
T.C 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Hastane Ve Sağlık Kuruluşlarında Yönetim Bilim Dalı 

 

Yüksek Lisans Tezi 

 

 

BİLGİ SİSTEM VE TEKNOLOJİLERİNİN   

DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN  

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ 

FAKÜLTESİNDE BİR UYGULAMA 

 

 

Mehmet Cudi BALKAYA 

 

 

No: 2501960219 

 

 

TEZ DANIŞMANI: 

YRD. DOÇ. DR. AYKUT BERBER 

 

 
İstanbul-2007



 i 

BİLGİ SİSTEM VE TEKNOLOJİLERİNİN   

DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN  

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNDE  

BİR UYGULAMA 

 

Mehmet Cudi Balkaya 

 

ÖZ 

 

Son yıllarda kitle iletişim araçlarının gelişmesi ve yaygınlaşması, toplumun 

sağlık konusunda giderek bilinçlenmesine ve daha kaliteli sağlık hizmeti talep 

etmesine neden olmaktadır. 

 

Sağlık kuruluşlarında kaliteli hizmetin temin edilebilmesi, sunulan hizmetin 

kalitesinin değerlendirilebilmesi, kalitenin yönetilebilmesi ve hastalar hakkında doğru 

verilere ulaşılabilmesi, elde edilen bilgilerin düzenli bir şekilde kullanılmasına 

bağlıdır. Daha iyi bir hizmet verebilmek için gerekli bilgi ve verilerin toplanması, 

kullanılması ve paylaşılabilmesi ise, bilgi sistemlerinin kullanılması ile mümkün 

olabilmektedir. 

 

Bu çalışmanın amacı, sağlık kuruluşlarındaki bilgi sistemlerini inceleyerek,  

örnek olarak seçilen İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinde kullanılan bilgi 

sistem ve teknolojilerinin, kurumun hizmet kalitesi ve hasta memnuniyetine olan 

etkilerini değerlendirmektir.  

 

Çalışma üç bölümden oluşmaktadır; birinci bölümde bilgi sistemleri 

incelenmiş, ikinci bölümde sağlık bilgi sistemleri ve bunu oluşturan sistem  

elemanları hakkında bilgi verilmiştir. Tezin araştırma kısmını oluşturan üçüncü 

bölümde ise, akademik ve idari personelin mevcut bilgi sistemi hakkındaki görüşleri 

ve bu sistem ile ilgili önerileri değerlendirilmiştir. Tez, anket verilerinin istatistiksel 

olarak değerlendirilmesi ile sonuçlandırılmıştır. 
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AN APPLICATION IN ISTANBUL UNIVERSITY DENTISTRY 

FACULTY IN RELATION TO EVALUATION OF INFORMATION 

SYSTEM AND TECHNOLOGY 

 

Mehmet Cudi Balkaya 

 

ABSTRACT 

 

 

In recent years, the widespread of mass media has caused to be become 

conscious and to request quality health service of society. 

 

Quality of health service, evaluation of quality of this service, direction of 

quality and obtaining of correct data about patients depend on the systematical use 

of information. Collecting, using and sharing of required data and information for 

better service is possible with the use of information systems.  

 

The aim of this study is to investigate the information systems, and to 

evaluate the effects of the service quality and patient satisfaction of the information 

system used in Istanbul University, Faculty of Dentistry. 

 

This study consists of three chapters; in the first chapter, information  

systems have been investigated. In the second chapter, a brief information is given 

about health information systems and its components have been investigated. The 

third chapter forming the research part of thesis consists of opinions and  

suggestions of academic and managerial staffs about present information system. 

The thesis was concluded by the statistical analysis of the data obtained by the 

survey. 
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ÖNSÖZ 

 

 

 

Günümüzde, teknolojide ve buna paralel olarak tıp biliminde ortaya çıkan 

gelişmeler, hastalardan alınan veri ve bilgilerde büyük artışlara neden olmuştur. Bu 

artışlar, sağlık bilgi altyapısına olan ihtiyacı ortaya çıkarmış ve böylece sağlık bakım 

hizmetlerinin giderek bilginin daha yoğun olarak kullanıldığı bir alan olmasını 

sağlamıştır. Tüm dünyada, sağlık kurumlarının yönetiminde düşük maliyetler ve 

kaliteli sağlık hizmeti verilebilmesi amacıyla sağlık bilgi sistemlerinin kullanımı 

yaygınlaşmıştır. 

 

 Bu çalışmanın amacı, sağlık biliminin önemli bir parçası olan Dişhekimliği 

hizmetlerinde, bilgi teknolojilerin kullanım durumunu, bunun sağlık bakım 

hizmetlerinin kalitesine olan etkileri ve çalışan personelin bu konudaki görüş ve 

önerilerini de içine alan bir durum tespit analizi yapmaktır.  

 

 Mevcut araştırma, İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinde idari 

personel, öğretim üye ve yardımcıları arasında bir anket çalışması şeklinde 

yapılmıştır. Bu konuda karşılaşılan güçlükler, tüm anket çalışmalarında yaşanan, 

katılımcıların isteksizliği ve işlerinin yoğunluğunu sebep göstererek anket formunu 

doldurmak istememeleridir. Çalışmada özverili davranıp yardımcı olan tüm 

hocalarım, arkadaşlarım ve idari personele teşekkürlerimi bir borç bilirim. 
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GİRİŞ 

 

Sağlık sektörü, insan hayatı ile ilgili pek çok faktörü içine aldığı için gelişen 

teknolojiye ayak uydurma zorunluluğu göstermektedir. Bu teknolojinin paralelinde 

hemen her türlü cihaz, araç ve gereç bu amaç için kullanılmaktadır. 

 

Ancak teknolojiye adaptasyon, sadece cihazların temin edilmesi demek 

değil, aynı zamanda elde edilen verilerin değerlendirilip kullanım için uygun 

bilgilerin oluşturulması anlamına gelmektedir. Bu yapılmadığı sürece, işlem 

sadece alınan cihazların sınırlı kullanımından ileriye gidemeyecektir. Bunun için 

bilgi sistemlerinin kullanılması artık bir zorunluluk halini almıştır. 

