What is GoFICS?

GoFICS Nedir?

Having brought its extensive
knowledge and experience in
healthcare
to
international
platforms, Sıla Group is setting up
medical imaging centers under the
GoFICS brand and franchising
system in multiple countries
worldwide.
GoFICS
medical
imaging centers are set up with local
partners or investors and operated
under a system which is integrated
by the GoFICS headquarters
through an expansive and qualified
online network.

Sağlık alanındaki derin bilgi ve
tecrübesini uluslararası platforma
taşıyan Sıla Grup, dünyanın
pekçok
ülkesinde
GoFICS
markası ve franchising sistemi
ile tıbbi görüntüleme merkezleri
kurmaktadır.

GoFICS offers a limited number
of franchising opportunities for
investors in professional healthcare
and all inspections are carried out
with devices featuring the latest
medical technologies. Patient
data and images are examined
and documented in the GoFICS
reporting center by esteemed
physicians who are world-renowned
in radiology and these reports are
sent online to the associated center.

Lokal
ortaklarla
ya
da
yatırımcılarla kurulan GoFICS tıbbi
görüntüleme merkezleri, geniş ve
nitelikli internet ağı üzerinden,
GoFICS ana merkeziyle entegre
bir sistemle çalıştırılmaktadır.
Profesyonel sağlık yatırımcıları
için sınırlı sayıda franchising
olanağı sunan GoFICS’te tüm
tetkikler en yeni tıbbi teknolojik
cihazlarla yapılmaktadır. Hasta
verileri ve görüntüleri GoFICS
raporlama merkezinde radyoloji
branşının dünyaca tanınan saygın
hekimleri tarafından incelenerek
raporlanmakta ve bu raporlar ilgili
merkeze online ulaştırılmaktadır.

Who are We?

Sıla Consulting Informatics
Health Construction Trade Co.

Sıla Occupational Health and
Safety Services Trade Co.

Sıla Group began providing services in the healthcare industry
in 1997 and rapidly increased its business volume. Having
contributed to the development of the private healthcare
industry in Turkey, Sıla Group has introduced its policy of
providing high quality, reliable and cost-effective services to
communities around the world with hospital projects in many
countries. Companies under the Group provide healthcare,
construction, architecture, consulting, occupational health and
safety, informatics, education, and real estate services.
Thanks to their knowledge of the industry, experience and
innovative approaches, Group companies that carry the Sıla
Group brand are making a difference both in Turkey and around
the world.
Sıla Group is one of the major investors in PPP (Public-Private
Partnership) hospital projects, a revolutionary approach in the
healthcare industry in Turkey. The Group is currently responsible
for the establishment and operation of hospitals with a total bed
capacity of 10,000 through the consortium it has created.
Sıla Group continues on its journey in healthcare and technology
in many countries with thousands of employees.

Medofas Medical Informatics Building and
Technical Support Industry Trade Co.

TTT Health Service Education
Building Industry Trade Co.

Biz Kimiz?
1997 yılı itibariyle sağlık sektöründe hizmet sunmaya başlayan
Sıla Grup, kısa sürede iş hacmini genişletmiştir.
Türkiye’de özel sağlık sektörünün gelişimine katkıda bulunan
Sıla Grup, birçok ülkede yaptığı hastane projeleri ile kaliteli,
güvenilir, uygun maliyetli hizmet sunma politikasını uluslararası
kamuoyuna taşımıştır.
Grup bünyesindeki şirketler ile sağlık, inşaat,mimari,
danışmanlık, iş sağlığı ve güvenliği, bilişim, eğitim, gayrimenkul
alanlarına yönelik hizmet sunulmaktadır. Sıla Grup markasını
taşıyan grup şirketleri; sektörel bilgi, tecrübe ve yenilikçi
yaklaşımlarıyla Türkiye yanısıra uluslararası arenada da fark
yaratmaktadır.
Sıla Grup, Türkiye’nin sağlık sektoründe devrim niteliği taşıyan
PPP (Public–Private- Partnership) hastane projelerinde önemli
yatırımcılardan biridir.
Oluşturduğu konsorsiyumla toplamda 10.000 yataklı hastanelerin
kurulması ve işletilmesi sorumluluğunu üstlenmektedir.
Sıla Grup, sağlık ve teknoloji alanında dünyanın birçok ülkesinde,
binlerce çalışanıyla birlikte yolculuğuna devam etmektedir.

Oruç Health and
Construction Trade Co.

GoFICS is a Sıla Group
Company

Sıla Real Estate
Investment Co.

GoFICS is a technological system that offers medical imaging
services under a franchising model in all types of locations
throughout the world. Under the franchising model, GoFICS
offers investors unique opportunities in the architectural design,
operation, technological hardware, user training, technical
maintenance and service of your imaging center, as well as all
processes such as promotion, advertising and marketing.

