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Özet: Projemiz, 1507-TÜBİTAK kapsamında, “Yoğun Bakım Otomasyonu ve Karar Destek Sistemi(Y-
BO-KDS)” ismiyle disiplinler arası bir çalışma olacaktır. YBO-KDS yaşamsal veriler ile yoğun bakım 
cihazlarına ait verileri ilgili cihazlardan toplayarak web tabanlı ve mobil arayüzler aracılığıyla yoğun 
bakım hekimleri ve hemşirelerinin kullanımına sunacaktır. Araştırma yapacak hekimler sorgulama 
araçları ile istedikleri verileri anında alabileceklerdir. Önceden elle doldurulan formlar sistem üzerin-
den rapor olarak alınabilecek, arşivlenebilecektir. Veri madenciliği destekli karar destek sistemi kul-
lanılacaktır. Sistem zamanla çıkarımlar yaparak hekimlere önerilerde bulunacaktır. Yoğun bakımda 
kullanılacak donanımlar sterilizasyona uygun, anti bakteriyel özellikli, hasta başında veri girişini ve 
takibini mümkün kılan uygun ebatlarda olacaktır. Hekimler ve hemşireler kendilerine tanınan yetkiler 
dahilinde sistemi kullanabileceklerdir. Yapılan tüm işlemler log kayıtlarında da yer alacaktır. YBO-
KDS Dokuz Eylül Üniversitesi Yoğun Bakım Servisinde pilot uygulama olarak gerçekleştirilecektir.

Anahtar Sözcükler: Veri Madenciliği, Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri, Web Servisler, Karar Destek 
Sistemi, Yaşamsal Risk Skorlamaları

The Intensive Care Automation and Decision Support System(YBO-KDS)

Abstract: “The Intensive Care Automation and Decision Support System (YBO-KDS)” will be devel-
oped in the scope of our project as a multi-disciplined study within 1507-TUBITAK. YBO-KDS will 
gather vital information, collect the information from the respirator machines and make them avail-
able for the needs of medical doctors and the nurses of the intensive care unit (ICU) via web based 
and mobile interfaces. Collected data could also be easily accessed immediately,  using the query 
tools for research purposes by the authorized physicians. The forms which are formerly filled man-
ually will be archived and  able to get reported digitally. Also, data mining aided decision support 
system will be developed and used. The system will be able to make suggestions to the physicians 
in time, as the information accumulates in database. Equipment which will be used in ICU will be 
antibacterial,  able to be sterilised and in appropriate sizes to allow easy data input by the side of 
the patient bed. Doctors and nurses will be able to use the system within the authorities granted 
to their roles. Performed operations will be registered in log records. YBO-KDS, will be tested and 
used primarily in Dokuz Eylül University ICU Clinic. 

Keywords: Data Mining, Hospital Information Systems, Web Services, Decision Support System, 
Vital Risk Scoring

1. Giriş

Projenin amacı, kullanımı kolay, kullanıcı dostu, 
cihazlarla ve HBYS ile entegre bir şekilde çalışan 
bir yoğun bakım bilgi ve karar destek sistemi 
yaratmaktır. Böylece hastaların yaşamsal verile-
ri ile mekanik ventilatörlerden gelen verileri bilgi 
sisteminde saklamak ve daha sonra bu veriler 
üzerinden klinik araştırmalar yapmak mümkün 
hale gelecektir.

Ana hatları ile bu projenin sağlayacağı katkıları 
şu şekilde özetlemek mümkündür; 

Elle girilen verilerden ötürü, oluşabilecek insan 
kaynaklı hataların dijital verilerle en aza indirgen-
mesi sağlanacaktır. Yoğun Bakım Ünitesi’nde 
çalışan hekimlerin ve hemşirelerin anlık olarak 
cihazlardan veri tabanına veri aktarılmasıyla, 
Hasta Formlarına elle bilgi girişi yaparak kaybe-
decekleri zamandan tasarruf edilecektir. 
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Veri Madenciliği ve Yaşamsal Risk Belirleme 
tekniklerinin kullanılacağı Karar Destek Sistemi 
sayesinde önceden oluşabilecek durumların 
tespiti yapılıp ona göre tedavi şekli ve süreci-
nin değişiminde hekime yol gösterici bir sistem 
gerçekleştirilecektir. Bu sayede hastanın hayati 
durumu konusunda olumlu yönde gelişmeler ol-
ması amaçlanmaktadır.