 

Tüm işletmelerde olduğu gibi sağlık organizasyonlarında da, kurumun 

amaçlarını gerçekleştirebilmesi ve hedeflerine ulaşabilmesi, işlevsel görevlerini 

yerine getirebilmesine bağlıdır. Bu işlevi yerine getirirken sonuçların kabul 

edilebilir ve verimli olabilmesi için bilgi sistemleri ve teknolojilerinin de kullanması 

gerekmektedir. Bilgi sistemi, yöneticilere karar verme aşamasında, gerekli teknik 

bilgi, tecrübe ve becerileri bir araya toplayarak, ortaya çıkan veri birikiminden 

sebep ve sonuç ilişkilerini kurup, bilimsel temellere dayalı her türlü aktarılabilir 

öğretiyi kuran, geliştiren sistemler topluluğudur. 

 

Modern işletmelerde her gün, farklı birimleri ilgilendiren yoğun veri 

alışverişi ve değişik yapıda mimariler ve donanımlar söz konusudur. Bu 

yoğunluktaki verilerin işlenmesi, ancak elektronik veri işleme metotları sayesinde 

gerçekleşebilmektedir. İşletmelerin doğru ve kesin karar almalarında, verinin 

toplanması, işlenmesi ve kullanılabilir bilgi haline dönüştürülmesi ve gerektiğinde 

saklanması ve iletilmesi, elektronik ortamları kullanan bilgi teknolojileri ve bilişim 

sistemi sayesinde olmaktadır. 

 

Yüksek lisans tezinin birinci bölümünde, veri, bilgi, sistem ve bilgi 

sistemleri hakkında açıklamalarda bulunulmuştur. İkinci bölümde sağlık 

kurumlarında bilgi sistemleri hakkında bilgi verilerek genel bilgiler bölümü 

tamamlanmıştır.  
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Tezin üçüncü bölümünde, İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinde 

mevcut bilgi sistemi ve bilgi teknolojilerinin, kurumun hasta memnuniyetine 

etkisini, çalışanların bakış açısı ile değerlendirmek, hasta memnuniyetinin 

arttırılması yönünde öneriler almak ve mevcut bilgi sistemi ile ilgili görüş ve 

önerileri değerlendirmek amacıyla yapılan 30 açık uçlu soruyu içeren anket 

çalışması bulunmaktadır. Anket verileri istatistik olarak değerlendirildikten sonra 

tez çalışması sonuçlandırılmıştır. 
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BÖLÜM 1. BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ 

 

 Bilgi yönetiminin yapısını incelerken veri, bilgi, kurumsal bilgi, sistem ve 

bilgi sistemi kavramlarının açıklanması faydalı olacaktır.  

 

1.3. Veri 

 

Veri, sözlük anlamı ile, bilinen ve kendisinden bilgi elde edilebilen tipik 

olarak nümerik yapıdaki düşünce ve gerçekleri ifade etmektedir. Bir bilgi 

sistemine girilen, yapısal olmayan, işlenmemiş girdilerin tümüne veri denir.1 

Başka bir ifade ile veri, çevrede bulunan, kendi kendine anlam ifade etmeyen 

çeşitli birikim ve oluşumlardır.2  

 

Veri, bilginin hammaddesidir ve verilerin belirli sonuçlara ulaşmak üzere 

işlenmesi ve anlam kazanması sonucu elde edilen bilgiler, yönetim süreçlerinin 

ve karar alma mekanizmalarının temel girdisi olmaktadır.3 Diğer taraftan, veri 

analizi ise ilk bakışta hemen bilgiye dönüştürülemeyen verilerden yorum yapma 

ve sonuç çıkarma yöntemlerini içermektedir.4  

 

Verileri tiplerine göre, metrik, kantitatif, sürekli, kesintili, kategorik, kalitatif, 

ordinal ve nominal olarak sınıflandırmak mümkündür. Toplanan bu verileri, primer 

ve sekonder olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Bizim tarafımızdan toplanmış ve 

derlenmiş verilere primer, başkaları tarafından ve başka amaçlarla toplanmış 

verilere de sekonder veriler denir. Sekonder verilere ulaşabileceğimiz kaynakları, 

basılı olan ve internet yoluyla elde edilen olmak üzere ikiye ayırabiliriz. 

Günümüzde özellikle bilgisayar ve internet teknolojilerindeki gelişmeler 

                                                
1 Haluk Soyuer, İşletmelerde Bilgi Sistemlerinin Yönetim Problemi, 6.Ulusal 
İşletmecilik Kongresi Bildiri Kitabı, Akdeniz Üniversitesi Yayın No:2, Antalya, 1998. s.4. 
2 Hayri Ülgen, S. Kadri Mirze, İşletmelerde Stratejik Yönetim, Literatür Yayıncılık, 3. bs., 
Ocak 2004, s. 356. 
3 Soyuer, a.g.e. 
4 T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Sağlık Hizmetleri Yönetimi 
Eğitimi, Referans Notları, (Çevirimiçi) 
www.hm.saglik.gov.tr/pdf/kitaplar/hasyonegt.pdf, 07/11/07 s.215. 
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sonucunda, hemen her konuda sekonder verilere çok hızlı ve ucuz bir şekilde 

ulaşmak mümkündür.5 

 

Bununla beraber sekonder verinin amacımıza tam olarak uymadığı ve 

yetersiz kaldığı durumlarda primer veri toplanması ve bu verilerin uygun, yeterli 

ve tarafsız olmaları gerekmektedir. Primer veriler, sayım yaparak ve anket 

çalışmaları düzenleyerek elde edilebilir. Sayım, populasyon (araştırılan 

nesnelerin tümü) üzerinde yapılırken uzun süre alması ve maliyetinin yüksek 

olması nedeniyle seçilen bir örnek (populasyonun bir alt kümesi) gurup üzerinde 

yapılabilir. 

