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Özet: Sağlık kurumlarının tedavi ve bakım maliyetleri günden güne artmaktadır. Bu giderlerin hastaya yansımasını önlemek 

amacıyla kurumların bir takım önleyici önlemler almaları kaçınılmaz olmuştur. Bu amaca hizmet eden unsurlardan birisi de 

sağlık hizmetlerinin anlık izlenmesi ve ileriye yönelik projeksiyonunda analitik ve görüntüleme (visualization) tekniklerinin 

kullanımıdır.  Hastanelerin yönetildiği merkezler olan Kamu Hastaneler Birlikleri (KHB) buna en çok ihtiyaç duyan mercilerden 

biridir.  KHB’ler karar verici olarak, bağlı olan hastanelerde uygulanan tıbbi süreçlerin üst seviye takibini yapmakta,  stok takibi, 

satın alma süreçleri gibi idari ve mali konularda karar vermektedir. Bunun için de güncel, doğru çelişkiye meydan vermeyen, 

kümülatif veriye ihtiyaç duyarlar.  Geleneksel yöntemlerde, merkezden hastanedeki veriye bağlantı sağlayarak istatistik 

verilerinin alınmasına yönelik çözümler üretilmektedir. Fakat bu çözümleri üretirken performans konuları göz ardı edilen 

unsurlar olmaktadır. Hastane otomasyonları en ufak gecikmeyi bile tolere edemeyecek kritik süreçlerin işletildiği ortamlardır. 

Özellikle Kamu Hastaneler birlikleri için kurgulanan geleneksel analitik çözümler, hastane otomasyonlarının performansının 

olumsuz yönde etkilenmesine bu da hizmet süreçlerinde aksamalara neden olmaktadır. Bu bildiri ile Hastane Bilgi Yönetim 

Sistemleri (HBYS)’nden bağımsız olarak oluşturulan veri ambarı sayesinde yöneticilerin KHB’ler bünyesindeki hastanelerden 

ihtiyaç duyduğu bilgiye sistem performansını etkilemeden, istediği anda erişebilmesine olanak sağlayan Karar Destek Çözümü 

mimarisi ve teknik yaklaşımı sunulmuştur.  Bu yaklaşım sayesinde yetkili kişiler, tıbbi, idari, ameliyat, personel, mali ve 

laboratuvar analizleri gibi alanlarda önceden hazırlanmış raporları anlık olarak izleyebilmekte, ileriye yönelik projeksiyon 

konusunda çıkarımlar yapabilmektedir. Ortaya koyulan Karar Destek Çözümü mimarisi ve teknik yaklaşımı, hastanede var olan 

bilgi sistemlerinde hiçbir performans kaybına yol açmaması açısından özgündür. 

Anahtar Sözcükler: Sağlık Bilişimi, İş Zekası, Kamu Hastaneler Birliği, Güvenlik 

Abstract: It is important to increase the patient satisfaction while decreasing the healthcare costs. Use of Business Intelligence 

in healthcare services are one of the elements which is used for this purpose. Association of Public Hospitals (APH) are one of 

the authorities which needs these systems. Association of Public Hospitals (APH) could pursue the medical processes, financial 

and administrative processes like stock follow-up and purchasing instantaneously by using these systems. It is important to reach 

and analyze the data and report the results by head of APH office for decision making. However, not to affect performance of 

the existing system in hospitals and ensuring the secure access of the data is important. In this paper Akgün APH Business 

Intelligence application which enables healthcare managers to access the information of the hospitals in APHs without affecting 

the performance of the system is presented. Executives are able to get the reports about medical, administrative and financial 

issues. Besides, detailed and personalized reporting structures provides added advantage for specific reporting. In addition to 

this, it is possible to authorize the users in different levels for ensuring security of the data. The Decision Support Solution 

architectural and technical approach is unique in that it does not cause any performance loss in the existing information systems 

in the hospital. 

