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1. Giriş 

Internet günümüzde en yaygın, en ucuz iletişim 
aracıdır. Özellikle internetin son yıllarda hızlı ge-
lişimi, her eve  internetin girmesi ile birlikte  ha-
berleşme, iletişim ve bilgi paylaşımında oldukça 
hızlı bir artış olmuştur. İnternetin hızla yayılma-
sına paralel kişi, kurum ve kuruluşlar kendilerini 
bu platformda temsil etmeye başlamışlardır. 

Sağlık sektöründeki hızlı gelişmelere paralel 
olarak sektördeki tüm kurum ve kuruluşlarda 
kendilerini en iyi temsil edecek web sayfaları 
tasarlamaya başlamışlardır. 

Kişiler doğru ve iyi bir tedavi hizmeti alabil-
mek için internet üzerinden araştırma yapmak-
ta, hastanelerin web sitelerini gezerek bilgi 
toplayarak en iyi hizmeti alacaklarını düşün-
dükleri hastanelere yönelmektedir. 

Bu çerçevede Fırat Üniversitesi Hastanesi böl-
gesinde oldukça güçlü ve köklü bir hastanedir. 
Hastane kurulduğu 1985 yılından beri bölgesinde 
hep ilkler gerçekleştirmiş bir hastane konumun-
dadır. Hastanemizin verdiği hizmetlerin etkin bir 
şekilde bölge insanına ulaştırabilmek amacıyla 
dinamik etkileşimli bir web sitesi tasarlanmıştır.

Web sitesinde tüm hastaların ihtiyaçları olacak 
bilgiler, hastanede verilen tıbbi birimler ve bu 
birimlerin detaylı bilgileri bulunmaktadır. 

Hastanede görev yapan öğretim  üyesi doktor-
ların, tüm listesi, isime göre listesi ve çalıştık-
ları birimlere göre doktorlar listelerine ulaşıla-
bilmektedir. 

Hastaneden faydalanmak isteyen insanlar web 
sitesinde, ulaşım, hasta hakları, ziyaret saat-
leri, refakatçi olma, diğer hizmetlerimiz (oto-
park, banka ve atm bilgileri, kantin-kafeterya 
ve diğer bilgiler) ve hastanemizde çalışan tüm 
doktorların, idari personelin ve diğer tüm bi-
rimlerin telefonları ve nöbetçi eczaneler gibi 
bilgilere ulaşabilmektedirler.

Ayrıca  bilgi edinme yasası gereği hastaneye 
internet üzerinden başvuru yapıp  bilgi talebin-
de bulunulmaktadır. 

Web Sayfası ASP dili ile hazırlanmış, verita-
banı olarak MS-SQL kullanılmıştır. Windows 
2003 server üzerinde çalışmaktadır.
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2. Kullanıcı Arayüzü

Dinamik web sayfası beş kısımdan oluşmakta-
dır. Bunlarda birincisi web sitesinin üst kısmın-
da bulunan genel menü. Bu menü kullanıcıları 
bilgilendirme amaçlı olarak hastanenin tarih-
çesi, misyonu, vizyonu, yönetimi ve iletişim 

bilgilerinin bulunduğu tamamen dinamik genel 
kısımdır. 

Şekil 2. Üst menü

Şekil 1. Fırat Üniversitesi Hastanesi Web Sayfası
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İkinci kısım sayfanın sol kısmında bulunan 
menüdür bu menü hiyerarşik bir yapıya sahip-
tir ve site yöneticisi tarafından istenildiği kadar 
blok ekleme ve eklenen blokların sıralamaları-
nı değiştirme imkânı sunmaktadır. Bu menüde 
hastanede verilen tıbbi hizmetler, hastanede 
hizmet veren doktorlar, hemşirelik hizmetleri, 
destek birimleri, hastaların sıkça sordukları so-
rular, hastanenin anlaşmalı olduğu kurumlar, 
ulaşım, bilgi edinme, hastane ilgili istatistikle-
rin olduğu bir menüdür.

