
  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık Hizmetleri Tedarik Zinciri Yönetimi 

için Bulut Tabanlı Çözüm 
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Sağlık Hizmetleri Tedarik Zincirine Genel Bakış  

Günümüz rekabet dünyasında işletim maliyetlerinin azaltılması, sağlık hizmetleri de dahil 

tüm sektörlerin devamlılığının anahtarıdır. Tedarik zinciri, sağlık hizmetleri maliyetlerinin 

başlıca nedeni olmuştur ve bunun sonucunda ilaç, cerrahi implant ve diğer sağlık 

ürünlerinin fiyatlarını artırmaktadır. Ayrıca, firmaların pazar talebini karşılamak için 

portföylerini genişletmesi ile tıbbi cihazlar pazarı daha da karmaşık bir hal almaktadır. 

Vücuda Yerleştirilebilir Tıbbi Cihazlar Pazarı 72.265 milyon dolar hacmindedir ve %7.1 

düzeyindeki CAGR’nin de desteğiyle 2022 senesinde bu hacmin 116.300 milyon dolara 

ulaşması beklenmektedir1. Tedarik zincirinin son derece karmaşık olan doğası gerçekten 

de bu zincirin iyileştirilmesi ve gelişimi bakımından bir dizi zorluk teşkil etmektedir. Aynı 

zamanda tedarik zincirinde şeffaflık için mevcut talep Blok Zincir uygulamasını son 

derece destek bulan bir özellik haline getirmektedir. 

Günümüzde, sağlık hizmetleri firmaları çalışmalarını daha önce hiçbir zaman olmadığı 

kadar tedarik zinciri operasyonlarında verimi artırmaya ve maliyetleri optimize etmeye 

odaklamaktadır. Sektörel paydaşlar, tedarikçiler ve alıcıları aynı platformda buluşturmak 

için dijital ticaretin kullanılması da dahil olmak üzere süreçleri iyileştirmek için önemli 

teknoloji yatırımları yapmaktadır. Bu da tedarik zincirinin senkronizasyonu, şeffaflığı ve 

otomasyonunu sağlayarak aracı ihtiyacını ortadan kaldırır. Maliyetlerin bu şekilde 

azaltılması cerrahi ve diğer tıbbi malzemelerin ekonomik hale getirilmesi potansiyeline 

sahip olmanın yanı sıra yoğun rekabet ortamında ayakta kalmaya çabalayan şirketlerin 

gelirlerini artırmalarına yardımcı olur.  

Sektör araştırmasına göre, tedarik zinciri dönüşümü ile perakendede yaklaşık %6 ve 

hastane ve tıbbi cihaz üreticisinde %20 olmak üzere kârı yükseltme olanakları mevcuttur. 

 

                                

 

 

 

 

 

                                                           
1 https://www.alliedmarketresearch.com/implantable-medical-devices-market 
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Tedarik Zincirindeki Açıklar  

Söz konusu sağlık hizmetleri harcamaları olduğunda her gün milyonlarca ürünün tedarik 

zinciri içerisinde hareket etmesi ile tedarik, harcamaların büyük bir bölümünü meydana 

getirir.  

 

 

 

UPS tarafından 

gerçekleştirilen “Tedarik 

Zincirindeki Yara” adlı 

araştırmada, 260 

eczacılık, biyoteknoloji ve 

tıbbi cihaz firmasının üst 

düzey yöneticilerinin 

%64’ü maliyet düşürmeyi 

başarmanın kendilerini 

en çok düşündüren konu 

olduğunu bildirmiştir. 