2. İlgili Çalışmalar

Projemize referans olacak başlıca çalışmalardan 
gözlemlediğimiz bulgular şöyledir;
Veri Madenciliği algoritmalarından Yapay Sinir 
Ağları’nın yoğun bakım ünitelerinde başarılı 
sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir [1]. 

Yoğun bakım verilerinin merkezi veri tabanında 
kaydedilmesi ile yoğun bakım alanında yapıla-
cak tıbbi çalışmalar için temiz ve güvenilir ver-
ilerin elde edildiği görülmektedir. Bunu yanında 
geleceğe yönelik hekime destek sağlayıcı akıllı 
uygulamaların yapılabilirliği gözlemlenmiştir [10].
Yoğun bakım ünitelerinde dakika dakika biriken 
verilerin takibi ve kontrollü izleminin bilişim te-
knolojileri ile başarılı bir şekilde gerçekleştiği is-
patlanmış ve sağlık hizmetlerinde kalitenin arttığı 
gözlemlenmiştir [2].

Hollanda’da yapılan izlem çalışmasını anlatan bu 
yayında 2003-2005 yıları boyunca yoğun bakım 
ünitesinde kağıt bağımlılığından sonra geçiş 
yapılan veri yönetim sisteminin oldukça başarılı 
sonuçlar verdiği, hastaların daha iyi koşullarda 
hizmet almasının yanında çalışanların da zaman 
kaybının azaldığı izlenmiştir [9].

Büyük ölçekli yoğun bakım birimlerinde çalışan-
ların günlük yapılacak iş yoğunluğundan ötürü 
düzenli iş planlarının yapılması gerektiğinden 
bahsedilmiştir. Ancak İş yoğunluğunun faz-
la olması beraberinde sorunlar doğurduğu ve 
çalışanların hastalarla ilgilenmelerinin yanında 
başka yönetimsel işlerle zaman kaybettikleri gö-
zlemlenmiştir. Bu nedenle kontrolün kolay ola-
bilmesi için veri yönetim sisteminin önemi vur-
gulanmıştır [8].

2004-2009 yılları arasında Almanya’da yapılan 
izlem çalışmasında yoğun bakım ünitelerinde 
kullanılan Hasta Bilgi Yönetim Sistemleri’nin 
maliyetleri arttırmadığı tam tersine sağlık gid-
erlerinin azaldığı, daha kaliteli bir hizmetin 
sunulduğu gözlemlenmiştir [1].

Gerçek zamanlı yoğun bakım ünitesi aykırı durum 
tespiti uygulamasında support vector regres-
sion algoritması nın kullanımın başarılı sonuçlar 

verdiği çalışmada gözlemlenmiştir. Uygulanın 
ara yüzleri de yine çalışmada yer almaktadır ve 
projemize ışık tutacak bir başka ayrıntıdır [6]. 

Yoğun bakımlardaki iş planlama, yönetim ve taki-
bi konularında karar destek sistemlerinin başarılı 
sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir [7].

Yoğun bakım ünitelerindeki verileri ile tahmin-
leme için veri madenciliği algoritmaları (Deci-
sion Tree learning (DT), First Order Random 
Forests (FORF), Naive Bayesian networks (NB) 
and Tree-Augmented Naive Bayesian networks 
(TAN)) çalıştırılmış ve sonuçları karşılaştırılmıştır 
[4].

Cihazdan çıkan verilerin temiz oluşu ve yoğun 
bakım ünitelerinde anlık verilerin devamlı ak-
masıyla oluşan yoğun veri veri madenciliği ve 
yapay zeka algoritmalarının başarılı sonuçlar 
vermesinde önemli bir girdi oluşturmaktadır. 
Bunun vurgulandığı çalışmada Yoğun bakım üni-
telerinde kullanılan akıllı sistemlerin kaliteli hasta 
bakımında önemli bir rol oynadığının gözlem-
lendiği görülmektedir [5].