 

1. Giriş 

Hayatın pek çok alanında olduğu gibi hastaneler için de bilgi 

sistemleri vazgeçilmez unsurlardan biridir. Bilgi sistemleri 

sayesinde tıbbi, idari ve mali süreçlerin her aşamasıyla ilgili 

pek çok veri kayıt altına alınmaktadır. Sağlık hizmetlerinde 

verimi ve kaliteyi arttırmak, finansal aktivitelerde şeffaflığı 

sağlamak ve gerçek zamanlı bilgiye erişmek için kayıt altına 

alınan verinin anlamlı hale getirilmesi ve uygun yöntemlerle 

yetkili kişilere sunulması gerekir [1]. Ayrıca kaynakları etkin 

bir şekilde kullanırken bakım hizmetlerinde kaliteyi arttırarak 

hasta memnuniyetinin sağlanması da büyük önem taşır. Bunu 

sağlamak için klinik ve idari verinin bir arada değerlendirmeye 

alınacağı sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır [2]. Bu doğrultuda, 

sağlık sektöründe iş zekası sistemlerinin kullanımı 

yaygınlaşmaktadır  [3], [4].  

İş zekası, veri depolama ve toplama işlemlerini iş karar verme 

sürecine girdi sağlamak için bilgi yönetimi ile birleştiren veri 

tabanlı bir süreçtir. İş zekası kuruluşların karar verme sürecini 

geliştirmelerini sağlayacak kurum süreçlerine, teknolojilerine 

ve verilerine ihtiyaç duyar [5]. İş Zekası Sistemleri, 

operasyonel verinin özelleşmiş analitik araçlarla işlenmesiyle 

elde edilen bilginin planlayıcılara ve karar vericilere yüksek 

seviye raporlarla sunulduğu sistemlerdir. Bu sistemler, pek çok 

iç ve dış kaynaktan elde edilen veriyi entegre ederek karar 

verme süreçlerini etkileyecek gelişmeler, trendler gibi 

konularda çıkarımlar yapılmasını sağlayacak bilgiyi sunarlar 

[6]. Bu sistemler, verinin toplanmasını, depolanmasını, analiz 

edilmesini ve raporlanmasını sağlayan pek çok metodu ve 

teknolojiyi içinde barındırır. Bu bileşenler [7]: 

 OLAP (On-line analytical processing): 

Kullanıcıların çok boyutlu özetlenmiş verinin 

görüntüsüne ulaşabildikleri veritabanı teknolojisidir.  

 Gelişmiş Analitik: Veri madenciliği, kestirim ve 

karar verme analizi gibi metotlardır.  

 Kurumsal Performans Yönetimi: Portallar, puan 

kartları, gösterge tabloları bu bileşen dahilindedir. 

 Gerçek Zamanlı İş Zekası ( Real-time BI): 

Metriklerin gerçek zamanlı olarak e-posta, 

mesajlaşma gibi sistemlerle dağıtımını sağlar.  

 Veri ambarları ve data martlar 

 Veri kaynakları 

Türkiye’de “Sağlıkta Dönüşüm Programı” kapsamında 

yayımlanan “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat 



ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile 

sağlık kuruluşlarının açılması, işletilmesi, faaliyetlerinin 

izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi ve sağlık 

hizmetlerinin verilmesinin ve sürekliliğinin sağlanması 

görevleri Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na verilmiştir  

[5], [6], [7]. Kuruma bağlı hastaneler il genelinde Kamu 

Hastane Birliği (KHB) altında birleştirilip, genel sekreter ile 

yönetilmeye başlanmıştır.  Genel sekreter, “Kamu Hastaneleri 

Birlikleri Verimlilik Değerlendirmesi Yönetmeliği”  [8]  

doğrultusunda kaynakları doğru kullanarak hizmet kalitesini 

arttıracak şekilde stratejik kararlar almakla yükümlüdür. Bu 

doğrultuda, birliğin bünyesindeki hastanelerden gerekli 

verileri toplayarak bu verilerin bilgiye dönüşmesini sağlayacak 

sistemlere ihtiyaç duymaktadır.  

Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri’nde bir hastanın hastaneye 

kaydının alınmasından tanısının konulmasına kadar geçen 

süreçte yapılan tetkikler, kullanılan malzemeler, bu işlemler 

için oluşan maliyet, bu işlemi yapan doktor ve hemşire gibi 

kayıtlar tutulmaktadır. Kamu Hastane Birliği’ne bağlı 

hastaneler farklı yerlerde bulunmakta ve farklı hastanelerin 

Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri farklı platformlarda 

çalışabilmektedir. Ayrıca, kayıtlar farklı veri tabanlarında, 

hatta bazen aynı veri tabanı içinde farklı modüller farklı 

formatlarda tutulabilmektedir. Verideki hızlı büyüme ve 

format farklılıkları verinin toplanıp, analiz edilip 

raporlanmasını oldukça zorlaştırmaktadır. Bununla birlikte, 

son kullanıcının gereksiz verilere erişmesi, veri 

paylaşımındaki güvenlik riski gibi sorunlarla beraber web 

ortamından ortak erişim ve mobil cihazlardan erişim 

sağlayabilme gibi talepler de oluşmaktadır. 

Geleneksel yöntemlerle geliştirilen sistemlerde, KHB’ye bağlı 

hastanelerden veri alınması için hastanelerin görüntü 

oluşturmasını isteyerek hastanenin canlı veri tabanı (OLTP) 

üzerinden raporlama yapılması veya HBYS sistemi içerisinde 

istatistik raporlarının geliştirilmesi gibi yöntemler 

izlenmektedir. Bu yöntemlerde, sorgunun canlı sistem 

üzerinden çalıştırılması HBYS veri tabanı performansını 

olumsuz yönde etkileyerek zaman zaman sistem durmalarına 

bile neden olabilmektedir. Bu da hastanelerde hizmet 

süreçlerinde aksamalara neden olmaktadır ki bu, en küçük bir 

gecikmeyi bile kaldıramayacak denli kritik işlemlerin 

yürütüldüğü bu kurumlarda kabul edilebilir bir durum değildir. 

Ayrıca, KHB’ler bünyesinde birden fazla sağlık tesisi 

bulunmaktadır. Genel sekreterlikler her bir hastanenin verisini 

ayrı ayrı görüntüleyebileceği gibi hastaneler arası karşılaştırma 

da yapabilmektedir. Ancak, geleneksel yöntemlerle tek bir 

hastanenin verisi görüntülenebilmekte KHB’ye bağlı 

hastanelerin verisi tek ekranda karşılaştırmalı olarak 

izlenememektedir. Ayrıca, o an ihtiyaç duyulan analizin hızlı 

bir şekilde raporlanması ihtiyacına da cevap verilememektedir.  

İlerleyen bölümde, Akgün Kamu Hastane Birlikleri İş Zekası 

uygulaması ile KHB’lerin bağlı hastanelerin bilgi yönetim 

sistemlerinin performansını etkilemeden analiz ve raporlama 

ihtiyaçlarına en hızlı ve en esnek şekilde cevap verebilecek 

şekilde geliştirilen Karar Destek Çözümü mimarisi ve 

geliştirmede kullanılan teknik yaklaşım sunulacaktır.  

2. Yöntemler/Mimari  

Bu sistemde, öncelikli olarak KHB’lere bağlı hastanelerin bilgi 

yönetim sistemlerinin performansına etki etmeyecek bir 

mimari oluşturulmasına önem verilmiştir. Bu doğrultuda, 

geliştirilen sistem üç katmanlı bir yapıdan oluşmaktadır 

(Şekil1). Bu yapıda, en altta bulunan bileşen veri ambarıdır. 