 

Diğer veri toplama yöntemi olan anket çalışması iki gurup altında 

toplanabilir. Birinci gurupta, anket çalışmasına katılan populasyondaki bireylerin 

her birinin eşit seçilme şansı bulunmaktadır. Seçim yapılacak gurubun büyüklüğü 

bilinmektedir ve bu büyüklüğe göre ankete katılanların sayısı belirlenmektedir. 

Bazı durumlarda da populasyondaki bir gurubun tüm gurubun özelliklerini 

yansıttığı bilinir ve anket bu bilgiyi kullanarak tasarlanır. İkinci gurup anket 

çalışmasında ise, bir bireyin örnek gurubuna dahil edilme ihtimali önceden 

belirlenmiş değildir, bireyin örnek içine alınıp-alınmamasına çalışmaya başlandığı 

anda karar verilir.6  

 

Anketler mülakat şeklinde bireylerle yüz yüze veya telefon konuşması 

yoluyla kişilerin görüşlerine başvurarak yapılabildiği gibi, posta veya internet 

yoluyla, günlük olarak ve teslim edilip daha sonra toplanan anketler şeklinde de 

yapılabilir. Bunun haricinde anketler, panel ve gözlemlerden elde edilen verilerin 

kullanılması ile de yapılabilir. Anketlerden toplanan verilerin analizleri ise 

genellikle grafik, tablo veya istatistikler şeklinde işlenmektedir. 

 

Veri işleme sistemleri, organizasyonlardaki günlük işlemler sırasında 

meydana gelen verilerin ve elde edilen kayıtların toplanması, işlenmesi ve çeşitli 

kademelerdeki yöneticilerin kullanımına hazır duruma getirilmesi için 

                                                
5 T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü a.g.e., s.87. 
6 A.e., s.89. 
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geliştirilmiştir.7,8 Veri işleme sistemleri, bir organizasyonda kuralları belirli, yapısal 

olarak izlenebilir, tanımlanabilir, kabul görmüş, modellenebilir süreçlerin 

çalıştırılmasında ve bu tür problemlerin, kısaca rutin büro işlemlerinin 

makineleştirilmesinde kullanılır. 9,10  

 

Bu sistemde, istenilen zaman aralığında işletme için gerekli verilerin 

değerlendirilmesi ile günlük işlerde etkinlik sağlanmaya çalışılmıştır. 

Organizasyonla ilgili maaş, sigorta, vergi, çek, tahsilat ve stok işlemleri ile ilgili 

kayıtları içeren veri işleme sisteminin amacı, daha önce manuel olarak yapılan, 

uzun zaman ve emek gerektiren hesaplamaların otomatik olarak makineler 

yardımıyla daha kısa sürede, doğru ve en az maliyetle yapılmasını sağlamaktır.11  

 

Veri işleme süreci, günlük faaliyetlerin işlenmesi, rapor işleme,  

sorgulamaların işlenmesi şeklinde gelişmektedir. Günlük faaliyetlerin 

işlenmesinde, siparişler, alındılar, ödemeler, makbuzlar, faturalar, sipariş 

kayıtları, materyal istek fişleri gibi işlemler sayılabilir. Rapor işleme, belirlenmiş 

aralıklara göre hazırlanan satın alma, ödünç verme, personel faaliyetleri gibi 

işlemleri kapsar; sorgulamalar ise, stok kontrol, tarama sonuçları gibi 

işlemlerdir.12  

 

Veri işleme sistemlerinin görevleri genellikle, işlemleri yürütme ve kayıt 

tutma üzerinde yoğunlaşır, işletmelerin eylemsel planlama kademesindeki 

çalışanlarına ve yöneticilere bilgi sağlarlar. İşletmelerde verilerin daha hızlı 

işlenmesi, iletilmesi, hataların azaltılması ve saklanan veri ve bilginin güvenliğinin 

sağlanmasını temin ederler. Bu sistemlerin, farklı bilgi gereksinimlerini karşılama 

yeteneğinin olmaması nedeniyle, karar alma işlemleri üzerinde etkisi azdır. 

                                                
7 Hadi Gökçen, Yönetim bilgi sistemleri: Analiz ve tasarım perspektifi, Ankara: Epi 
Yayıncılık, 2002, s. 36. 
8 Terry Lucey, Management information systems. Easleigh, DP Publications. 5.bs., 
1987, s. 9.  
9 Hakan Anameriç, Bilgi sistemleri ve yönetimde bilgi sistemlerinin kullanılması, 
Konya, Çizgi Kitapevi, 2005, s. 121. 
10 Ercan Öztemel, “Bilgi toplumunda yönetim bilişim sistemlerinin gelişimi”, Yeni Türkiye, 
21. Yüzyıl Özel Sayısı II, 1998, s.1175. 
11 T.Kaya Bensghir, Bilgi teknolojileri ve örgütsel değişim, Ankara:TODAIE.,1996, 
s.55-56. 
12 Lucey, a.g.e., s. 185. 
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1.2. Bilgi 

 

 Verinin, kullanıcı tarafından karar verme sürecinde kullanılır formata 

getirilmiş şekline13 veya karar alma aşamalarında, verilerin  işlenerek anlamlı hale 

getirilip, kullanıcıya sunulmuş haline bilgi denilir.14 Başka bir tanımla bilgiyi, 

toplanan verilerin kullanan için anlam taşıyan ve yarar sağlayan hale gelmiş 

biçimi olarak tanımlayabiliriz. Kişi anlam ifade etmeyen çeşitli birikim ve 

oluşumları toplayıp analiz edip onları yarar sağlayan anlamlı bir ifade haline 

getirdiğinde bilgi oluşur. Bu bilgiyi alan kişi bilgi sahibi olur ve bunu gerektiği 

zaman kullanarak kendisi için yarar sağlayacak sonuçlar elde etmeye çalışır. 