Şekil 3. Sol menü

Üçüncü bölüm ise sayfanın orta kısmını oluş-
turmaktadır. Bu kısımda güncel haberler ve 
duyurular verilmektedir. Yönetim modülünde 
girilen haberler veya isteğe bağlı olarak süre-
li duyurular bu bölgede gösterilmektedir. Ha-
berlerin detay sayfalarında haberlerin eklenme 
tarihleri, okunma sayıları gibi basit istatistiksel 
bilgiler tutulmakta ve kullanıcıya bilgi amaçlı 
verilmektedir.  Yönetici kısmından girilen ve 
yayında kalma ve yayından çıkma tarihleri be-
lirtilen duyurular bu sere içerisinde web sayfası 
üzerinden gösterilmektedir. Ayrıca ileri tarihli 
duyurularda yönetici sayfasından başlangıç ta-
rihi belirtilerek kullanıla bilmektedir.

Şekil 4. Orta kısım

Şekil 5. Sağ bölge
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Dördüncü olarak sayfanın sağ kısmında bulu-
nan hızlı erişim bölgesi (bu bölgede insanların 
ihtiyaçları olan Laboratuvar sonuçları, ulaşım 
bilgileri, hasta hakları, ziyaretçi ve refakatçi bil-
gileri, telefon rehberi ve nöbetçi eczane bilgiler 
bulunmakta, bu kısımda site içi arama yapılabil-
mektedir. Önemli linkler, gerekli belge ve dokü-
manların bulunduğu kısımları içermektedir.

4.Tanı ve Tedavi Üniteleri

 
Şekil 5. Tanı ve Tedavi Üniteleri

Şekil 6. Tanı ve Tedavi Üniteleri –Detay sayfası

Bu kısımda hastanede hizmet vermekte olan 
Tıbbi Tanı ve Tedavi birimlerin gruplandı-
rılmış listesine ulaşılmaktadır. Tıbbı Tanı ve 
Tedavi birimlerinin listesi ve detaylı bilgileri 
verilmektedir. Yönetici sayfasından görev yap-
tıkları birimlere göre girilen doktorlardın  liste-
sine ulaşılmaktadır.

5.Doktorlar

Bu menüden hastanede görev yapan doktorla-
rın listesine ulaşılabilmektedir. Hastanede çe-
şitli branş ve sayıda doktor çalışmaktadır. Bu 
menüden istenirse doktorların tüm listesine, 
isimlerine göre listesine ve branşlarına göre 
listesine ulaşılabilmektedir.

Şekil 7. Doktorlar menüsü

Bu menüden tüm doktorların seçilmesi duru-
munda Şekil 8 deki gibi bir ekran elde edilir.

Şekil 8. Tüm doktorlar listesi
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Şekil 7 de gösterilen menüden eğer isim listesi-
ne göre doktor listesi seçilirse Şekil 9 daki gibi 
bir ekran çıktısı elde edilir.

Şekil 9. İsime göre doktor listesi.

İsme göre doktor listesinden istenilen doktorun 
baş harfleri tıklanarak istenilen harf ile başla-
yan doktorların listesi alt kısımda görülebil-
mektedir. Eğer kişi doktorları, branşlarına göre 
aramak istiyorlarsa  bu durumda şekil 10 daki 
gibi ekran çıktısı alınır.

Şekil 10. Uzmanlık alanına göre doktor listesi

Bu doktorlardan bir tanesi seçildiğinde aşağı-
daki şekildeki gibi doktorlar ile ilgili detay bil-
giler ekrana gelmektedir.

Şekil 11. Doktor Detay

6.Bilgi Edinme

Bilgi edinme yasası uyarınca hastaneden bilgi 
talep etmek isteyen kişiler hastane web sitesi 
üzerinden sol menüden ilgili linki tıklayarak 
çalıştırabilecekleri bu menüden şekil 12 deki 
gibi bir ekran açılacaktır. Bu ekrandan talep 
edilen bilgiler girildikten sonra istem web 
sayfasında bilgi edinme sepetine düşmektedir. 
İlgili birim istemleri internet üzerinden ilgili 
şifrelerini girerek bu istemleri görmektedir.