Genel sekreterlik bünyesindeki bir sunucuda hastanelerden 

gelen verilerin tutulacağı ve iş zekası yıldız şemalarına uygun 

olacak şekilde veri ambarı (OLAP) oluşturulmuştur. OLAP 

modellemesi yapılırken son kullanıcının veriye hızlı erişmesini 

sağlamak için indekslemeler, bölüntüler ve kümeler 

oluşturulmuş ve normal görüntü (view) yerine somut görüntü 

(materialialized view) kullanılmıştır. Veri ambarına, 

hastaneler bünyesindeki OLTP’lerden veri akışı için ASP.net 

ile hazırlanmış webservisler geliştirilmiştir. Bu webservisler 

ile yeni oluşan verinin gönderilmesi, güncellenen verinin karşı 

tarafta güncellenmesi, pasif/silinen verinin karşı tarafta pasif 

edilmesi işlemlerinin yapıldığı yapı kurulmuştur. Bu yapı 

sayesinde kullanıcılar veriye anlık olarak erişebilmektedir.  

 
Şekil 1 İş Zekası Uygulaması Katmanları 

Orta katmanı OracleBI yönetim bileşeni oluşturmaktadır. Bu 

bileşen de kendi içinde üç katmanlı bir yapı barındırır. En altta 

bulunan fiziksel katmanda veri ambarı ile bağlantı kurularak 

ilişkiler (relation) oluşturulur. İş modeli ve eşleme (business 

model and mapping) katmanında ise hiyerarşik kırılımlar, 

hesaplanmış alanların bulunduğu küpler oluşturuldu. Verilerin 

modellenmesinde kullanıcıların önce geneli izleyip daha sonra 

detaya inmeleri için hiyerarşik yapılar kuruldu.  Hastane 

veritabanında ve veri ambarında tutulmayan, kullanıcıların 

rapor alma hızını arttıracak hesaplanmış alanlar ve 

karşılaştırmalı olarak analiz yapılabilmesi için gün, ay, çeyrek, 

yarıyıl, yıl bazında kırılımlar eklendi.  Tablo ve alanlar son 

kullanıcının işini kolaylaştıracak şekilde anlaşılır ve 

gerektiğinde birleştirilerek tasarlandı. Üçüncü katman olan 

sunum katmanında ise veri ambarından alınarak iş zekası 

modellemesi yapılan verinin son kullanıcı için düzenlemesi 

yapılır. 

Sistemin son katmanı olan raporlama bileşeninde, veri 

ambarından alınarak iş zekası modellemesi uygulanan veriler 

gösterge paneli üzerinden kullanıcıların izlemesine 

sunulmaktadır. Bu bileşen yönetim bileşeninin sunum katmanı 

ile iletişim içindedir. Yönetim bileşeninin sunum katmanında 

son kullanıcı için düzenlenmiş veri grupları, raporlama 

bileşenindeki dashboard üzerinde grafikler, tablolar, haritalar, 

performans göstergeleri gibi öğelerle sürükle bırak yapıları 

sayesinde hızlıca raporlanabilmektedir.  

Sağlık kurumlarında kullanılan bilgi sistemlerinde verilerin 

güvenliğinin sağlanması büyük önem taşımaktadır. Bu 

doğrultuda geliştirilen bu uygulamada son kullanıcının 

gereksiz veriye erişmemesi için veriler “tıbbi”, “idari” ve 

“mali” olacak şekilde gruplandı. Kullanıcıların sisteme erişim 



yetkileri de yine bu veri grupları üzerinden yapıldı. Sistemde 

hem veri hem rapor bazında erişim yetkisi vermek mümkün 

kılındı. Ayrıca, sisteme eklenen kullanıcıların hangi raporlara 

erişeceği kataloglar üzerinden belirlendi. Veri bazında erişim 

yetkisi için ise bağlantı kuran kullanıcının kimliği (user_id) 

üzerinden tablolar filtrelendi. 