Elde edilen sonuçlara göre de kişi, davranışlarını belirler.15 

 

Bilgi, genellikle birbirine yakın iki anlam taşımaktadır. Bunlardan birincisi 

“öğreni” yani bilgi edinmek, öğrenmek olarak tanımlayacağımız bir anlam ifade 

eder. Ancak burada elde edilen bilgi yanlış veya doğruluğu kanıtlanmamış 

olabilir. İkinci anlamı ise “doğru olan ve doğruluğu belgelenmiş inanç” olarak ifade 

edilmektedir. Okullarda ve üniversitelerde verilen bilgiler bu tür bilgilerdir ve 

akademik ortamda bilimsel olarak tabir ettiğimiz bilgiler işte bu tanıma 

uymaktadır.16 

  

Bir bilginin doğru olduğunu iddia etmek için üç koşul gerekmektedir. 

Bunlar inanma, doğruluk ve belgelemedir. Bilginin doğru olduğunun kanıtlanması 

için esas şart üçüncüsü, yani belgelenmesidir. Belgeleme, bilginin doğruluğuna 

güvenmek için yeterli bir delil oluşturmaktadır. 

  

Bilgi edinmenin üç yöntemi bulunmaktadır. Bunlar akıl, deney ve sezgidir. 

Bu yöntemlerle ilgili çeşitli görüş ve düşünceler bulunmaktadır. Bunlardan akıl, 

“tümdengelime” dayalı matematik ilkeleri, ortak kavramları ve aksiyomları ortaya 

getiren ana öğedir. İnsanların doğuştan varolan kendilerine has birtakım fikirleri 

                                                
13 T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, a.g.e., s.215. 
14 Soyuer, a.g.e., s.4. 
15 Ülgen, Mirze, a.g.e., s. 356.  
16 Niyazi Öktem, Ahmet Ulvi Türkbağ, “Felsefe Sosyoloji”, Hukuk ve Devlet Dergisi 
Yayınları 2001, s.12.  
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bulunmaktadır. Önceden kabul edilen fikir sahibi olunan bir konunun ışığında, 

tümdengelim yöntemini kullanarak sonuçlara ulaşılabilmektedir. Böylece aklın 

genel kuralları olaylara yansıyarak belli sonuçlara ulaşılır. 

 

Deney yöntemi ile bilgi edinme düşüncesine göre, akıl doğuştan dış 

ortama ait herhangi bir fikre sahip değildir; ancak deneylerle elde edilen 

sonuçlarla çeşitli şekiller oluşmaktadır. Deneycilerin bilgiye erişme yöntemi 

tümevarımdır ve elde edilen tüm düşünce ve kavramlar görüp duyduklarımızdan 

oluşmaktadır. Sezgi ise, akıl ile olgu arasında doğrudan aracısız kurulan ilişkiye 

verilen addır. Bu yöntemde akıl olgu ile birleşip gerçeği bulur.17 

 

 Yeterli ve yararlı bilgilerin toplanması yönetim sürecinin başarısı için çok 

önemli bir aşamadır. İşte stratejik analiz evresi yönetim süreci için çevrede 

bulunan verilerin toplanması, anlam kazandırılması ve bir sonuç çıkartılması 

olayıdır. İşletmelerde elde edilen bu bilgiler, yapılan analizler sonucunda 

işletmenin stratejik davranışlarını belirlemiş olur. Bununla beraber çevrede 

bulunan mevcut tüm verilerin toplanması ve bilgi haline dönüştürülmesi imkansız 

olduğu için, elde edilen bilgiler genellikle kısıtlı bilgilerdir. 

 

İşletmelerde bilgiyi kullananlar yani yönetici kademesindekiler için gerekli 

bilginin sağlanabilmesi ve kullanılabilmesi bilgi teknolojileri vasıtası ile 

sağlanabilir. Gelişmiş iletişim ve bilgi teknolojileri sayesinde (internet, intranet, 

extranet, telekonferans ve  interaktif sistemler) işletmenin tüm birimleri arasında 

bilgi ağları kurarak bilgi paylaşımı kolaylıkla sağlanabilmektedir.18 

 

Bilgi, gerekli olduğu zaman elde edilmeli ve kullanılmalıdır, zamansız 

alınan bilgiler kullanıcı için bir anlam ifade etmez ve fayda sağlamaz. Elde edilen 

bilgi, kullanıcı için anlamlı, konu dışı gereksiz bilgiler içermeyen, gereken 

miktarda ve en önemlisi hatasız olmalıdır. İlave olarak diğer önemli konu 

verilerden elde edilen bilginin sunuş şeklidir ve bu nedenle kullanıcı için anlamı 

kolaylaştıracak ve yarar sağlayacak bir şekilde sunulmalıdır. 

                                                
17 Öktem, a.g.e., s. 15-22. 
18 Ülgen, Mirze, a.g.e., s. 356. 
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Bilgi, yönetim kademelerinde, etkili ve verimli kararlar almak, özellikle 

işletmenin içinde bulunduğu zor durumdan en az zararla kurtulmasını sağlamak 

amacıyla kullanılmaktadır. Bu süreç göz önüne alındığında bilginin, 

organizasyonlar için stratejik ve yaşamsal bir rol oynadığı görülmektedir. Bilgi, kişi 

veya kurumların planladıkları fikirleri ve faaliyetleri destekleyip birleştirerek bir işi 

meydana getirir ve böylece soyut anlamdan çıkıp somut bir davranış haline 

dönüşmüş olur. Bilginin somut bir davranış haline gelmesi, karar verme sürecinin 

başlaması ve kararın ortaya çıkmasına yol açar.  

 

Etkili bir yönetimde bilgi, karar verme amacına yönelik olarak toplanmış 

verilerin işlenmiş biçimidir. Yönetim kademelerinin karar verme sürecinde 

yararlandığı bilgi, tüm sistemlerin en önemli girdisi ve uygulanan faaliyetlerin 

sonucudur. Bilgi, organizasyon için girdi olmasının yanı sıra, faaliyetleri 

yönlendirme ve faaliyetlerin sonucunda ortaya çıkan bir ürün olma özelliği de 

taşımaktadır ve bir sistem bilgisiz devamlılığını sürdüremez.19 

 

Yönetimde bilgi, belirli amaçlara ulaşmak veya belirli bir anlayışı 

geliştirmek için veri veya ham bilginin işlem sonucunda yöneticilere yararlı biçime 

dönüştürülmüş şeklidir. Başka bir deyişle; yönetim bilgisi, raporlar halinde üst 

kademelere iletilen, emirler şeklinde alt kademelere aktarılan, günlük faaliyetler 

aracılığı ile kurumların işlevsel bölümlerini birbirine bağlayan bir olgudur. Bilimsel, 

güncel, yönetsel gibi çeşitli türlerde üretilmiş olan bilginin boyutları, farklı 

alanlarda hizmet veren kurumlara önemli ölçüde kolaylık sağlamaktadır. 

