
TBD 32. Bilişim Kurultayı’nın ikinci günü yapılan 
“Sağlıkta Fütüristik ve Yenilikçi Yaklaşımlar: 
Bilişimle Sağlıklı Yaşam” panelinde sağlık alanındaki 

öngörüler paylaşıldı. 

BeWell/Bwise’dan Dr. Cenk Tezcan’ın yönettiği panele, 
Genom ve Kök Hücre Merkezi Erciyes Biyoencormatik Grup 
Yöneticisi Ahmet Raşit Öztürk, Turkcell Sağlık Bölüm Başkanı 
Emre Tavşancıl, Sisoft Gn. Md. Yrd. Dr. Nejat Çakmak, Sağlık 
Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Serkan Atagün 
ile Microsoft Kamu Sektörü Sağlık Satış Yöneticisi Onur 
Özyazıcıoğlu konuşmacı olarak katıldı. Panelin raportörlüğünü 
Refia Karaca üstlendi. 

Dr. Cenk Tezcan, dünyanın inanılmaz bir transformasyondan 
(değişim) geçtiğine değinerek, yıkıcı teknolojiler olduğunu 
bildirdi. Sağlıkta örnek alınması gereken teknolojiler 
bulunduğuna işaret eden Tezcan, “Sağlığı daha güvenli hale 
getirmemizi konuşmamız lazım” dedi. Dünyayı kökünden 
değiştirecek hava kirliliği ve trafik kazalarının azalması 
gerektiğinin üzerinde duran Tezcan, 2030’da 2 milyon işin 
ortadan kalkacağının altını çizdi.

Sağlıkta Fütüristik ve Yenilikçi Yaklaşımlar:  
“Kalbi neden 3D yazıcıda yapmayalım?”

“Kalbi neden 3 D yazıcıda yapmayalım” diyen Tezcan, 
doku mühendisliği çalışmalarından söz etti. Tezcan, IBM’in 
yapay zekâ tabanlı projesi Watson’ın, ülkeler arasında hangi 
ameliyata karar verilmesi gerektiğinin sağlayacağını anlattı. 
Tezcan, kâğıtsız hastaneye doğru gidildiğini söyledi. 

Sağlık Bakanlığı Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Atagün 
ise bireylerin kendi sağlıklarını yönetme durumunda 
olabileceklerini belirterek, “Sağlık farkındalığı ve inovasyonu 
hep beraber sağlayacağız” dedi. Atagün, e-Nabız Projesi’ni 
ayrıntılı olarak izleyicilerle paylaştı. 

Turkcell Sağlık Bölüm Başkanı Tavşancıl da güncel 
modellerle geleneksel sağlık sisteminin bir araya getirilip, 
inovasyonların da sistemin bir parçası haline sokulması 
gerektiğinden söz etti. 

Sisoft Gn. Md. Yrd. Dr. Çakmak konuşmasında sağlık 
sektöründe nitelikli personel, nitelikli hekim sorunu olduğunun 
altını çizerek, bilişimci ve uzman yazılımcı sıkıntısının olduğunu 
dile getirdi. Çakmak, 2030’a gelindiğinde daha modern, 
daha iyi hizmet sunulan ve kontrol edilebilir bir ortamın 
sağlanacağını söyledi. 

Microsoft Kamu 
Sektörü Sağlık Satış 
Yöneticisi Özyazıcıoğlu ise 
Türkiye’de genç nüfusun 
fazla olmasına karşın, 
nüfusun yaşlandığına 
değindi. 2030’da da kronik 
hastalıkların olacağını ve 
istenilen doktor sayısına 
ulaşılacağını kaydeden 
Özyazıcıoğlu, hastanelerden 
gerekli, gereksiz birçok 
veri toplandığını belirtti. 
Özyazıcıoğlu, “Doğru 
veriyi toplamak ve doğru 
sonuçlara ulaşmak, veri 
analizi önemli” ifadesini 
kullandı. 

Kaynak ve iş gücünün 
gerekliliğine de işaret 
eden Özyazıcıoğlu, iş 
yapış tarzımızın günü 
kurtarma şeklinde olduğu 
ve uzun vadeli projelerde 
sorun yaşandığını söyledi. 
Özyazıcıoğlu, Microsoft’un 
değişen bir vizyonunun 
olduğunu dile getirirken, 
insanı her yerde benzersiz 
cihazlarla donatmaya, 
mobilite çözümlerine 
Microsoft’un büyük bir 
yatırım yaptığını anlatıp 
“İnovasyon artık hayatın 
içinde, insan gücümüzde 
var. Bunu desteklememiz 
gerekiyor” dedi. 

Hastalanmadan Kontrol ve Koruma Bilinci Projesi

Panelde ayrıca sağlıkta, Hastalanmadan Kontrol ve Koruma Bilinci Projesi’nden söz 
edilerek şu başlıklar ele alındı:

“Sağlıkta nitelikli eğitim ve eğitimli hekim yeterliliğini sağlamak; Nüfus yaş analiziyle 
bağlantılı olarak oluşabilecek kronik hastalıklarla ilgili olarak hazırlıklı olabilmek; Birebir veya 
kurumsal anlamda doğru veri toplanması ve bu verilerin doğru analizinin yapılması; Sağlık 
Bakanlığı desteği, geri ödeme altyapısının oluşturulması, hukuki altyapının oluşturulması; 
Eğitim ve bilinçlendirme ile davranış değişikliği yaratmak ve yarar sağlanması; Alım 
gücü oluşturma; Biyoteknoloji çağında reel anlamda değere dönüşen inovatif ürünler ve 
adaptasyonun sağlanması; Sağlıklı bulut altyapısının oluşturulması; Üretilen teknolojilerin 
(mobil giyilebilir yutulabilir v.b.) kullanımında yarar sağlanması gerekliliği ve bilinçlendirme; 
Sağlık standartlarının yükseltilmesi, uygulanması; Bireylerin sağlıklarına karşı sorumluluk 
algısını oluşturmak ve bunun sürdürülebilirliğini sağlamak; Genel anlamda tüm alanlarda 
doğru verilere ulaşabilmek ve daha hızlı tedavi noktasına ulaşabilmek için sağlığın teknoloji 
ve bilişim entegrasyonunun sağlanması.”  

http://www.bilisimdergisi.org/s183
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