Kaynak: 2011 “Tedarik 

Zincirindeki Yara” 

Araştırması, UPS 

“Endişeli” yada “Çok Endişeli” 

(Katılımcı yüzdesi) 

Düzenlemelere 

Uyum 

Maliyet 

Azaltma 

Ürün 

Güvenliği 

Ürün 

Hasarı ya da 

Bozulma 

Hizmet Sağlayıcılar 

Distribütörler 

Toptancılar 

Üreticiler 

Örneklem boyutu = 204; Kaynak 2009, Nachtman ve Pohl 

Şek.: Araştırmada alınan yanıtlar, sipariş yönetiminin yıllık operasyon harcamalarının büyük bir bölümünü meydana 

getirdiğini göstermektedir 
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Günümüzde sağlık hizmetleri tedarik zincirinin karşı karşıya olduğu zorluklar arasında 

güven ve işbirliğinin eksikliği, tedarik zinciri faaliyetlerinde çelişen hedefler, verinin hatalı 

olması, bilgi teknolojisinin yeterince kullanılmaması ve müşteri tercihleri ve talepteki 

yüksek çeşitlilik yer almaktadır. 

Başlıca sorunlar arasında şunlar yer alır: 

• Vücuda yerleştirilebilir cihaz yönetimi günümüzde manüel bir süreçtir ve hatalı 

hasta ücretlendirmeleri, ihtilaflı ücretlendirmeler ve kayıp ya da son kullanma tarihi 

geçmiş envanterden kaynaklanan önemli gelir kaybına neden olmaktadır2. 

• Ayrıca, karar verme sürecini kolaylaştırmak için tedarik bilgi teknolojisinin 

kusursuz bir şekilde entegrasyonuna ihtiyaç vardır. Stratejik planlama için 

kullanışlılığı kanıtlanmış algoritmalara sahip entegre bilgi ve karar destek sistemleri 

sunan ERP yazılımlarına olan talep gün geçtikçe artmaktadır. 

• Tedarik zincirinde tedarikçiler ile alıcılar arasında uzun vadeli ve sağlıklı bir ilişki 

kurmakta zorluklar yaşanmaktadır. Tedarikçilerin pazara erişimlerini artırmak ve 

birlikte iş yapacak en iyi potansiyel iş ortaklarını bulmak için bir platform ihtiyacı uzun 

süredir söz konusudur. 

• Bilginin doğru biçimde akmıyor olması sürecin verimliliğini azaltmaktadır. Kohezif 

bilgi akışı, değişen pazar koşullarına daha hızlı yanıt vermeye, daha hızlı 

faturalamaya, artan nakit akışına ve daha iyi müşteri hizmetlerine yardımcı olur. 

• Üreticiler ve tedarikçiler/hizmet sağlayıcıların geleneksel iletişim ve koordinasyon 

yöntemlerine (telefon, faks, vb.) başvurmaları nedeniyle verim yetersizdir. Firmanın 

elini bağlayan geleneksel satış süreci, üreticinin kâr marjını azaltan aracılar 

(toptancılar gibi), düzenlemelere uyum ve lojistik sıkıntıları nedeniyle üreticilerin 

maliyet baskısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu da daha verimli şekilde faaliyet 

gösterme ve operasyonları bir araya getirme ihtiyacını ortaya çıkarır. 

• Düzenleme unsurları belirsizliğini korumaktadır. Sınırlar arası kontroller ve hasta 

güvenliği hususları da dahil olmak üzere birçok faktör düzenlemelerde sürekli 

değişimlerle sonuçlanmakta ve şirketleri bu değişiklikler ile nasıl baş edeceklerini 

düşünmeye zorlamaktadır. 

• Ürün ve lokasyon bilgileri için mülkiyet verisindeki eşitsizlikler malzeme yönetimi 

için sürekli olarak zorluk teşkil etmektedir. Manüel süreçlerin performansı ve 

verisinin sürekli olarak yorumlanması hatalar ile sonuçlanır ve bu da hizmet 

sağlayıcının verimliliğini azaltır. 

                                                           
2 http://www.ghx.com/media/1095/the-current-state-of-the-implantable-device-supply-chain-102012.pdf 
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Üreticiler/distribütörler ve sağlık hizmet sağlayıcıları, birbirlerinin operasyonel 

maliyetlerin azaltılmasında ve daha verimli hale gelinmesinde yardımcı olmasını 

beklemektedir. 

 

Tedarik Zinciri Stratejisi 

Tedarik zincirinin dönüştürülmesi kolay değildir, ancak sonuçları tatmin edici olacaktır. 

