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KATILIMCI FİRMALAR 
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Firma Adı: Cortell Health Intelligence 

Temsilci, Ünvanı: Ernest Glad, CEO 

Faaliyet Alanı: 

Yeni Zelanda, ABD, Avustralya Güney Afrika ve 
Asya’da faaliyet gösteren firma, sağlık hizmeti veren 
kuruluşlar için maliyetleme, performans raporlama, 
planlama, bütçeleme ve hasta bilgi sistemleri 
çözümleri sunmaktadır. Hastaneler için özel 
geliştirilmiş çözümleri, vakaların derinlemesine 
incelenmesi ile daha iyi vaka yinetimi ve kaynak 
kullanımı sağlamaktadır. 

Web sitesi: www.cortellhealth.com 
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Firma Adı: 
Dairy Goat Cooperative (Türkiye Temsilcisi 
Kaprikorn Gıda) 

Temsilci, Ünvanı: Süleyman Tuncer, Genel Müdür 

Faaliyet Alanı: 

2014 yılı cirosu yaklaşık 150 milyon NZD olan firma 
dünyanın en büyük keçi sütü bazlı süt tozu ve mama 
üreticisidir. Keçi sütü baz alınarak üretilen ilk bebek 
devam sütü Dairy Goat Cooperative tarafından 
üretilmiştir. Firma üretimlerinin yanı sıra keçi sütü 
bazlı diğer besleyici ürünlerin üretim ve geliştirilmesi 
konusunda önemli AR&GE faaliyetleri de 
yürütmektedir. Firma Türkiye pazarında Kaprikorn 
Gıda tarafından temsil edilmektedir. 

Web sitesi: www.dgc.co.nz 

3 

 

Firma Adı: Fisher & Paykel Healthcare 

Temsilci, Ünvanı: Cem Sinan Ünaldı, Türkiye Satış Müdürü 

Faaliyet Alanı: 

Fisher & Paykel Healthcare solunum bakımı, akut 
bakım ve obstrüktif uyku apnesi tedavisinde 
kullanılan ürün ve sistemlerin tasarım, üretim ve 
pazarlamasını yapan dünyaca ünlü bir firmadırç. 
Ürünleri 120'den fazla ülkede satılmaktadır.  2010 
yılından bu yana Türkiye faaliyetleri Ankara ofisinden 
yürütülmektedir. 

Web sitesi: http://www.fphcare.co.nz/ 
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Firma Adı: Foot Science International 

Temsilci, Ünvanı: Tim Hiscock, Avrupa Satış Müdürü 

Faaliyet Alanı: 

Firma ayak, diz ve bel ağrısı tedavisi için 40 ülkede 
hekimler tarafından kullanılan Formthotics

TM
 

ortopedik tabanlıklarının üreticisidir. Bu yenilikçi 
ürünü büyük potansiyele sahip Türkiye pazarında 
temsil etmek isteyen firmalarla görüşmek 
istemektedir. 

Web sitesi: www.footscienceinternational.co.nz 
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Firma Adı: Gallagher Security 

Temsilci, Ünvanı: Dave Bentley, Avrupa Bölge Direktörü 

Faaliyet Alanı: 

Gallagher Security dünya çapında her ölçekte 
kuruluşa güvenlik. risk yönetimi, personel akışı ve iş 
devamlılığı gibi konularda ileri teknoloji entegre 
güvenlik çözümleri sunmaktadır.  

Web sitesi: security.gallagher.com 

6 

 

Firma Adı: Orion Health 

Temsilci, Ünvanı: Beyza Akbaşoğlu, Ülke Müdürü 

Faaliyet Alanı: 

Bilgi teknolojilerinin öncü kullanımıyla ve bilgi 
yaratarak sağlık hizmetlerinde daha iyi bir geleceğin 
sağlanmasıni hedefleyen Orion Health 1993 yılında 
kurulmuştur ve nüfus tabanlı sağlık yönetiminde 
dünya lideridir. Çok çeşitli sağlık hizmeti bilgi 
sistemlerini birbirine bağlayabilme özelliğiyle sağlıkta 
bilgi alışverişi (HIE) ve entegrasyon çözümlerinde 
dünyanın bir numaralı hizmet sağlayıcısıdır. Orion 
Health, talepkar sağlık hizmeti ortamlarında karmaşık 
sistemlerin tasarımı ve kurulumu konusunda geniş 
deneyime sahiptir ve urunleri günümüzde 30’dan 
fazla ülkede kullanılmaktadır. 

Web sitesi: www.orionhealth.com 
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Firma Adı: 
Robinson Seismic (Türkiye Temsilcisi EM-KE 
İnşaat) 

Temsilci, Ünvanı: Mehmet Emre Özcanlı, Genel Müdür 

Faaliyet Alanı: 

Robinson Seismic, dünya çapında kullanılan birçok 
yenilikçi sismik koruma ürününü icat eden firmadır. 
Yapıların depreme dayanıklılığını sağlayan ürünler 
sunmaktadır. Türkiye pazarında EM-KE İnşaat 
tarafından temsil edilmektedir. 2014 cirosu 10 milyon 
USD olan EM-KE İnşaat, özellikle hastane, data 
merkezi, viyadükler gibi hayati öneme sahip yapıların 
depreme dayanıklılığının artırılması alanında 
uzmanlaşmıştır. 

Web sitesi: www.robinsonseismic.com 
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Firma Adı: 
Volpara Solutions (Türkiye Temsilcisi Simeks 
Tıbbi Sistemler) 

Temsilci, Ünvanı: 
Don Alvarez, Satış ve Pazarlamadan Sorumlu 
Başkan Yardımcısı 

Faaliyet Alanı: 

Volpara Solutions, klinik karar verme ve meme 
kanserinin erken saptanmasını kolaylaştırmak 
amacıyla tasarlanmış volumetrik  meme görüntüleme 
yazılım çözümleri sunmaktadır. VolparaDensity 
dünyada mamografik yoğunluk değerlendirilmesinde 
geçerliliği en geniş kabul görmüş yazılım programıdır. 
Firma Türkiye pazarında Simeks Tıbbi Sistemler 
tarafından temsil edilmektedir. 

Web sitesi: www.volparasolutions.com 

 