İşletmeler, bu bilgi topluluğu içerisinden kendi gereksinim duyduklarına kısa 

sürede erişmek isterler. Genel olarak organizasyonlarda bilgiye, yaşanmış 

deneyimleri gözden geçirmek, bugünü değerlendirebilmek ve yarın ne 

olabileceğini tahmin edip planlama yapmak için  gereksinim vardır.20 

 

 

                                                
19 Sadettin Paksoy, “İşletmelerde bilgi gereksinimi ve yönetim bilişim sistemlerinin rolü”, 
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, C.XXV, 
1996, s. 56-64. 
20 Hakan Anameriç, “Kütüphanelerde yönetim bilgi sistemleri ve bir model önerisi” 
Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara, 2003, s. 18-19. 
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Farklı amaç ve hedeflere sahip olan  işletmeler, yöneticileri vasıtası ile, 

yönetim fonksiyonlarını ve görevlerini yerine getirmek için zaman, yer veya 

konuya göre değişen bilgi gereksinimlerini gidermek zorundadırlar. Yönetim 

kademelerinde yetki ve sorumluluk sahibi kişiler, karar verme sürecinde öncelikle 

var olan bilgiyi kullanırlar. Bilgi, düzeltici yada uyarıcı eylemlerde bulunulması için 

geri besleme sağlanmak, hedeflerin oluşturulması, değerlendirilmesi, plan ve 

standartların geliştirilmesi ve eyleme geçirilmesi, gerçekleşen faaliyetleri ölçme 

ve elde edilen başarıların değerlendirmesi ve  karar sürecindeki belirsizliğin 

azaltılması için gereksinim duyulan tüm verileri temin ederek yönetim 

kademesine yardımcı olmaktadır.21 

 

Yönetici, örgütün amaçlarına ulaşması için uygun ortamın yaratılmasını 

sağlar, bu amacı gerçekleştirmek için, gerekli personeli seçer, eğitir, iş ve görev 

ilişkilerini ayarlar, yapılacak tüm faaliyetleri planlar, yönetir ve kontrol eder. 

Günümüzde yöneticiler gelişen teknolojinin desteği ile birçok olanaktan hızlı ve 

kolay bir biçimde yararlanabilmektedir. Bu sayede yöneticiler bilgiye önem 

vermesi ve bilgiden nasıl yararlanması gerektiğini daha iyi bir şekilde 

öğrenmektedir. Yöneticilerin temel görevlerinden olan karar verme süreci, sahip 

oldukları bilgi desteği ile daha etkili, verimli ve gelecekte olası sorunların daha 

kolay biçimde çözümlenmesine yardımcı olacaktır.22  

 

Yöneticilerin, işletme yönetimi için gerek duydukları bilgiyi üç ana grupta 

sınıflayabiliriz: Bunlar; stratejik yönetim, denetim ve işlem bilgisidir. Stratejik 

yönetim bilgisi, örgütün uzun vadeli amaç ve hedeflerinin, amaçlara ulaşmada 

gereken kaynak çeşitlerinin ve miktarlarının belirlenmesine yardımcı olmasının 

yanı sıra, kaynakların elde edilmesi ve kullanımında üst kademe yöneticilerinin 

karar almasına yardımcı olmaktadır. Bu bilgiler büyük bir oranda organizasyon 

dışından elde edilir ve iç bilgiler ile beraber işlenerek, gelecekteki faaliyetlerinin 

planlanmasında ve olası problemlerin çözümlenmesinde kullanılır.  

 

                                                
21 Christopher Martin, Philip Powell, Information systems: A management perspective, 
New York, McGraw Hill, 1992, s.19. 
22 Hakan Anameriç. “Bilgi Merkezlerinin Yönetiminde Bilgi Sistemlerinin Rolü”, Bilgi 
Dünyası, C.VI.  No:1, 2005, s.17,18. 
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Denetim bilgisi, yöneticilere örgüt faaliyetlerinin en üst düzeye 

çıkarılmasında yardımcı olmasının yanı sıra, orta vadeli amaç ve hedefler için 

gereklidir. Yöneticilere, personel, hammadde, enerji ve mali kaynaklarının 

organizasyon amaçları doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde kullanılıp 

kullanmadığı hakkında bilgi verir. İşlem bilgisi ise, organizasyonların kısa vadeli 

işlemleri ile ilgilidir, belirli işlemlerin etkili ve verimli bir şekilde yapılmasına 

yardımcı olur.23 Yönetim bilgisi, bir işin yapılması değil, etkinliklerin denetimi ve 

geliştirilmesi için gereklidir. Bu tip bilginin en önemli özelliği doğrudan erişiminin 

çok nadir olması ve işletim bilgisinden sonuç çıkarılarak elde edilebilmesidir.24 

 

Hızla gelişen çevre koşulları, teknolojik gelişmeler ve küreselleşme, elde 

edilen bilgilerin kısa süre içerisinde eskimesine ve eskiyen bu bilgilere dayalı 

varsayımların da geçersizliğine neden olmaktadır. Bu nedenle stratejik kontrol 

sürecinde dikkat edilmesi gerekli konuların en önemlilerinden biri, bu bilgilerin ve 

oluşturulan varsayımların belirli aralıklarda yeniden gözden geçirilmesidir.  