3. Çözüm ve Bulgular 

 

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi’nden bağımsız olarak 

geliştirilmiş olan Akgün Kamu Hastane Birlikleri İş Zekası 

sisteminde oluşturulan veri ambarı sayesinde KHB’ler 

bünyesindeki hastanelerin verilerine doğrudan 

erişebilmektedir. Sağlık alanında, merkezi seviyede ilk defa 

uygulamaya konan bu yapı hem KHB’lerin işini hızlandırmış 

hem de rutin rapor dönemlerinde hastane otomasyonlarındaki 

performans kaybının önüne geçilmesini sağlamıştır. Örneğin, 

tüm kurumların bir aylık poliklinik sayıları ve yatan hasta 

sayıları 1.32 saniyede, 1 aylık fatura bilgileri 1.64 saniyede, bir 

aylık tüm tanı bilgileri 2.29 saniyede alınabilmekteyken, veri 

ambarı olmadan kurumlara bağlantı kurularak çalıştırılan 

sistemlerde bu işlemler dakikalarca sürmektedir. Ayrıca bu 

sistemlerde sorgular sürekli ekleme (insert) ve güncelleme 

(update) işlemlerinin yapıldığı HBYS veritabanında 

çalıştırıldığı için HBYS veritabanına büyük yük getirerek 

sistemde yavaşlamalara yol açmaktadır. Bu doğrultuda, ortaya 

koyulan Karar Destek Çözümü mimarisi ve teknik yaklaşımı, 

hastanede var olan bilgi sistemlerinde hiçbir performans 

kaybına yol açmaması açısından özgündür.  

KHB’lerin veriye anlık erişimi de son derece kolaylaşmıştır. 

Oluşturulan analitik metotlar sayesinde eldeki verinin hızlıca 

analizi yapılabilmekte ve uygun görselleştirme yöntemleriyle 

raporları kolayca oluşturulabilmektedir. Yetkili kişiler, tıbbi, 

idari, ameliyat, personel, mali ve laboratuvar analizleri gibi 

alanlarda önceden hazırlanmış raporları anlık olarak 

izleyebilmektedir.  

Yöneticiler, hastanelerden almak istedikleri bilgiye tek 

ekrandan ulaşabilmektedir. Oluşturulan hiyerarşik yapılar 

sayesinde genelden özele doğru raporlama yapabilmektedir. 

Kurum bazında, yıllara, aylara ya da günlere göre bilgi 

alabileceği gibi her kurumun kendi içinde poliklinik, doktor, 

hemşire, diğer personel, cihaz takibi gibi bilgilerine erişip 

sürükle bırak ile raporlamalarını yapabilmektedir. Ayrıca, 

hesaplanmış alanlar sayesinde bu raporlar çok kısa sürede 

oluşturulabilmektedir (Şekil 2).  Bu sayede, KHB’ler karar 

verici olarak kaynaklarını yönetmek noktasında daha hızlı 

davranabilmektedir. 

 

 
Şekil 2 Kullanıcının Veriye Ulaşması için Kullanılan Kırılım Yapısı ve 

Hesaplanmış Alan Örnekleri 

Verinin kurum içinde gerçekleşen süreçlere göre gruplanması 

ve yetkilendirme mekanizması sayesinde gereksiz verilere 

erişimin önüne geçilmiştir. Kullanıcılar, internet tarayıcısı olan 

kişisel bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet, telefon gibi 

cihazlardan yetkileri dahilinde sisteme erişim 

sağlayabilmektedir. 

 

4. İleri Çalışmalar ve Öneriler 

 

Geliştirilen uygulamada oluşturulan veri ambarı, gerek 

barındırdığı veri gerekse verinin modellemesinde kullanılan 

yöntemler sayesinde yapılacak bilimsel araştırmalar için 

oldukça etkin bir kaynak oluşturmaktadır. Özellikle klinik 

karar destek sistemleri geliştirilmesi noktasında 

araştırmacıların ihtiyaç duyduğu veriyi büyük oranda 

barındırmaktadır.  

Kamu Hastane Birlikleri, sağlık hizmetlerinde hasta 

memnuniyetini ön planda tutarak maliyeti düşürüp verimliliği 

arttıracak çözümlere ihtiyaç duymaktadır. Bu noktada, mali 

alanda kullanılacak ve kestirim metotlarını barındıran 

uygulamaların bu ihtiyaca cevap verebileceği 

düşünülmektedir. Uygulamanın barındırdığı veri ambarının bu 

metotların geliştirilmesi aşamasında oldukça etkin bir kaynak 

sağlayacağı düşünülmektedir. 
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