3. Ar-Ge Sürecinde Kullanılacak Yöntemler

Gereksinim Analizi, Fonksiyonel ve Fonksiyonel 
olmayan gereksinimler belirlenecektir. Gereksin-
im analiz raporu, IEEE 830 standardına uygun 
olarak hazırlanacaktır.

Tasarım kısmında modellemeler “Birleşik Model-
leme Dili”(UML)  kullanılarak yapılacaktır. Tasarım 
modellenirken Kullanıcı Senaryoları 

(Use-Case diagram) ve Sınıf/Nesne diyagramları 
çizilecektir. Veritabanını oluşturmak için Varlık 
İlişki diyagramı (Entity Relationship Diagram) 
tasarımları yapılacaktır.

SOA (servis yönelimli/tabanlı mimari) ile ilgili Di-
yagramlar çizilecektir..

3.1 Cihaz Entegrasyonu
Seri ara birimden Ethernet ara birimine 
dönüşümü sağlayacak donanım birimi proje 
kapsamında geliştirilecektir. 
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Şekil 1.  Hastane Sistem Görünümü

Şekil 2. Modüller Arası Etkileşim

Bu birim birden fazla tıbbi cihaz bağlantısını 
destekleyebilecek, ayrıca iletişim kesintilerine 
karşı tampon bellek teknolojisine sahip olacaktır. 
(Şekil 1)

Yoğun bakım ünitelerde kullanılan tüm tıbbı ciha-
zlardan, geliştireceğimiz otomasyon yazılımına 
anlık veri transfer eden bir cihaz tasarlanacak-
tır. Bu veriler istenilen mobil ya da sabit cihazlar 
üzerinden de anlık erişilebilecek, kayıt altına 
alınacaktır.

Bu veriler, yazılımımızın kullanacağı V model 
sürecine dayanacaktır ve karar destek sistem-
lerinde veri ambarı görevi görecektir.

Yoğun bakım ünitesi verilerinin HBYS ile entegre 
edilmesi ülkemizde ilk kez gerçekleştirilecektir. 
Bu proje içerisinde bir Karar Destek Sistemi ile 
hekimlere öneriler çıkarılması bir ilk olacaktır. 
Hasta başında gerekli işlemlerini sterilizasyona 
uygun dokunmatik ara yüzü ile yapabilecektir.

3.2 YBO-KDS İşleyiş Adımları
-Gereksinim Analizi;
Bu aşamada hekimler ile çalışmalar yapılarak 
kullanıcı ihtiyaçları belirlenecek ve proje ekibi 
olarak toplantılar yapılarak yazılım gereklilikleri 
tespit edilecektir. Sistemin desteklemesi gerek-
en tüm standartlar belirlenecek ve bu standartlar 
ile ilgili gereksinimler (ara yüz, güvenlik ve per-
formans gereksinimleri) çıkartılacaktır. Belirlenen 
tüm gereksinimlerin standartlara uygun olarak 
dokümantasyonu hazırlanacaktır.

-Tüm Sistem Bileşenlerinin Tasarımı;
Sistem tasarımı esnasında literatür taramaları 
hem tıp tarafından hem de bilgisayar mühendis-
liği tarafından paralel olarak yapılacak ve teknik 
/ ekonomik yapılabilirlik çerçevesinde, proje ile 
ulaşılmak istenen hedefleri destekleyecek teknik 
yaklaşım metotları araştırılacak ve sistemin 
desteklemesi gereken tüm standartlar belirle-
necektir. 

-Yoğun Bakım Cihazlarından Veri Aktarılması;
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun 
Bakım Ünitesi’nde yatan her hastanın başında 
bulunan, tedavisini ve yaşam desteğini sağlayan 
bir takım cihazlar bulunmaktadır. Şu anki çalış-
ma sisteminde bu cihazlardan çıkan anlık bilg-
ilerin el ile hekim ve/veya hemşireler tarafından 
Hasta İzlem Formlarına yazıldığı ve bu verile-
rden hastanın durumuna göre tedavisine yön 
verme işlemlerinin bu formlardan çıkarsamalar 
yapılarak gerçekleştiği görülmektedir. Bunun 
önüne geçerek cihazlardan tasarım aşamasın-
da oluşmuş veri tabanına gerçek zamanlı bilgi 
aktarımının elde edileceği modül bu aşamada 
gerçekleşecektir. 