Şekil 12’ deki ekran görüntüsü üzerinden bil-
gilerini giren kişi bilgi edinme yasası üzerin-
den istediği bilgiyi girmekte ve bilgiyi hangi 
kanal yolu ile cevabını istediğini belirttiği tak-
dirde istem ilgili kullanıcıda görülecektir. İlgili 
kullanıcı istediği takdirde yönetici panelinden 
ilgili linki seçerek başvuru yapan kişinin dilek-
çesini dilekçe formatında yazıcı çıktısını ala-
bilmektedir.
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Şekil 12. Bilgi edinme sitemi

7. Telefon Rehberi

Hastanede çalışan tüm çalışanların, hastanede 
bulunan tüm birimlerin telefonlarına site üzerin-
den ulaşmak mümkündür. Rehberde insanların 
bir telefon rehberinden arama yapmadan girme-
leri gereken bilgi sayısını bire indirdik ve tüm 
kriterlere göre gerekli tüm aramaları arka planda 
kod ile ayrıştırarak yaptık. Böylece kullanıcı ara-
yüzünde kullanımını kolaylaştırdık. Ayrıca belli 
birimlerin topluca telefon rehberine ulaşmak için 
gerekli parametre ayarlamaları yapıldı.

Şekil 13. Telefon rehberi arama ekranı

Şekil 14. Telefon rehberi sonuç ekranı

8.Ulaşım

Hastaneye diğer çevre illerden ulaşa bilmek 
için hastanenin uydu görüntüsü Google Earth 
kullanılarak web sayfasına entegre edildi.

Şekil 15. Ulaşım-Uydu Görüntüsü

9.Yönetici Arayüzü

Fırat Üniversitesi Hastanesi web sayfasının di-
namik olarak yönetile bilmesi için bir yönetici 
arayüzü bulunmaktadır. Yönetici arayüzü kul-
lanıcı adı ve şifre bilgiler ile girilmektedir. Yö-
netici ara yüzüne bağlanan kullanıcı kendine 
ait kullanıcı adı ve parolası ile giriş yaptığında 
Sistem Yöneticisi tarafından verilen yetkilere 
göre yönetim modülü açılmaktadır. Örneğin 
kullanıcıya sadece haber modülü için yetki 
verildiyse kullanıcı şifresi ile girdiğinde ken-
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disine sadece haber modülü görülecektir. Bu 
şekilde web sitesinin etkin bir şekilde kullanıl-
ması için ilgili birimlere kullanıcı adı şifresi ile 
birlikte web sitesi yönetimi eş zamanlı olarak 
tüm birimler tarafından yapılması sağlanmış 
olmaktadır.

Şekil 16. Yönetici Modülü

Şekildeki gibi gelen yönetici arayüzünde sol 
kesimde kullanıcı yetkisine göre kullana bilece-
ği menüler ve orta kısmında login olan kullanıcı 
adı soyadı ile karşılama ekranı bulunmaktadır.

Şekil 17. Haberler Yönetim Modülü

Yönetici modülünde, Haber Yönetimi, Duyuru 
Yönetimi, Tanı ve Tedavi birimleri yönetimi, 
destek birimleri yönetimi, doktorlar yönetimi, 
Sol menü genel yönetimi, sağ menüde bulunan 
hızlı linkler, dokümanlar, Bilgi edinme, basın-
da hastanemiz,  Kullanıcı işlemleri gibi site ile 
ilgili tüm işlemleri yönetici modülü üzerinden 
yapılmaktadır.

Şekil 18. Yönetim Modülü-Haber Detay

Şekil 19. Bilgi edinme istem sayfası

Şekil 20. Bilgi Edinme Birimi, cevaplanan bilgi.
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Şekil 10. Site Yönetimi

10. SONUÇ

İnternetin gelişmesine paralel olarak sağlık 
sektöründe de birçok gelişme olmuştur. Günü-
müzde bu gelişmelere paralel olarak sağlık sek-
törünün lokomotifi olan üniversite hastaneleri 
web sayfaları ile de sektörde öncü olmalıdırlar. 
Bu çerçevede Fırat Üniversitesi Hastanesi Web 
Sayfası dinamik yapısı ile üzerine düşen görevi 
tam anlamıyla yapmaktadır.


