyan ve sağlk
sektörü
içerisinde
yer
alan
biyomedikal
mühendislerinin sektörde etkinliklerinin arttrlmasyla
sağlanabilir.
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Yaplan bu tarama sonucunda biyomedikal alannda sağlk
sektörü ve mühendislik arasnda işbirliğinin durumu açsndan
değerlendirildiğinde geleceğe yönelik kestirim ve öneri olarak;
• Biyomedikal alan akademik alanda nispeten yenidir.
Bu yeni disiplinler aras alann tannrlğ ve yaygnlğ
gittikçe artmaktadr. Bu yaygnlk ile birlikte, bağl
bulunduğu sağlk alan
ile işbirliğinin
artmas
beklenmektedir. Ülkemizde biyomedikal alannn
tannrlğ ve etkinliği arttkça ortak çalşmalarn
saysnn artmas beklenmektedir.
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