-Yoğun Bakım Hasta Takip Süreçleri Uygula-
masının Geliştirilmesi;
Hasta kaydı ve hastanın tıbbi bilgilerinin merkezi 
veritabanından sorgulanacağı Web Servis me-
totlarının yazılacağı bu aşamada hem Web Ta-
banlı Yazılım Modülü üzerinden hem de Mobil 
Web Modülü üzerinden bu servislere bağlantı 
gerçekleştirilecektir. Mobil Web de dahil olmak 
üzere sistem içindeki platformlara hizmet vere-
bilecek olan Hasta Bilgi Servisi ile uygulamalar 
veritabanı ile bağlantı kurmak zorunda kalmay-
acaktır. Bu durum sistemin güvenliğini artıracak 
ve yeni platformlara destek verebilme özelliği ka-
zandıracaktır.  

-Risk Belirleme ve Karar Destek Sisteminin 
Geliştirilmesi;
Hasta demografik bilgileri, laboratuar sonuçları, 
tanı ve tedavi sonuçları gibi veriler, incelenecek 
parametrelerin önemli bir bölümünü oluşturacak-
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Şekil 3. Uygulmanın akış şeması

tır. Akabininde, Veri Madenciliği Algoritmalarının 
kullanımı ile ilgili literatür gözden geçirilerek, 
yapılacak çalışma için bir vizyon sağlanacaktır. 

-Mobil Web Uygulamasının Geliştirilmesi;
Bu aşamadaki ana görev Mobile Web uygu-
lamasının görsel ara yüzünü geliştirmektir. Bu 
nedenle mobile cihazlarda kolay kullanım özel-
likleri göz önüne alınarak ve gereksinim analizi 
ile tasarım aşamalarında elde edilen bileşenlerin 
tamamını sağlayan, hekimlerin ve hemşireler-
in zamanlarını almayan, yormayan ve sade bir 
uygulama gerçekleştirme hedeflenmektedir. 

-Yazılım Modüllerinin Entegrasyonu ve Testi;
Proje ekibi entegre sürecinde bir arada çalışa-
cak, çıkan olası problemler çözümlenerek tekrar 
teste tabi tutulacaktır.

-Pilot Uygulama ve Kullanıcı Testleri;
Proje ekibi test sürecinde bir arada çalışacak, 
çıkan olası problemler çözümlenerek tekrar teste 
tabi tutulacaktır.

4. Projenin Yenilikçi Yönleri 

Projemiz, yoğun bakım servisinde kullanılan tıb-
bi cihazlardan gelen hasta verilerini anlık şekil-
de kaydedebilecek bir sistem sunar. Türkiye’de 
yoğun bakım ünitelerinde anlık olarak takip edilen 
hasta verilerinin elektronik ortama kaydedilemiy-
or olması, işleyiş ve klinik araştırmalar bakımın-
dan büyük bir olumsuzluktu. Projemiz sayesinde 
veriler elektronik ortamda saklanacak ve etkin 
bir güvenlik mekanizmasıyla da korunacaktır.

Hasta yoğun bakımdayken ve süreç sonrasında 
istenilen verilere mobil cihazların desteğiyle in-
tranet içerisinde ulaşım imkanı sağlanacaktır.

Hasta verileri çoğunlukla sistem tarafından 
otomatik olarak alınabilecek, bazı bilgilerin girişi 
için sistem içerisinde yazılım modülleri oluşturu-
lacaktır. Klinik araştırmalar için de birçok hasta 
verisine toplu halde erişim saniyeler bazında 
gerçekleşebilecektir.

YBO-KDS hastanelerde birincil kayıt sistemi 
olan “Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi” ile HL7 
protokolüyle haberleşebilecektir.

