
HASUDER Bilişim Çalışma Grubu Raporu 

2019 yılında çalışma grubumuz tarafından web site tasarım ve güncellemesi konusunda destek 

sağlanmıştır. Halk sağlığı okulu web sitesi, Halk Sağlığı yeterlik web sayfası, dernek ile kongre web 

sayfası tasarım ve güncellemesi konusunda destekler verilmiştir. E-kütüphane, Webiner ve hallk 

sağlığı okulu alt yapısı ve desteği konusunda çalışmalarımız olmuştur. 

Çalışma grubumuz tarafından kongrede “Coğrafi Bilgi Sistemleri” kursu yapılmıştır. Çalışma 

grubumuzdan Sibel Kıran ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümünden Savaş 

Durduran tarafından yapılan kursa 14 kişi katılmış ve kursu tamamlamıştır.  

HASUDER Bilişim grubu tarafından yapılan “Coğrafi Bilgi Sistemleri Kursu” tamamlandı. Yapılan 

kursta 13 katılımcıya Bilişim grubumuzdan Prof. Dr. Sibel Kıran ve Prof. Dr. Savaş Durduran eğitim 

verdi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kongrede yapılan çalışma grubu toplantısında Lütfi Saltuk Demir tarafından Bilişim grubu ile 

ilgili bir sunum yapılmıştır.  Çalışma grubu için eposta grubunun düzenlenemediği gözlenmiş ve 

toplantıda dile getirilmiştir.   

 3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Halk Sağlığı Kongresinde sağlık bilişimi 

oturumunda ; 

 Prof.Dr. Tacettin İnandı: Halk sağlığı uzmanları Derneğinin bilişim uygulamaları 

 Dr.Özgür Sezer SB Sağlık Bilgi sistemleri Genel Müdürlüğü Veri Yönetimi Daire Başkanı. Sağlık 

Bakanlığı bilişim uygulamaları (E-Nabız, Sina vs)  

 Prof.Dr.Savaş Durduran. Necmettin Erbakan Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü. Coğrafi 

bilgi sistemleri ve sağlık alanında kullanımı 

konuları konuşuldu. 

Önümüzdeki yıl için çalışma grubu eğitim ve kurs önerileri için bir anket oluşturularak HASUDER 

üye ve asistan mail grubundan önerilerin alınması planlanmaktadır. Önerilere göre yapılacak eğitim 

ve kursların planlanması düşünülmektedir. 2020 yılında yapılacak kongrede uygun görülmesi 

durumunda veya Halk sağlığı okulu kurs programları içerisinde “Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanımı” 

kursu yapılması planlanmaktadır. 

Dernek tarafından altyapısı sağlanan www.hasuder.org.tr, www.halksagligiyeterlik.org, 

www.uhsk.org ve https://kutuphane.halksagligiokulu.org/jm/ ve https://kurs.halksagligiokulu.org  

web sitelerine tasarım ve güncelleme konusunda gerekli destek verilmeye devam edecektir. 

Türkiye Sağlık Raporu 2020 için HASUDER bilişim grubundan Dr. Öğr. Üyesi Burcu Küçük Biçer 

tarafından “Sağlık Bilgi Sistemleri” ve Doç. Dr. Lütfi Saltuk Demir tarafından “Birinci Basamakta Karar 

Destek Sistemi” ile katkı hazırlıkları yapılıyor. 
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