 

Bu gibi durumlar veri analizleri sonrası yapılan tahmin teknikleri için de 

geçerlidir. Uygun olmayan tahmin teknikleri sağlıklı sonuç alınmasını 

engellemektedir. Tüm bu nedenlerle stratejik yönetim kontrollerinde temel 

noktalar olarak tanımlayabileceğimiz veri, bilgi ve sonrasında yapılan varsayım ve 

tahmin tekniklerinin gözden geçirilmesi, yönetim stratejilerinin başarılı olması 

açısından önemlidir.25 

 

1.3. Kurumsal Bilgi 
 

Belirli bir amaca yönelik olarak bilginin çeşitli analiz, sınıflama ve 

gruplama işlemlerinden geçirilerek, gerektiği zamanlarda kullanıma hazır hale 

getirilmesidir.26 Veri ambarı, veri madenciliği, iş istihbaratı vb. uygulamalar 

bilginin kurumsal bilgiye dönüştürülmesine yönelik uygulamalardır.27 

                                                
23 Joseph L. Massie, İşletme yönetimi, Eskişehir: Bayte. Yayınları, 1983, s. 174-175 
24 Roy Adams, Strategic information systems and libraries. Library Management, 
1995, Vol:XVI, No:1, s.11-17. 
25 Ülgen, Mirze, a.g.e., s.404. 
26 Soyuer, a.g.e., s.4.  
27 A.Murat İlhan, “Bilgi Yönetimi ve Kalite”, (Çevrimiçi) 
http://ab.org.tr/ab01/prog/FTMuratIlhan.html., 04.02.2007. 



 11 

Bilgi, bir işletme yönetiminin en önemli unsurlardan birini oluşturur. Bir 

işletmenin oluşumu için gerekli olan teşebbüs, sermaye, toprak ve işgücüne 

ilaveten beşinci temel unsurdur. Bir işletmenin önceden belirlemiş olduğu amaçlar 

doğrultusunda başarıya ulaşması, varlığını sürdürmesi ve temel işletme 

fonksiyonları olan planlama, organizasyon, kontrol ve haberleşmeyi yerine 

getirmesi için bilgi en önemli kaynaklardan birini oluşturur.28  

 

Günümüzde, doğru ve istenildiği anda ulaşılabilen bilginin önemi 

tartışılmaz  bir şekilde artmıştır. Organizasyonlar, verdikleri kararlarda etkinliği 

artırabilmek için daha hızlı ve daha fazla bilgiye ihtiyaç duymaktadır. Kurumsal 

bütünleşik bilgi sistemleri  ile organizasyonlar daha fazla bilgiye daha düşük 

maliyetlerle sahip olabilmektedirler.29 Kurumsal bütünleşik bilgi sistemleri,  

işletmenin tüm organlarını ve şubelerini, departmanlarını ve fonksiyonlarını 

bütünleşik eden yazılım ve bu iletişimin alt yapısını sağlayan bilişim 

teknolojilerinden oluşan bir sistemdir.  

 

Bu sistemin amacı, organizasyonun bütünleşik bilgi sistemi oluşturmasını 

sağlamaktır. Güvenilir  bilgi sistemi için  tam zamanında, doğru bilginin 

edinileceği araçların oluşturulmasının sağlanması gereklidir. Bu sayede 

planlama, kontrol, koordinasyon, analiz, karar verme, bilgi işleme, bilgi kaydetme, 

bilgi dönüştürme, bilgi arşivleme ve bilgi yayınlamak gibi faydalar elde edilir.30  

 

Rekabet, günümüz işletmeleri için yaşam biçimi haline gelen bir olgudur. 

Bu yeni yaşam biçimi, beraberinde pek çok yeni kavramı getirmiş, pek çok eski 

kavrama da yeni anlamlar yüklemiştir. Rekabetin işletmelere kazandırdığı en 

önemli kavramlardan birisi de Bilgi’dir. Bilgiye doğru ve hızlı ulaşan 

işletmeler/organizasyonlar, verimlilik ve karlılıklarını artırabilecekler ve rekabet 

avantajı kazanacaklardır. Bilginin hızlı olması; bilgi teknolojilerinin kullanılması ile, 

bilginin doğru olması ise organizasyonun etkileşimli bütünleşik bir bilgi sisteminin 

                                                
28 H.Öner Esen, İşletme yönetiminde sistem yaklaşımı, 2. bs., İ.Ü. İşletme Fakültesi 
Yayını, 1985, s.69.  
29 Ertan Yılmaz, “Kurumsal bütünleşik bilgi sistemleri” (Çevrimiçi) 
http://www.yalindanismanlik.com/yazilar/kbbs.htm. 01.01. 2007. 
30 A.e. 
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kurması ile sağlanabilir. Bu, organizasyonların daha hızlı karar vermesi, 

devamlılığını sürdürebilmesi için hayati bir önem taşımaktadır. Bu sebep ile; 

yöneticilerin karar vermede önemli bir kaynak olarak kullandıkları,  kurum içi 

standartlaşmayı sağlayan, ürün-üretim kalitesi ve işletme veriminin artmasında 

önemli etkisi olan kurum bütünleşik bilgi sistemlerinin gereksinimi artık 

kaçınılmazdır.31 

  

İşletmeler, bilgi kalitesinin arttırılması, iş uygulamalarının ve sistemlerin 

bütünleştirilmesi, edinilmiş iş bilgilerinin var olan teknolojik alt yapı için 

birleştirilmesi, eski ve modası geçmiş sistemlerin değiştirilmesi, iş hayatında 

büyümeyi sağlayacak genişleyebilir sistemlerin oluşturulması,  dağınık sistemlerin 

tekrar düzenlenmesi ve teknolojik nedenlerle kurumsal bütünleşik bilgi 

sistemlerini kullanırlar. Bunun yanında, iş başarımını arttırmak, giderleri 

düşürmek, müşteri memnuniyetini arttırmak, karmaşık bütün işleri basitleştirmek, 

yeni iş stratejilerini geliştirme olanağına kavuşmak ve küresel bir iş yaşamına 

uyum sağlamak gibi organizasyonla ilgili işlevsel nedenlerle de kurumsal 

bütünleşik bilgi sistemleri kullanılır.32 

  