Sağlık hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin, tedarik zincirlerinin güçlü ve 

zayıf yönlerini, mevcut fırsatlar ve tehlikeleri kapsamlı bir şekilde analiz etmeleri ve bu 

değerlendirmeye dayanarak bir strateji oluşturmaları gerekmektedir.  

Sektörün başlıca ihtiyaçları arasında şunlar yer almaktadır:  

• Esnekliği artırmak ve maliyetleri azaltmak için daha fazla çeviklik. 

• Müşteri taleplerindeki değişikliklere daha düşük maliyetle yanıt verebilen bir 

operasyon modeli. 

• Envanteri yönetmek ve israfı ortadan kaldırmak için bir araç. 

• Tedarikçilerin, tedarik zinciri genelindeki süreçlerin verimliliğini artırarak 

maliyetleri azaltmalarına imkân tanıyan bir araç.  

• Faturalama, envanter yönetimi ve sözleşmeler gibi tedarik zinciri süreçlerinin 

otomasyonunu sağlayarak verimsizliğe neden olabilecek manüel hataların meydana 

gelme olasılığını ortadan kaldıran bir platform. 

• Bilgiye dayalı kararlar verilmesine yardımcı olabilen araçlar. Doğru zamanda 

doğru kararlar verebilmek için şirketlerin başlıca ölçüm sistemlerini yönetmeleri 

gerekmektedir.  

 

Synthium Health’in Bulut Tabanlı Çözümü 

Synthium Health, işletmelerin büyümesini sağlayan sadeleştirilmiş, verimli ve maliyet 
etkin işlemler için sağlık hizmet sağlayıcıları ve tedarikçileri bir araya getiren eşsiz bir ağ 
iletişim platformu sunmaktadır. Synthium Health’in gelişmiş teknoloji ve en iyi 
uygulamaları kullanan otomatik platformu tedarik zinciri süreci boyunca verimlilik sağlar 
ve gelirleri maksimize eder. Tedarikçilerin erişim mesafesini artırır, daha hızlı satış 
yapmalarını, operasyon maliyetlerini azaltmalarını ve tüm temas noktalarında tutarlı bir 
alıcı deneyimi sunmalarını sağlar. Synthium Health aynı zamanda sektöre daha iyi hizmet 
verebilmek için dünyanın önde gelen lojistik ortakları ile işbirliği yapmayı planlamaktadır. 
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Synthium Health tarafından sunulan başlıca çözümler arasında şunlar yer almaktadır:  

 Güvenliği ve görünürlüğü artırmak için özel blok zincirleri ve kurumlar arası ağlar 

 Hastane sistemleri, 3PL, tedarikçi sistemleri ve diğerleri gibi birden fazla iş ortağı 
ile entegrasyon 

 Üreticiler “Dolaysız Yolu” seçebilir ve operasyonel maliyetleri azaltabilir. 

 Hastane bilgi sistemleri ile entegrasyon ile ürünlerin “tam zamanında” teslimatı 

 Üreticilerin ürünleri ve hizmetlerinin sergilenmesi ve yönetimi için İçerik Yönetimi  

 Sipariş, envanter yönetimi, faturalama ve hizmet sağlayıcı kurumlar için çözüm 
süreçlerinin otomasyonu için dijital ticaret 

 Tedarikçilerin bilgiye dayalı kararlar vermek amacıyla işe yarayan ve yaramayan 
stratejiler hakkında fikir sahibi olmalarına yardımcı olan Raporlama ve Analiz aracı 

 Üreticilerin ürün inovasyonu/geliştirmeyi hızlandırabilmesi için müşterilerinden 
geribildirim ve değerlendirme alabilmesi özelliği  

 Global teslimat standartlarına uyum için bir araç 

 Birleştirilmiş sağlık hizmetleri platformu sahtecilik ve gri borsa satıcılarını 
azaltacak, böylece hasta güvenliği ve meşru üreticilerin gelirlerini artıracaktır 
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Synthium aynı zamanda alıcılar/hizmet sağlayıcıların harcamalarını optimize etmesine 
yardımcı olur, onları işbirliği yapabilecekleri kaliteli tedarikçilerden oluşan bir ağa 
bağlayarak maliyetleri ve tedarik risklerini azaltır. 
 

