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Mevcut Durum Analizi 

 Türkiye’de yaklaşık 20 bin aile hekimi, birinci 
basamak sağlık hizmeti vermektedir. 

 T.C. Sağlık Bakanlığı Ocak 2012 den itibaren 
desteklediği merkezi AHBS istemci yazılımına 
destek vermemektedir. 

 Bakanlıkça güvenlik sözleşmesi onaylanmış 25 adet 
farklı AHBS istemci yazılımı bulunmaktadır.  

 Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (HBYS) alımı 
çerçeve ilkeleri modeline benzer bir şekilde AHBS 
istemci yazılımları için de bir standardizasyon 
çalışmasının yapılması gerekmektedir. 



Standardizasyona neden ihtiyaç var? 

 Karmaşıklık ile mücadele etmenin ve belirli bir 
düzen tesis etmenin en etkin yolu 
standardizasyondur. 

 Standard geliştirmede amaç bir ürününün veya 
hizmetin tekrar üretilebilirliğini, kullanılabilirliğini, 
güvenilirliğini ve verimliliğini arttırmaktır.  

 Standartlar bir ürün veya süreçte kaliteyi netice 
verir.  

 Tüm üreticilerin bir koordinasyon dâhilinde 
birbirine benzer ürün ve servisler geliştirmesini 
sağlar.  

 Üretim sürecindeki kayıplar en aza indirgenerek 
ve süreçler verimli hale getirilerek maliyet azaltılır. 



Standardizasyonun yan etkileri? 

 Standardizasyon değişime karşı bir direnç olarak 
karşımıza çıkabilir. 

 Özellikle daha henüz olgunlaşmamış alanlarda 
standardizasyon, ürün veya hizmetin gelişimini 
geciktirebilir. 

 Bir sistemin standardizasyonu alt bileşenlerinin de 
standardizasyonunu gerektirir bu da dolaylı yoldan 
toplam maliyeti arttırır [Brown]. 

 Baskın üreticilerin standardizasyonu 
belirlemelerinden dolayı piyasaya yeni çıkabilecek 
ürün ve servislerin engellenebilir. [Butter ve arkadaşları]  

 



Sağlık Sektöründe Standardizasyon 

 Bireylerin coğrafi, etnik ve sosyo-kültürel 
konumlarına bakılmaksızın eşit derecede 
sağlık hizmetlerinden en etkin 
faydalanabilmeleri için sağlık sektörünün her 
alanında kapsamlı bir şekilde 
standardizasyona ihtiyaç vardır. 

 Sağlık verilerinin kendi içerisinde tutarlı ve 
doğru olması, kişisel ve ulusal sağlık 
verilerinin güvenliği. 

 Uluslar arası sağlık bilgilerinin paylaşımı ile 
ilgili (HL7) standartları geliştirmek. 

 

 



Sağlık-NET Modeli 



ISO/IEC 25000 (9126) Yazılım kalite özellikleri ve alt 

kırınımları 

Özellikler Alt Kırınımlar 

Fonksiyonellik 

Uygunluk 

Doğruluk 

Karşılıklı işlerlik 

Uyum 

Güvenlik 

Güvenilirlik 

Olgunluk 

Hata toleransı 

Kurtarılabilirlik 

Kullanılabilirlik 

Anlaşılabilirlik 

Öğrenilebilirlik 

İşlerlik 

Verimlilik 
Zaman davranışı 

Kaynak yararlanışı 

Bakım yeteneği ve 

korunabilirlik 

Analiz edilebilirlik 

Değiştirilebilirlik 

Durağanlık 

Test edilebilirlik 

Taşınabilirlik 

Uyum yeteneği 

Kullanım kolaylığı 

Uygunluk 

Değiştirilebilirlik 



Bazı TSE Yazılım Standartları 

 Ortak Kriterler TS ISO/IEC 15408: 
Ortak Kriterler Standardı (OKS) kapsamında ISO 
17025 akreditasyonu almış Bilişim Teknolojileri (BT) 
ürünleri, belirlenmiş tehditlere karşı ürünün yeterli 
düzeyde güvenlik önlemleri aldığı ve bunları üründe 
doğru uyguladığını garanti etmiş olmaktadır. OKS 
ürün için gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirlik 
denetimini sağlar. 

 Yazılım Kalitesi TS ISO/IEC 25051: Satışa 
sunulan yazılım ürünlerinin kalite gereksinimlerini, 
söz konusu ürünlerin test dokümanlarının 
özelliklerini ve uyumluluk değerlendirmeleri için 
gerekli talimatları içerir.  

 



Bazı TSE Yazılım Standartları (devam) 

 Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri TS 
ISO/IEC 12207: Bu standart yazılım yaşam döngüsü 
süreçlerine ortak bir çerçeve çizmekle beraber, bir 
yazılım sisteminin satın alınması veya tedarik, geliştirme, 
işletme ve bakım süreçlerinde uygulanması gereken 
faaliyetleri ve görevleri tanımlar [13].  

 Sistem Yaşam Döngüsü Süreçleri TS ISO/IEC 
15288: Süreçler ve yaşam döngüsü aşamalarını 
kapsamaktadır. 

 Web Kullanıcı Ara yüzü TS ISO/IEC 9241-151: 
Web uygulamalarında yüksek seviye tasarım kararları, 
tasarım stratejisi, içerik, gezinim, arama, içeriği sunma 
şekli gibi hususlara odaklanmaktadır. 