1.4. Sistem 

 

İşletmelerde ilk klasik yönetim anlayışı, kapalı sistem mantığı ile örgüt içi 

etkinliğe dayalı olarak faaliyet göstermekteydi. Bununla beraber dış çevre 

şartlarındaki değişime nasıl uyum sağlanacağı düşünülmemişti. Bu anlayışta 

insan unsuru ikinci planda tutulmuş, maddi faktörlere önem verilerek, mekanik 

örgüt yapısı benimsenmiştir. Modern yönetim anlayışı ise, belirli bilimsel 

kavramlara dayanan, analitik bir temele sahip olan, ampirik araştırmalardan geniş 

ölçüde faydalanan ve sistem kurmaya yönelik bir yaklaşımdır. Bu anlayışın temel 

esası, yönetim fonksiyonlarının bir arada ele alınmasıdır. Modern örgüt teorisinin 

bu yaklaşımı sistem teorisine dayanmaktadır.33  

İşletmelerde sistem kavramı, karar verme süreciyle yakından ilgilidir. 

                                                
31 Yılmaz, a.g.e. 
32 A.e. 
33 İsmet Mucuk, Pazarlama İlkeleri, 13. Bs., İstanbul, Türkmen Kitapevi, 2001, s.157. 
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İşletme yönetiminde en çok kullanılan temel girdi bilgidir. Sistemin yapısında yer 

alan değişkenlerin özelliklerini gösteren verilerin belirli sonuçlara ulaşmak üzere 

işlenmesi sonucunda elde edilen bilgiler yönetim süreçlerinin ve karar 

mekanizmasının temel girdisi olmaktadır. Temel girdinin bilgi olduğu kabul 

edildiğinde, sistem analizinin uygulama alanını büyük ölçüde bilgi sistemlerinin 

oluşturduğu söylenebilir. 

 

Faaliyet halindeki bir işletmede satış raporları, tahminler, pazar araştırma 

raporları ve müşteri talepleri, yöneticiyi mevcut pazar durumu hakkında 

bilgilendirir. Bunun sonucu olarak yönetici, mevcut üretim sisteminin geliştirilmesi 

veya yeniden gözden geçirilmesinin gerekip gerekmediği konusunda karar 

verebilir. Bir yönetim bilişim sisteminin fonksiyonu, gerçek durumun ne olduğunu 

belirlemek ve devamında mevcut amaçlar, planlar ve kapasiteler ile kıyaslanarak 

düzeltici bir faaliyetin gerekip gerekmediğine karar vermeyi sağlamaktır (Şekil 1).  

 

 

 

 

Şekil 1. Bir sistem olarak işletme örneği, “H.Öner Esen, İşletme yönetiminde 
sistem yaklaşımı, 2. bs., İ.Ü. İşletme Fakültesi Yayını, 1985, s.51”. 

 

 

Eğer düzeltme gerekiyorsa yöneticinin ilk seçeneği personel kısıtlaması 

veya işyeri hizmet kalitesinde değişiklik sağlayarak girdiyi dengelemeyi 

sağlamaktır. İkinci seçeneği ise hizmet üretim sürecinin işleyiş biçiminde 

YÖNETİM 

Personel 

Hammadde 

Enerji 

Sermaye 

Üretim 

süreci 

Mal ve hizmetler 

Faaliyetler Bilgi 

Politikalar 

Hizmet satış 

tahminleri 
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değişiklik yapmaktır. Bu da üretim sürecinin tasarımını değiştirmek veya yönetim 

ile çalışanlar arasındaki ilişkileri etkileyecek yeni bir politikanın belirlenmesi 

şeklinde olmaktadır.34 

 

Sistem ise, plana uygun bir amacı gerçekleştirmek üzere tasarlanmış 

çeşitli bileşenlerin oluşturduğu bir bütündür. Bu nedenle hastaneleri birer sistem 

olarak değerlendirmek ve başarıyı elde etmek için bir bütünü oluşturan birimlerin 

üzerine düşen sorumlulukları yerine getirerek üst yönetim birimi için gerekli 

verilerin hazırlanma ve işlenmesini temin etmek gerekir. Gerekli olduğu zaman 

yöneticinin, bu verileri kullanıp düzenlemeleri yapması ve sistem için uygun 

şekilde kullanması istenmektedir. 35 

 

 Literatürde sistem terimi ve bu terimlerden türetilmiş sistem yaklaşımı, 

sistem kuramı gibi değişik tanımlara rastlamak mümkündür. Sistem, “bir veya 

daha çok amaca veya sonuca ulaşmak üzere aralarında ilişkiler olan, fiziksel 

veya kavramsal birden çok bileşenin oluşturduğu bütündür.36 En genel anlamıyla 

sistem, birtakım amaçları başarmak için işbirliği içinde bulunan parçalar bütünü 

olarak tanımlanır. Sistem beş ana unsurdan oluşmaktadır, bunlar; 

 

• Amaçlar ve bu amaçları destekleyen etkinlik ölçüleri, 

• Bileşenler; alt sistemler, bunların işlem ve işlevleri, 

• Kaynaklar; finanssal kaynaklar, personel ve araç-gereçlerdir  

• Çevre;sistem yöneticisinin kontrolünde olmayan ve sistemin davranışlarını 

kısıtlayan engeller bütünü ve yönetimdir.37 

 

Yönetim birimi, organizasyonun amaçlarını ve kaynaklarını dikkate alarak 

bilimsel problem çözme yaklaşımları eşliğinde organizasyonla ilgili uzun, orta ve 

kısa dönemli politika ve kararları belirlemektedir. Bunlar, bir üretim hattının 

etkinliğinin arttırılması veya bir işletmeye ilişkin finanssal, pazarlama üretim 

                                                
34 Esen, a.g.e., s. 50-54.  
35 A.e., s. 9-10 
36 Emin Doğan Aydın, Bilgi bilimi: İnformatik, genel sistemler, sibernatik ve kitle 
iletişimi, Has Matbaacılık, İstanbul, 1991, s. 284. 
37 West C. Churchman., The System Approach. Dell Publishing, New York, 1968, s.29. 
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stratejilerinin amaç ve kaynaklar doğrultusunda belirlenmesi şeklindedir.38 

 

Günümüzde giderek ağırlaşan rekabet koşulları, işletmelerin daha etkin 

yönetilmesi konusunda yeni ve etkili yönetim araçlarının kullanılmasını 

gerektirmektedir.39 Bu karmaşık yapı içerisinde bilgisayar kullanımı birçok sorunu 

çözebileceği gibi bazı problemleri de beraberinde getirebilmektedir.  