Projemize yenilik sağlayacak olan bir diğer 
faktör ise özel Bulut Bilişim’in (Private Cloud 
Computing) kullanılacak olmasıdır. Bulut Bilişim 
talebe göre kapasite artırımını ve azaltımını hızlı-
ca yapabildiği için hastaların Dashboard’lardan 
gelen bilgilerini kolaylıkla işleyebilmekte kay-
nakların kullanımını maksimize edebilmesine 

olanak sağlayabilmektedir. İnternet bağlantısı 
sayesinde, hekim ve hemşirelerin bilgisayarları-
na herhangi bir dosya kaydedilmesine gerek kal-
mayacaktır.

Kaydedilen verilerin ve yapılan değişikliklerin 
kim tarafından yapıldığının anlık değişim tablosu 
(Log Table) tutulup, erişim hakları çeşitli güvenlik 
seçimlerine tabi olacağından hasta verisi güven-
liği önemli ölçüde artacaktır. Projemizin yurt içi 
ve dışındaki benzerlerinden en büyük üstünlüğü 
toplanan veriler üzerinde çeşitli veri madenciliği 
algoritmaları kullanılarak veriler arasında daha 
önceden fark edilemeyen mantıksal bağıntıların 
bulunması bu şekilde hem hasta bakım kalitesi-
nin iyileştirilebilmesi hem de klinik araştırmalara 
kaynak olunmasıdır.

Hataların engellenip, hem doktorun hemşire 
üzerindeki gözetimi arttırılarak bakımın geliştir-
ilebilmesi, hem de herhangi bir acil durumda so-
rumlu doktora otomatik uyarı gidebilmesi sağla-
nacaktır.

4.1 Karar Destek Sistemi için Veri Madenciliği 
ve Yaşamsal Risk Belirleme Teknikleri
Projemizin yurt içi ve dışındaki benzerlerinden en 
büyük üstünlüğü toplanan veriler üzerinde çeşitli 
veri madenciliği algoritmaları kullanılarak veriler 
arasında daha önceden fark edilemeyen mantık-
sal bağıntıların bulunması bu şekilde hem hasta 
bakım kalitesinin iyileştirilebilmesi hem de klinik 
araştırmalara kaynak olunmasıdır.

Projede, Veritabanlarında Bilgi Keşfi (Knowledge 
Discovery in Databases - KDD) basamakları 
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(Problemin Tanımlanması, Veri Hazırlama, Veri 
Madenciliği, Bilgi Sunumu) izlenecektir.

Kümeleme, Sınıflandırma ve Birliktelik Kural-
ları Analizi gibi Veri Madenciliği yöntemleri kul-
lanılacaktır. Sınıflandırma algoritmalarından 
Yapay Sinir Ağları, Karar Ağaçları ve Bayes, 
Birliktelik Kuralları Analizi için Apriori ve Fp-
Growth, Kümeleme algoritması olarak da SOM 
ve K-Means++ kullanılması planlanmaktadır.

Örnek vermek gerekirse dünyada 8 milyon insan 
sepsis hastalığından dolayı hayatını kaybetme-
ktedir (Global Sepsis Birliği-GSB). Yoğun bakım 
ünitelerdeki ölümlerin büyük bir kısmı sepsis 
hastalığı yüzünden meydana gelmektedir. Sepsis 
hastalığının tanısı için 8 parametre kullanılmak-
tadır. Karar Destek Sistemi sayesinde bu para-
metreler değerlendirilerek sepsis hastalığının 
önceden tespit edilerek yoğun bakım ünitel-
erindeki mortalite oranlarının  % 50 azalacağı 
öngörülmüştür. Aynı şekilde Akut Böbrek Yetme-
zliği de yoğun bakım ünitelerindeki ölümlerin art-
masına neden olan hastalıklardan birisidir. Akut 
Böbrek Yetmezliğinin değerlendirilmesinde Karar 
Destek Sistemiyle RIFLE skorlaması kullanılarak 
mortalite oranlarında azalma olması hedeflen-
mektedir. Yoğun Bakım Otomasyonu ve Karar 
Destek Sistemi projesiyle Karar Destek Sistemi 
oluşturulurken belli başlı hastalıklara ağırlık veri-
lecektir. Bunlardan en önemlileri Sepsis ve Akut 
Böbrek yetmezliği hastalıklarıdır.