 



Önerilen AHBS İstemci Yazılımı Özellikleri 

 Grafik Kullanıcı Arayüzleri/Formları  

  (46 adet Form) 

 

 Raporlar 

  (20 adet Rapor) 



Grafik Kullanıcı Arayüzleri/Formları  

 Gebe risk formu 

 Rapor arama-takip formu 

 İlaç tanımlama ve arama 

formu 

 ICD tanı ve teşhis formu 

 Alerji tanımlama formu 

 Randevu formu 

 Sağlık nete veri gönderim 

formu 

 Sağlık Net güncelleme 

formu 

 Tedavi - İzlem uyarı formu 

 Kullanıcı tanımlama formu 

 Hizmet içi eğitim formu 

 

 Gelen ve Giden evrak formu 

 Gelir-Gider takip formu 

 Tedavi - İzlem takip formu 

 Laboratuar formu 

 Kullanıcı yetkilendirme formu 

 Veri aktarım ve Yedekleme formu 

 Tetkik ve müdahale paket 

tanımlama formu 

 Tanı ve tedavi için şablon tanıtma 

formu 

 Tanı ve tedavi rehberi formu 

 Tıbbi Terimler sözlüğü formu 

 Zehirlenme rehberi formu 



Grafik Kullanıcı Arayüzleri/Formları  

 Diyabet İzlem formu 

 Zehirlenme vaka bildirim 

formu 

 Bulaşıcı hastalıklar formu 

 Obezite izlem formu 

 Gebe izlem formu 

 Gebe sonlandırma Formu  

 15-49 Yaş kadın izlem 

formu 

 Bebek aşı takip formu 

 Bebek-çocuk izlem formu 

 Lohusa izlem formu 

 Poliklinik hastaları takip 

formu 

 Hasta kayıt ve kabul formu 

 

 Hasta soy-özgeçmiş formu 

 Hasta kronik hastalıkları takip 

formu 

 Hasta ve aile ETF formu 

 Hasta Probleme dayalı kayıt 

formu (PSOAP) 

 Muayene ekranında hasta sıra 

sistemi takip formu 

 LCD ekranından hasta sıra takip 

sistemi 

 Hasta dışarı sevk formu 

 Tetkik-Tahlil giriş formu 

 Hasta ilişik kesme formları 

 Hasta Kişi Bilgileri formu 

 Hasta Aile Bireyleri formu 

 Dijital Kart ya da KİOSK hasta 

kayıt formu 



Raporlar  

 Sağlık raporu 

 Sürücü aday raporu 

 Adli rapor 

 Akli Meleke raporu 

 Öğrenci istirahat raporu 

 İş görmezlik raporu 

 Mobil Reçete Teslim Tutanağı 

 Aile hekimi değiştirme 

formu, dilekçesi  

 Göç formu, ilişik kesme 

dilekçesi  

 Gezici hizmet faaliyet raporu 

 Tahlil için hastaneye sevk 

raporu 

 

 

 Mernis ölüm tutanağı ve TUIK 

Defin raporu 

 Bilgi-İşlem istatistik raporları 

 15-49 yaş kadın bildirim 

 Aylık Çalışma Bildirimi 

 Parazit 

 Aşı Sonuçları Çizelgesi 

 Özel Hekim Aşı Sonuçları 

 Mobil Sağlık Hizmetleri 

 Ana Çocuk Sağlığı ve Aile 

Planlaması (AÇSAP) istatistik 

raporları 



Önerilen AHBS Standardizasyon Yöntemi  

 Rafta Hazır Ticari Ürün (RAHAT) olarak satışa 

sunulmadan önce geliştirme aşamasında yapılacak 

denetimler. 

 Kurulum sırasında uyulması beklenen talimatlar. 

 Kurulum sonrasında sürekli denetim ile aranacak şartlar. 

 AHBS istemci yazılımları ve HBYS sistemleri aslında rafta 

hazır yazılım ürünleri olarak nitelendirilebilecek ürünler 

için TS ISO/IEC 25000 Software product QUAlity 

Requirements and Evaluation (25010 replaces ISO/IEC 

9126) ailesi ile uyumluluğunun aranması önerilmektedir.  

 

 



Önerilen AHBS Standardizasyon Yöntemi  

 Ayrıca, bu sistemlerin Elektronik Belge Yönetim Sistemi 

(EBYS) çözümü içeren kısımlarında TS 13298 

uyumluluğu aranması kalite artırıcı tedbirler olarak 

önerilmektedir. 

 Kamu ihalelerinde bu iki standardın ön koşul olarak 

aranması AHBS istemci yazılımlarının ve HBYS 

yazılımlarının olgunluğunu artırıcı etki sağlayacaktır. 

 Müşteri istekleri ve değişim (yönetmelikler, BT) göz 

önüne alındığında AHBS istemci yazılımlarının da 

gelişebilmesi ve değişime hazır olabilmesi açısından TS 

ISO/IEC 12207 (Software lifecycle processess) ve 

15288 (System lifecycle processess conception-

development-retirement) (24748 guidelines for 12207, 

15288) standartlarından da faydalanılması yararlı 

olacaktır. 

 



Sonuçlar 

Oluşturulması Beklenilen Standardın; 

 Fazla mühendislik (over-engineering) kusurlarına maruz 

kalmadan anlaşılması kolay  

 Uyarlanabilir 

 T.C. Sağlık Bakanlığı’nın tüm ihtiyaçlarını tam olarak 

karşılayabilen 

 Ölçeklenebilir 

 Firmalara rekabet edebilme alanları bırakan bir 

standart olmasına özen gösterilmelidir. 



..:: TEŞEKKÜRLER ::.. 


