
Beyin paraşüt gibidir, sadece 
açık olduğunda çalışır...                                                

                                           James Dewar 



YENİ 1 DÜNYA 

Bildiğimiz, eğitim gördüğümüz  
çağ sona ererken 



Fortune 500 listesine 1957-1997 
yıllarında girmiş tüm kurumların 
sadece %37’si bugün faaliyette. 



Fortune 500 listesine 1957-1997 
yıllarında girmiş tüm kurumların 
sadece %37’si bugün faaliyette. 





YARININ EN BÜYÜK UNSURU 

BÜYÜK VERİ 









BÜTÜN BUNLARI MÜMKÜN 
KILAN NEDİR? 



BÜYÜK KIRILMA 

Bilim Patlaması: Yeni Çağ Başlıyor 



Bildiğimiz insanın sonu: 
ORGAN MI LAZIM?  

ÜRETSENE... 



«Korkarım, ben ölümü tadacak son neslin 
içindeyim.»  

   Prof. Gerald Sussman - MIT 





Sanal İkizler Çağı 
İNSANIN SANAL İKİZİ 





Hesaplamalı Görüntüleme, Algılama ve Tanı 
Prof. Dr. Aydoğan ÖZCAN 

Kaliforniya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyo ve Nano-Fotonik 
Laboratuvarı Yöneticisi 

 





Bildiğimiz insanın sonu: 
BIOBOT MU OLACAĞIZ? 





Biobotları 
hayatımıza 
sokacak 
 
 



«Elektronik arabirimle donatılabilen her 
şeyin etkileşime girdiği yepyeni bir çağa 
adım atıyoruz. Benim hayalim biyolojik 

organizmaları elektronik sistemlerle 
kaynaştırmak.»  

                   Alper Bozkurt - North Caroline Uni. 



YAŞAM  
YARATABİLİR MİYİZ? 



Sentetik Biyoloji 

  

A) Yukarıdan Aşağıya:  
Varolan yaşam formlarını değiştirip, doğada 

olmayan yaşam formları yaratmak. 

B) Aşağıdan Yukarıya:  
Kimyasal süreçlerle, hiç yoktan yepyeni yaşam 

formları yaratmak. 



«YAPAMIYORSAM ANLAMAMIŞIMDIR.» 
   R. Feynman – Nobel Fizik 1965 



Biyolojide Dönüm Noktası 

1953 / Miller-Urey Deneyi  

 

Yaşamın başlangıcını 
anlama konusundaki ilk 
başarı.  

İlkel atmosfer şartlarında 
laboratuvarda amino asit 
oluşturuldu.  



İnsanın genetik haritasını 
çıkaran Prof. Craig Ventor 
2010 yılında ilk yapay 
DNA’yı bir hücrenin içine 
yerleştirip, ondan doğada 
olmayan yapay DNA’lı 
yeni hücreler üremesini 
sağladı. Bu hücre tarihinin 
«ebeveyni bilgisayar» 
olan ilk «Yapay Canlı»sı 
ünvanını aldı. 



Vitor Pinherio ve Philipp 
Holliger doğal seçilim 
yoluyla evrimleşebilen 
ve genetik bilgiyi 
saklayabilen 6 yeni 
alternatif polimer 
üretmeyi başardı. (2014) 

XNA (Xeno / Yabancı 
Nükleik Asit) adıyla 
anılan bu moleküllerin 
hiçbiri doğada 
bulunmuyor. 



En İddialı Yukarıdan Aşağıya 
Sentetik Biyoloji Çalışması 

Kanseri Yazılımcılar mı Yenecek?  



“10 yıl içinde kanser sorununu çözeceğiz” 
     Microsoft Research 2016 Açıklaması 



“Tümör de bilgisayar virüsleri gibi insan hücrelerini işgal ediyor 
ve dönüştürüyor. Kanserli hücreleri yeniden programlayıp 
sağlıklı hücreler haline getirmek mümkün. Bunun için önce, en 
geç 5 yıl içinde hücre sorunlarını tespit eden bir bilgisayar 
yazılımı geliştireceğiz. Bu ‘DR Bilgisayar’ sayesinde hücreler 
yaşayan bilgisayarlara dönüştürülecek.» 

        20 Eylül 2016  
Dr. Chris Bishop / Microsoft Research Biyolojik Bilgisayar Programlama Şefi  



“Bizim yaklaşımımız, kanser ile diğer biyolojik süreçlerin bilgi 
işleme sistemi olduğu fikrine dayanıyor. Bizler bilgisayar bilimi 

üzerinde çok büyük uzmanlığa sahibiz ve kanserde dönen 
şeyler, bir bilgisayar hesaplaması sorunu. Bu sadece bir 

benzeşim değil; bu, derin bir matematik anlayışı. Biyoloji ve 
bilgisayar hesaplaması, dağlar kadar farklı görünen fakat en 

temel seviyede çok derin bağlantılara sahip olan alanlar.» 
        20 Eylül 2016  

Dr. Chris Bishop / Microsoft Research Biyolojik Bilgisayar Programlama Şefi  



“Bir takım makine öğrenimi ile bilgisayar görüşü kullanarak 
(bilgisayarların görüntü ve videolardan bilgi toplamasıyla), 

hastanın tümörünün nasıl ilerlediğini kontrol etmeye 
yoğunlaşacak. (kişiselleştirilmiş tıp)  

Diğer bir takım, her bir belirli tümör türüne saldırmak için en iyi 
planı tahmin edecek algoritmalar üzerinde çalışacak.» 



 
«Üçüncü bir grup da, vücut içindeki kanser hücrelerini 
gözleyecek ve onları yeniden programlayacak, DNA 

bilgisayarlar yapmak için çalışacak.» 
    Microsoft Research Resmi Basın Bülteni  



« Eğer kanseri kontrol etmeyi ve onu düzenlemeyi başarırsak, o 
zaman kanser kronik bir hastalık gibi olur ve sorun çözülür. 

Bazı kanser türleri için bunun 5 yılda mümkün olacağını,  
10 yılda ise kanserin tamamen çözüleceğini düşünüyorum. 

Ardından, muhtemelen kansersiz bir yüzyılımız olacak.» 
 

Microsoft Research Kıdemli Araştırmacısı Jasmin Fisher’in The Telegraph’da 
20 Eylül 2016’da yayınlanan açıklaması 



Aşağıdan Yukarıya 
SENTETİK BİYOLOJİ   

ÇAĞI BAŞLIYOR MU? 



Güney Danimarka 
Üniversitesi’nden Martin 
Hanczyc su içinde 
deterjanla stabilize edilmiş 
yağ damlacıklarından 
olağanüstü derecede 
canlıya benzeyen  

«ön-hücreler» oluşturdu.  



«Kanser hücrelerini bulup ortadan 
kaldırmak için insan vücuduna 
enjekte edilebilir yapay yaşam 
formları üretebiliriz.» 

  Jim Al-Khalili - Johnjoe McFadden / Kuantum Sınırında Yaşam 



Yeni Dünya Yeni BİZ  
Talep Etmez mi? 

İhtiyaç duyacağımız yeni yetkinlikler neler? 



Uçsuz bucaksız gerçekler denizi 
önümde keşfedilmemiş, bekliyor.» 

       Isaac Newton 