  

İşletmeniz için Büyük bir Potansiyeli Ortaya Çıkarın 

Tedarik zincirinde 

aracıları ortadan kaldırın 

Kapsamlı tedarik 

zinciri şeffaflığı sunun 

Doğru tedarikçi ürün   

bilgisi sunun 

Doğru satış bilgisi 

sunun 

Envanterda israfı 

azaltın 

Marka görünürlüğünü 

artırın 

Kalıcı ilişkiler kurma 

fırsatı 

İdari süreçleri azaltın 

Synthium Health 

Gerçek 

Yatırım 

Getirisi 

Sağlar 

Tam 

Zamanında 

Teslimat 

Marka 

Büyümesi 

ve Açılımı 
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Synthium Bulut Mimarisi 

 

  
 

İNTERNET 

WAN Anahtarı 

Güvenlik Duvarı 

 

Güvenlik Duvarı 

1GB Anahtar 
Yedek/Depolam

a Sistemi 

Uygulama 

Sunucuları 

Uygulama 

Sunucuları 

 

Blok Zincir 

Sunucuları 

Veritabanı 

Kümesi 
Veritabanı 

Kümesi 

 

Bulut Dosya 

Sistemi 

10GB Anahtar 
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Uygulama Mimarisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Müşteri Uygulaması 

Güvenlik Duvarı 

Müşteri Uygulaması Arayüz Sunucusu 

Veritabanı Kümesi 
Konferans 

Sunucuları 

İşleme 

Sunucuları 

Blok Zincir 

Sunucuları 
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Synthium Health Markaları 

Markanın başlıca kullanımı Synthium Health platformunda bir hesap açmak ve portala 

üyelik hakkı kazanmaktır. Synthium markası (SHP) aynı zamanda kendi platformu yoluyla 

resmi para birimi yerine SHP markaları kullanarak işlem yapılmasına imkân tanıyarak 

ikincil bir pazarı desteklemektedir. 

Platformun merkezi bir bileşeni olan SHP marka hesabı Synthium platformuna erişim 

sağlanması amacıyla tasarlanmıştır. SHP aynı zamanda hizmetler düzeyinde işlem 

ücretlerini ödemek ve katılımcılar arasında ya da pazar işlemlerinde ödeme yapmak için 

kullanılabilir. Kitlesel fonlama/marka oluşturma işlemi sırasında belirli sayıda marka 

oluşturulacaktır. SHP markaları, Synthium Health platformu üzerinde akıllı-sözleşme 

tabanlı sistemi kullanarak yapılan işlemlerin ücretinin ödenmesi için alıcılar ve satıcılar 

tarafından kullanılacaktır. 

Kayıtlı kullanıcılara bir hesap oluşturmaları için platform üzerinde üyelik verilmektedir. 

SHP, marka oluşturma işlemi/kitlesel fonlama süreci sırasında ve daha sonra işlem 

platformları (kripto kambiyolar) yoluyla satın alınabilir. Markalar aynı zamanda Synthium 

Health Platform ya da Platformun diğer kullanıcıları yoluyla edinilebilir.  

Günümüzde 3 çeşit üyelik mevcuttur:  

1. Alıcılar (Hastaneler, Hekim grupları, Cerrahi merkezleri, vb.)  

2. Satıcılar (Üreticiler, Tedarikçiler ve Distribütörler)  

3. Umumi – Şu anda sadece marka satın alarak üyelik alabilmektedirler, ancak 

perakende platformu (geliştirme aşamasındadır) açılır açılmaz işlem yapabileceklerdir. 

