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Sn. Genel Müdürüm, Sn. Dekanlar, Değerli Hocalarım, Sevgili Öğrenciler, Saygıdeğer katılımcılar 

12.Tıp Bilişimi Kongresine hoş geldiniz.  

Bir yıl aradan sonra yine Ankara’da bu kez bir başka güzide kuruluşumuzda gerçekleştirdiğimiz 

kongremizi, tıp bilişiminin en güncel konularına yer vererek hazırlamış ve huzurlarınıza gelmiş bulunuyoruz. 

Yapay zeka kavramının zirveye çıktığı bilişim çağında, yapay zekadan da beslenen ancak en az onun kadar 

paradigma değiştirici bir konuyu, sanal gerçeklik temasını, bu kongremizin ana konusu olarak seçtik. Birazdan 

yapılacak giriş konferansında bu konunun geldiği konum ve ilerleyeceği yol etraflıca ele alınacak.  

Ardından sağlık alanında giderek uygulamaları artan ve sanal gerçeklik çalışmalarının ışığında ilerleyen 

robotik cerrahi konusunu alanın uzmanlarından dinleme ve tartışma fırsatı bulacağız. Aynı konuda yarın sanal 

gerçeklik uygulamalarının eğitimdeki yeri bir panelde tartışılacak. Yapay zeka ve büyük veri yönetimi yine 

kongremizde çok değerli konuşmacıların yapacağı sunumların konusu olacaklar.  

Bu yıl ki kongremizin konularından bir de nörobilişim oldu. Sinir bilimleri bilişim araçlarını en yoğun 

kullanan araştırma alanlarından biri. Bu konuda da çok yetkin üç konuşmacımız konuyu ele alacaklar.  

Programımızın önemli iki paneli biyoinformatik araştırmalarına ayrıldı. Konuyla ilgili oturumlardan biri 

ev sahibimiz Gazi Üniversitesi’nden değerli meslektaşlarımız tarafından hazırlandı. İlgiyle dinleneceğini 

düşünüyorum. 

Kongremizde bu yıl 18 serbest bildiri sunumu gerçekleştirilecek. Farklı kurumlardan gelen çalışmaların 

ilk kez sunulacağı bu önemli etkinliğe çok önem vermekteyiz. Bir jüri tarafından belirlenecek en iyi bildiriye bir 

ödülümüz olacak.  

Geçtiğimiz yılın Tıp Bilişimi alanında en önemli gelişmelerinden biri bu alanın ülkemizde bir Doçentlik 

alanı olarak kabul edilmesi oldu. Ve uzun bekleyişimiz mutlu bir sonla bitmiş oldu. İlk meyvemizi de aldık ve 

arkadaşımız Selen Bozkurt alanın ilk Doçenç unvanını aldı. Konuyla ilgili katkı veren tüm meslektaşlarımıza 

teşekkür ve şükranlarımızı iletiyorum. Bu uzun süreçte şahsım yanı sıra, YÖK Sağlık alanı Dekanlar Konseyinde, 

karar mercii olan üniversiteler arası kurula birlikte bir rapor hazırladığımız Prof.Dr.Utku Şenol ve 

Prof.Dr.Mustafa İlhan hocalarımıza da destekleri için özel bir teşekkürü borç biliyorum. Mustafa İlhan Hocamız 

bu çoşkuyu, 12. Kongremizin Gazi Üniversitesinde yapılmasına ön ayak olarak daha da öteye taşımış oldu. Bu 

fırsatla kurumun olanaklarını bizlere açan başta Rektörümüz Prof.Dr.İbrahim Uslan’a ve Tıp Fakültesi Dekanımız 

Prof.Dr.Mehmet Sadık Demirsoy’a sizler ve yönetim kurulum adına içten teşekkürlerimi iletiyorum.  

Bir başka teşekkürüm de Kongrenin gerçekleştirilmesindeki emekleri için düzenleme ve bilimsel kurul 

üyelerine ve Etiks firması çalışanlarına olacak. Son olarak yoğun programlarına rağmen bizleri yıllardır hiç yalnız 

bırakmayan, tıp bilişimi alanında dünya ölçeğinde başarılara imza atmalarına karşın büyük bir mütevazılık örneği 

ile aramızda olan ve desteklerini sunan Sağlık Bakanlığı Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr.Mahir Ülgü ve çalışma 

arkadaşlarına teşekkürlerimi iletmek istiyorum.  

Derneğimiz tıp bilişiminin ağırlıklı olarak akademik yanını temsil ediyor. Yarattığımız ortamın alanın 

genç araştırmacılarını buluşturma olanağı sağlamasından büyük mutluluk duyuyoruz.   Bu fırsatla üye olmayan 

katılımcılarımıza derneğimize üye olma çağrısında bulunmak istiyorum.  

Hepinize yeniden hoş geldiniz diyor, başarılı bir kongre geçirmenizi umuyor, saygılar sunuyorum.  

 