APACHE, SOFA, RIFLE gibi yoğun bakım skorla-
ma standartları kullanılacaktır. Ayrıca verilerin ve 
modellerin etkin kullanımı sağlanarak karmaşık 
problemlerin çözümü için Karar Destek Sistemi 
oluşturulacaktır. Böylelikle bu sistem, önceden 
oluşabilecek durumları tespit edebilecek, anında 
analiz yeteneği ve gelişmiş haberleşme olanağı 
sağlayacaktır. 

5. Ekonomik Bakımdan Projenin Sağlayacağı 
Katkılar

Proje çıktısının ana müşterisi yurtiçi ve yurtdışın-
daki erişkin yoğun bakım klinikleridir. Sağlık sek-
törü ülkemizde ve yurtdışında en hızlı gelişen 
ve ihtiyaçları da en hızlı artan sektörlerden biri-
sidir. Doğrudan insan sağlığına odaklandığı için 
ayrılan kaynaklar da günden güne artmaktadır.
Ülkemizde, bizim projemizdeki otomasyona 
benzer bir çözüm bulunmamaktadır. Benzer 
çözümlerin neredeyse tamamı yurt dışından ithal 
edilmekte olup, fiyatları oldukça yüksektir. Yerli 
çözüm üreteceğimiz için ciddi bir rekabet avan-
tajı sağlayıp, hem pazar payında artış hem de 
rekabette tüm firmalar için fiyat düşüşü sağlaya-

cağımızı düşünmekteyiz.
Projenin içerisinde yer alan karar desteği sağlan-
ması, Yoğun Bakım Servisi Cihazlarının HBYS 
entegrasyonu ve mobil cihazların kullanılması 
analitik yöntemlere dayalı hasta bilgisi takip ve 
tahminleme işlemleri yönetimi gibi daha birçok 
yenilik sektöre kazandırılmış olacaktır. 
Günümüzde projede öngörülen tüm özellikleri 
birden barındıran Türkçe destekli bir ürün bu-
lunmamaktadır. Dolayısıyla, sağlık sektörü için 
geliştireceğimiz bu ürün rakiplerimize karşı 
üstün olmamızı sağlayacak diğer klinik alanlarda 
da benzer uygulamalar geliştirilmesi için temel 
oluşturacaktır. 

6. Projenin Teknoloji Düzeyi

HL7
Hastaneler, geleneksel olarak hasta takibi ve 
faturalandırmada birden fazla bilgisayar sistemi 
kullanırlar. Tüm bu sistemler, birbirleri ile iletişim-
lerini koruyabilmek için ara yüzlere ihtiyaç duyar-
lar. Hastane Bilgi Yönetimi Sistemleri (HBYS)’ne 
yönelik bir standart geliştirmek için kurulan HL7, 
günümüzde klinik verinin iletiminde birçok ku-
rum ve kuruluşta tercih edilen yegane standarttır.

Tıbbi Cihaz entegrasyonları
Yoğun bakım ünitesinde hastaların tedavisinde 
kullanılan tıbbı cihazların anlık değerlerinin 
merkezi bir sunucuya aktarılarak kaydedilebilme-
si için RS-232, RS-485, Ethernet vb. iletişim 
yöntemlerini kullanılarak her bir tıbbı cihazın ayrı 
ayrı veri protokolleri çözümlenecek. Bu işlem için 
özel olarak geliştirilecek gömülü yazılım içeren 
telemetri cihazı tasarlanacaktır.

Web servisleri
Projemizde web servisin avantajlarından yarar-
lanmak üzere Windows Communication Foun-
dation (WCF) bileşenleri kullanılacaktır. Mevcut 
“Hastane Bilgi Sistemi’nden veri alınması ve 
izlenen cihazlardan verilerin veritabanına aktarıl-
ması web servis yoluyla sağlanacaktır. Hasta 
süreç takip sistemi ve veri madenciliği uygu-
lamaları için de kurulacak web servislerden 
yararlanılacaktır.