Architectural Design Management
Mimari Dizayn Yönetimi

Business Administration
İşletme Yönetimi

GoFICS, dünyanın tüm coğrafyalarında franchising modeliyle
tıbbi görüntüleme hizmetleri veren teknolojik bir sistemdir.
GoFICS, görüntüleme merkezinizin mimari dizaynı, işletilmesi,
teknolojik cihaz donanımı, kullanıcı eğitimi, teknik bakım ve
servisi ile tanıtım, reklam ve pazarlaması gibi tüm süreçlerde,
franchising modeliyle, yatırımcılara eşsiz imkanlar sunar.

Medical Technology Management
Tıbbi Teknoloji Yönetimi

GoFICS introduces patients to the latest in technology.

Service Management
Kurulum-Teknik Servis Yönetimi

Workforce Management
İşgücü Yönetimi

Brand Management
Marka Yönetimi

GoFICS, teknolojinin geldiği son noktayı hastayla buluşturur.

GoFICS sets up
turnkey medical
imaging centers for you.
It gives you complete
support in the provision
of services.
GoFICS, tıbbi
görüntüleme merkezlerini
anahtar teslim projesi
olarak sizler için kurar.
Hizmet sunumunda sizi
asla yalnız bırakmaz.

The Brand to Look For in Medical Imaging:
GoFICS
Tıbbi Görüntülemede Markanın Adresi: GoFICS

Medical imaging centers set up by
GoFICS for healthcare investors;
3 Are fit for purpose regardless of the
geographical region,
3 Feature the same quality and standard,
3 Utilize the latest technologies and
technical services,
3 Are backed by an expert team of physicians,
3 Employ the latest technological methods.

GoFICS is a brand of medical
imaging centers that offers
franchises to countries worldwide.

GoFICS, sağlık 		
yatırımcıları için;
3 Coğrafi bölge farkı gözetmeksizin,
ihtiyaca uygun,
3 Eşit kalite ve standartta,
3 En modern teknoloji ve teknik servis
hizmeti,
3 Uzman hekim kadrosu,
3 En ileri teknolojik metotları kullanan
tıbbi görüntüleme merkezleri kurar.

GoFICS, dünya ülkelerine
franchise veren bir tıbbi
görüntüleme merkezi markasıdır.

Device Installation and Technical Service
Management
Cihazların Kurulum ve Teknik Servis Yönetimi

Medical Device
Management
Should be Sustainable

GoFICS offers installation and
technical services for the medical devices
in your imaging center. It ensures that
the calibration, testing, and quality
control of medical devices and especially
the training of users are performed
regularly. Training of users if of strategic
importance among the essentials of
medical device management. The
GoFICS team does everything in its
power to understand the language of
devices well and to obtain maximum
economic advantage.
It develops policies so that these
strategic investments made in medical
imaging centers can be planned for the
long term and be sustainable.

Tıbbi Cihaz Yönetimi
Sürdürülebilir
Olmalıdır
GoFICS, görüntüleme merkezinizin tıbbi
cihazlarının kurulumu ile teknik servis
hizmetlerini sunar. Başta kullanıcı
eğitimi olmak üzere tıbbi cihazların
kalibrasyon, test, kalite–kontrollerinin
düzenli olarak yapılmasını sağlar.
Tıbbi cihaz yönetiminin temel koşulları
arasında kullanıcı eğitimi stratejik
öneme sahiptir.
Cihazların dilini iyi anlamak ve
maksimum ekonomik fayda elde etmek
için GoFICS ekibi tüm gücüyle çaba sarf
eder.
Tıbbi görüntüleme merkezlerine yapılan
bu stratejik yatırımların uzun vadeli
planlanabilmesi ve sürdürülebilir
olması yönünde politikalar üretir.

Workflow in GoFICS
The data of every medical procedure
performed in medical imaging centers which
operate under the brand, name and standard
of GoFICS is sent online to the GoFICS
reporting center.
Patient data and images are examined and
documented in the GoFICS reporting center
by esteemed physicians who are worldrenowned in radiology and these reports are
sent online to the associated center. Patient
data sent to the headquarters is stored
confidentially for 10 years.

GoFICS’te İş Akışı
GoFICS markası adı ve standardıyla hizmet veren
görüntüleme merkezlerinde yapılan her tıbbi
işlem verisi, GoFICS raporlama merkezine online
ulaştırılır.
Hasta verileri ve görüntüleri GoFICS raporlama
merkezinde radyoloji branşının dünyaca tanınan
saygın hekimleri tarafından incelenerek raporlanır
ve bu raporlar ilgili merkeze online halde geri
gönderilir.
Ana merkeze ulaştırılan hasta verileri 10 yıl
boyunca gizlilik içinde saklanır.

Having received the attention and
admiration of healthcare authorities,
GoFICS is offering franchising
opportunities with suitable provisions for
investors in professional healthcare.

Sağlık otoriteleri tarafından beğeniyle
takip edilen GoFICS, profesyonel sağlık
yatırımcıları için uygun şartlarda
franchising olanağı sunmaktadır.