Synthium Health platformu kullanıcılarının gelecekte tesisleri için malzeme satın almak 

veya ürünler satmak için SHP kullanması mümkün olabilir. Aynı zamanda akıllı 

sözleşmelerin üreticiler/tedarikçiler ile uygulamaya konulmaya başlanması ile ödemeler 

için de kullanılacak ve değer tabanlı satın alım modeli birimlerini düzenlemek için bir 

mekanizma görevi görecektir. SHP markaları, alıcılar ve satıcılar için Synthium Health 

platformu üzerinde alternatif bir ödeme yöntemi olabilir. Synthium Health, pazar 

ihtiyaçları ve taleplerine bağlı olarak gerekli görmesi halinde markaların işlevselliğini 

gelecekte değiştirme hakkını saklı tutar. 

ABD sağlık hizmetleri pazarının sağlık hizmetleri harcamalarını başarılı bir şekilde 

azaltabilmesi için mevcut “Aracısız” seçeneği aracıları azaltmak ya da ortadan kaldırmak 

amacıyla herkesin kullanabileceği doğru yoldur. 
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Medicare ve Medicaid Merkezleri hizmetleri (CMS) tarafından yönetilen değer tabanlı 

satın alma programı, Medicare'in hastanelere ödeme yapma şeklini daha önce 

görülmemiş bir şekilde değiştirmektedir.  

Bu program kapsamında hastaneler, on iki klinik süreç ölçeğine ve dokuz hasta deneyimi 

ölçeğine göre ya da referans performans dönemi baz alındığında performanslarının ne 

kadar iyileştiğine göre teşvik ödemeleri alacaktır. Bir hastanenin tıbbi malzemelerin 

markalı ya da markasız versiyonunu satın alma kararını verecek olması nedeniyle tıbbi 

malzemeler, tıbbi cihazlar ve ekipmanın maliyetlerinin düşmesi beklenmektedir. 

Synthium’un sunduğu değer tabanlı tedarik zinciri yönetimi, tedarik maliyetlerinden 

tasarruf edilmesini sağlayarak hastaneler/hizmet sağlayıcıların gerçek zamanlı satın alım 

fiyatını etkin bir şekilde takip etmelerine imkân tanır.  

Teklifimiz hizmet sağlayıcılara malzeme satın alımı karşılığında üreticilere marka transferi 

yapabilme imkânı sunmaktadır. İşlemlerin büyük kolaylıkla gerçekleştirilmesini saplayan 

akıllı sözleşmeleri kusursuz bir şekilde takip etme ve yönteme imkânı hizmet sağlayıcılar 

ve üreticiler/tedarikçilere aktif bir simbiyotik işbirliği içerisinde çalışmaları için gerekli 

arası sunmaktadır. Bununla birlikte, bir ya da daha fazla katılımcının taahhütlerini yerine 

getirememesi halinde uygun cezalar da aynı kolaylıkla (yükümlülükler yoluyla) 

uygulanabilir. Buna ek olarak, Synthium Health platformunda farklı ticaret ortaklarına 

markalar kullanılarak performans tabanlı teşvikler de sunulabilir. Bu yaklaşım, sağlık 

hizmetleri tedarik zincirini çok katmanlı, bürokratik ve pahalı bir yapıdan sade, verimli ve 

makul fiyatlı bir yapıya dönüştürmek için gerekli itici gücü sağlayacaktır. Bundan böyle, 

Synthium tarafından piyasaya sürülen markalar (SHP) Synthium platformunun ana 

markası olacaktır. Kullanıcılar SHP markaları karşılığında platformu etkin bir şekilde işlem 

yapmak ve malzemeye özel akıllı sözleşme ödemeleri ve işlemleri yapmak için 

kullanabileceklerdir. 

Öngörülebilir gelecekte bu altyapıyı desteklemek için marka kullanımının en iyi ödeme 

sistemi olduğuna net bir şekilde inanıyoruz. Gelecek, çok sayıda markadan oluşan canlı 

bir ekosistem olacak, bu nedenle de sağlık hizmetlerinin kapalı devreli bir ödeme 

sistemine ihtiyacı olacak. Bunun sonucu ise, tedarik zinciri ekosistemi ile günümüzde 

ilişkilendirilen milyarlarca dolarda önemli düşüşleri mümkün kılacak etkili bir tedarik 

zinciri yönetimi pozitif geribildirim sistemi olacaktır.  