Mobil
Projede, Mobil Arayüzü ile yoğun bakımda çalışan 
hekim ve hemşireler hastanın bilgi takip sistemi-
ni Mobil cihazlardan rahatlıkla yapabileceklerdir. 
Bu sayede, doktorlara ve hemşirelere bilgiler hı-
zla iletilecek ve herhangi acil bir durum olduğun-
da ise uyarı olarak cihazlara iletişim gerçekleştir-
ilecektir. Anlık takip sistemi olacağından dolayı, 
gelişmeler an be an gözlemlenecek ve gerektiği 
yerlerde de müdahaleler kolayca yapılacaktır. 
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Mobil tabanının olması kullanım kolaylığı sağla-
yarak hastaların verilerinin hem güvenli hem de 
hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlar.

Veri madenciliği
Veri madenciliği tekniği kullanılarak elde edilen 
veri yığınlarından dinamik bir süreç ile önceden 
bilinmeyen doğru ve yararlı bilgilerin ortaya 
çıkarılması ve geleceğe yönelik fikirler vermesi 
amaçlanmaktadır. Aynı zamanda karar verme 
sürecini de kolaylaştırılması hedeflenmektedir. 
Veri madenciliği sonucunda ortaya çıkan rapor-
lar sayesinde yoğun bakım ünitesinde yatmakta 
olan hastalara önceden tanı konulması ve ola-
bilecek kritik durumların engellenmesi sağlan-
mış olacaktır. Böylelikle gereksiz ve yanlış ilaç 
kullanımı gibi insan kaynaklı hatalarda azaltılmış 
olacaktır.

Veritabanı üzerinde geliştirilecek karar destek 
sistemi sayesinde yoğun bakım ünitesindeki 
karmaşık tıbbi süreç, veri yoğunluğu ve hastaya 
özel kritik kararların verilmesi kolaylaştırılacaktır.

7. Sonuç

Kullanılabilir olması ve hayat kurtaracak bir çalış-
ma hedefi ile projemizin hazırlanış aşamasında, 
şu bulgulara ulaşmıştır; Yoğun bakım ünitesinde 
cihazlar ve terminaller arası herhangi bir network 
ağı yoktur. Tam otomasyona geçiş için tüm ci-
hazların kablolu ve/veya kablosuz ağ üzerinden 
birbirleriyle iletişimi sağlanacaktır. Kullanılacak 
malzemeler tıbbı çalışma ortamlarına göre özen-
le seçilecektir. (Örneğin: yanmaz ağ kabloları, 
anti-bakteriyel dokunmatik cihazlar)

Otomasyona geçişten sonra, aynı anda 
sunucuya erişebilecek en az 50 istemci için en 
az 100Mbit haberleşme ağı kurulacaktır. Ver-
ilerin depolanacağı disk grubu, kurumsal tipte, 
genişleyebilen ve dışarı yedeklemeye uygun ola-
caktır. Keşfi yapılan tıbbı cihazların, haberleşme 
arabirimleri ve veri biçimleri farklılık göstermek-
tedir. IEEE standartları kullanılarak veri iletişimi 
sağlanacaktır.

Sistemin özel bulut bilişim mimarisine dayalı ol-
ması nedeniyle, sistem ve ara yüzler web tabanlı 
olacak ve mobil cihazları da destekleyecektir. 
Veri gizliliği ve güvenliğinin önemli olduğu sağlık 
sektöründe kullanılacağı için HTTPS ve SSL 
sertifikası kullanılacaktır. Proje sonunda kullanı-
ma geçen uygulama sistemimiz ile hedeflenen 
başarı ölçütleri ve hedeflenen değerler aşağıdaki 
tabloda verilmiştir.

Tablo 1. Başarı ölçütleri ve Değerleri

1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek 
Programı kapsamında ve yapım aşamasında 
olan projemiz, Alto Teknoloji Bilişim Çözümleri 
San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından yürütülme-
ktedir.
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