GoFICS: A New Trend in Architecture

Our architects in the GoFICS headquarters make sure that your medical
imaging center is designed in the best way possible. They ensure that the
medical imaging centers comply with legislation by taking into account
their functionality, environmental friendliness, safety, general access to
transportation/infrastructure and occupational health and safety.
GoFICS architects offer professional support to investors in all stages
from the concept stage to service details. GoFICS centers define the
current trends in the healthcare industry.

Mimaride Yeni Trend: GoFICS
GoFICS ana merkezinde görev yapan mimarlarımız tıbbi görüntüleme
merkezinizin en iyi şekilde dizayn edilmesini sağlar.
Tıbbi görüntüleme merkezlerinin mimari yapısının fonksiyonel, çevreye
saygılı, güvenlikli, genel ulaşım - altyapı bağlantıları ile iş sağlığı ve
güvenliğini dikkate alarak yasal mevzuatlara uygun hale getirir.
GoFICS mimarları, fikir aşamasından hizmet detaylarına kadar tüm
aşamalarda yatırımcıya profesyonel destek sunar. 			
GoFICS merkezleri sağlık sektöründe günümüz trendini belirlemektedir.

GoFICS: An Example of Corporate Perfection
GoFICS headquarters define, inspect and implement the entire
organizational structure out in the field, the performance of
employees, quality and accreditation. It monitors the maintenance,
repair and calibration processes of imaging devices in the system. It
creates the infrastructure for technical services.

GoFICS: Kurumsal Mükemmellik Örneği
GoFICS ana merkezi sahalardaki tüm organizasyon yapısını,
çalışanların performansını, kalite ve akreditasyonu belirler,
denetler ve uygular. Sistemde yer alan görüntüleme cihazlarının
bakım, onarım ve kalibrasyon süreçlerini takip eder. Teknik servis
altyapısını oluşturur.

GoFICS centers, data
services and medical imaging
devices with superior quality.
GoFICS merkezleri, üstün tıbbi
niteliklere sahip görüntüleme
cihazlarıyla hizmet verir.

The pofessional team of GoFICS;
selects, procures and installs suitable
radiography devices, MR devices,
nuclear medical imaging systems, and basic
imaging devices such as tomography and
ultrasound for your imaging center which we
will set up together.
Our biomedical engineers at the GoFICS
headquarters;
3 Determine the technology used by the
medical imaging devices.
3 Provide set up and user training.
3 Perform preventive maintenance
3 Monitor the insurance processes. Perform
maintenance and repairs.
3 Perform repairs and acquire spare parts
correctly without delay.

GoFICS’in profesyonel ekibi;
birlikte kuracağımız görüntüleme merkezinize
uygun radyografi cihazları, MR cihazları,
nükleer tıp görüntüleme sistemleri, tomografi,
ultrason (ekokardiyografi dahil) gibi temel
görüntüleme cihazlarının seçimi, temini ve
kurulumunu sağlar.
GoFICS ana merkezinde bulunan biyomedikal
mühendislerimiz;
3 Tıbbi görüntüleme cihazlarının teknolojisini
belirler.
3 Kurulumu ve kullanıcı eğitimini sağlar.
3 Koruyucu bakımı gerçekleştirir.
3 Sigorta süreçlerini takip eder. Bakım
onarımı gerçekleştirir.
3 Tamir ve yedek parça tedarikini zamanında
ve doğru şekilde yapar.

Our century
is the age of
communication. Its
biggest advantage
has been a world
made smaller by
developments in
the internet and
informatics.
GoFICS has
transformed the
technology and
development into
a tool that serves
human health.
With GoFICS,
we are proud and
pleased to offer
a unique service
to human health.
We share with
you the pleasure
of providing
healthcare,
humanity's most
basic right, to all
lands without
discrimination, on
an equal, standard
infrastructure
featuring stateof-the-art
technologies.
Dr. İhsan ŞAHİN

Yaşadığımız
yüzyıl, iletişim
çağıdır. Bunun en
büyük avantajı
internet ve bilişim
alanlarında
yaşanan
gelişmelerin
dünyayı
küçültmesi
olmuştur.
GoFICS, teknoloji
ve gelişimi insan
sağlığına hizmet
eden bir araca
dönüştürmüştür.
GoFICS ile
insan sağlığına
eşsiz bir hizmet
sunmanın onur
ve mutluluğunu
yaşıyoruz. İnsanlık
için en temel
hak olan sağlık
hizmetini tüm
coğrafyalara, fark
gözetmeksizin
eşit, standart,
modern ve en
yüksek teknolojik
altyapıyla
sunmanın
kıvancını sizlerle
paylaşıyoruz.
Dr. İhsan ŞAHİN

Word Diagnostic Center

İrfan Baştuğ Caddesi No: 73
Subayevleri - Keçiören
ANKARA-TURKEY
Tel : +90 312 347 40 00
Fax : +90 312 347 40 05
E-Mail : info@gofics.com
Web : www.gofics.com