Tedarikçiler (Üreticiler) ya da herhangi diğer kullanıcılar ürünlerinin satışı için standart 

para birimi yerine marka alma ve alıcılar da (SHP) marka kullanarak ödeme seçeneğine 

sahip olacaktır. Bu özellik, günümüzde sıradan bankacılık kanalları kullanarak ödemelerin 

gerçekleşmesi için uzun süre bekleyen uluslararası üreticiler için son derece uygundur. 

Dolayısıyla markaların değeri, ağ içerisinde gerçekleştirilen işlem hacmine bağlıdır. 
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Synthium ağında marka işlemleri istikrarlı bir şekilde arttıkça marka talebi de artacak ve 

değer artışı sağlanacaktır. 

Marka Temini 

SHP, Marka Oluşturma İşlemi sırasında temin edilebilir, bu işlem sonunda ise kripto para 

piyasaları/kambiyolar ya da transfer yoluyla (Platform aracılığıyla ya da Platformun diğer 

kullanıcılarından) temin edilebilir. Platform kullanıcıları, Marka Oluşturma İşlemi 

sırasında Ethereum blok zinciri üzerindeki SHP hesabına Ethers/Waves/Bitcoins 

göndererek SHP temin edebilecektir. Synthium Markasının ilk dağıtımı Marka Oluşturma 

İşlemi sırasında gerçekleşecektir. Bu markaların %15’i, mevcut ve gelecekteki çalışanların 

yanı sıra danışmanları ödüllendirmek üzere kullanılmak için bir opsiyon havuzunda 

saklanacaktır. Bu markalar on iki ay elde tutma süresine tabidir. 

Marka Oluşturma İşlemi Detayları 

Koşullar* 
Marka Adı SHP (Synthium Health Platformu) 
Temsil Platform üyeliği, İşlemlerin 

gerçekleştirilmesi  
Marka Sayısı 1 Milyar 
Marka Platformu Ethereum 
Başlangıç Tarihi 21 Kasım 2017 ** 

Bitiş Tarihi 21 Aralık 2017 **  
Hükümler ve Koşullar URL https://tge.Synthiumhealth.com 
*Tüm koşullar Marka Oluşturma İşlemi öncesinde değiştirilebilir 
** Tarihler değiştirilebilir, güncellemeler için web sitemizi ziyaret edin. 
 

Kısa Vadeli Hedefler: 
 Özel bir Blok Zincir Ağı oluşturulması ve işlem bilgisinin veritabanı sistemleri ile 

birlikte blok zincirinde saklanması. 

 Bireysel kullanıcıların belirli ürünleri satın alabilmesi (doğrudan eve teslim) için 
Perakende Tıbbi Ürünler Platformunun kurulması. 

 Güneydoğu ABD'den bölgesel olarak başlayarak ve 20 ile 50 arası hastaneye 
hizmet vererek başlıca ortopedik implant ürünleri tedarikçileri için tedarik 
zincirinin yönetilmesi. 

https://tge.synthiumhealth.com/
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 Şirket ulusal büyümesine devam ederken yeni açılan bölgelerde işe alım, eğitim 
ve işe alınan kişilerin yönetilmesinden sorumlu saha yönetim ekibinin kurulması. 

 Satın alımlar için sinerji sahibi işletmelerin bulunması ve dahil edilmesi. 

 Hizmet sağlayıcıların (hastaneler ve cerrahi merkezleri) yanı sıra yerel ve 
uluslararası tedarikçilerin katılımının sağlanması. 

 Platformun özellikleri ve işlevselliğinin iyileştirilmesine devam edilmesi. 

 
Daha fazla bilgi için lütfen www.synthiumhealth.com adresinden sitemizi ziyaret edin ve 

sorularınızı http://www.synthiumhealth.com/contact/ bağlantısından bize ulaştırın.  

 

Size hizmet vermekten mutluluk duyarız! 

http://www.synthiumhealth.com/contact/