 

Sistem yaklaşımına göre işletme bir sistemler bütünüdür. Daha açık bir 

ifade ile işletme, birbiri ile ilişkili ve bağımlı, kendine ait alt sistemlerden oluşan bir 

bütündür. Aynı zamanda işletmenin kendisi de içinde faaliyette bulunduğu başka 

bir üst sistemin bir parçasıdır ve hem alt hem de üst sistemler birbirleri ile ilişki 

içerisindedir. Yani birinde meydana gelen değişiklik diğerini etkileyebilir. 

 

Bir sistem olarak işletmenin alt sistemleri onun bölümleridir ve her 

bölümün altında da bir alt sistem bulunmaktadır. İşletmenin içinde bulunduğu 

sektör onun üst sistemini oluşturmaktadır. Bu üst sistemin içinde de, işletme ile 

etkileşim ve ilişki içinde bulunan rakipler müşteriler, tedarikçiler, tüketici vb. diğer 

sistemler bulunmaktadır. Sektör de, o ülke ekonomisinin alt sistemidir. 

 

Her sistem diğer sistemlerle ve kendi içerisindeki bölümlerle bağlantı 

halinde bulunur bu nedenle sistemler arasında etkileşim ve haberleşmeden söz 

etmek mümkündür. İşletme devamlılığını sağlamak ve diğer işletmelerle rekabet 

üstünlüğü temin etmek için bu iletişim ve etkileşimi kullanarak ile veri ve bilgi 

toplamak zorundadır. Toplanan bu veri ve bilgilerin eksikliği durumunda işletmeler 

rekabet gücünü kaybederek devamlılığını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya 

kalırlar. Yeterli bilginin toplandığı işletmeler ise belirsizliklerini azaltarak diğer 

işletmelere göre üstünlük sağlama ihtimallerini arttıracaklardır. 

 

İşletmenin veri ve bilgi toplamasına yardım eden, diğer sistemlerle 

ilişkisini ve etkileşimini sağlayan, böylece faaliyetlerini gerçekleştiren süreç, 

işletme stratejilerinin başarısında etkili olacaktır. İşletmelerde sistemler, bilgi 

                                                
38 Esen, a.g.e., s. 55-64. 
39 A.e., s. 65,66. 
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sistemleri, üretim sistemleri, kontrol sistemleri, ölçüm sistemleri, karar sistemleri 

gibi çeşitli oluşumlar halinde bulunur. 40 

 

1.5. BİLGİ SİSTEMLERİ 

 

Bilgi sistemleri; veri, bilgi yada işlenmiş bilginin rakam, sayı, yazı, resim, 

ses ve görüntü biçiminde elde edilmesini, depolanmasını, düzenlenmesini, geri 

çağrılmasını, istenilen formata dönüştürülmesini, bir yerden başka bir yere 

iletilmesini sağlayan teknoloji, yazılım ve insan kaynaklarının bir araya gelmesiyle 

oluşan bir bütün olarak tanımlanabilir.41, 42 Diğer bir tanımla bilgi sistemi, herhangi 

bir işin yapılabilmesi için gereken teknik bilgi, tecrübe ve becerilerin bir araya 

toplanması ile, sebep ve sonuç ilişkilerini kurarak, bilimsel temellere dayalı; her 

türlü aktarılabilir öğretiyi kuran, geliştiren, yönetim sistemlerine  verilen addır.43 

Kısaca bu sistemi, bilgiyi özel bir amaç için toplayan, işleyen, depolayan, analiz 

eden ve dağıtan bir sistemdir. Yapısı genel olarak, girdi birimi, merkezi işlem 

birimi, işlemler, yazılım ve çıktı birimi olmak üzere beş bileşenden oluşmaktadır. 

 

Bilgi sistemi, yöneticilerin, bilgisayar ve iletişim araçları yardımıyla, iç ve 

dış çevrelerindeki olaylardan ve beklenmedik durumlardan haberdar olmalarında, 

çevresindeki benzer organizasyonlar, müşteriler ve devlet kurumları ile ilişki 

kurmasında yardımcı olur.44 Amacı, işletmelerde uygulanmakta olan her tür işin 

belirli bir sistem altında toplanması sonucunda, kurumsallaşmaya doğru adım 

atılmasını sağlamaktır. Kurumsallaşma süreci tamamlandıktan sonraki yönelim 

ise, işletmeye ait stratejik hedeflerin geliştirilmesini sağlamaktır.45 

 

Ortaya çıkan bu ihtiyaçlar, işletmelerin yapılarını, hiyerarşilerini, karar 

mekanizmalarını, kısaca tüm iş süreçlerini değiştirmeye zorlarken; bilgiye de 

                                                
40 Ülgen, Mirze, a.g.e., 355. 
41 İlhan, a.g.e. 
42 Hasan Kürşat Güleş, Musa Özata, Sağlık Bilişim Sistemleri, 1. Bs., Nobel Basımevi, 
Ankara, Eylül 2005, s.36.  
43Ar-Ge. “Araştırma ve geliştirmenin gücü” (Çevrimiçi)  
http://www.sonartr.com/Tekstil.htm 06.11.2007. 
44 İlhan, a.ge. 
45 Ar-Ge, a.g.e. 
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yeni değerler yüklemektedir. Bilginin stratejik değer olabilmesi, veriden bilgiye 

dönüşme sürecinde, bilginin doğru, güncel, tam ve anında erişebilir olması ile 

mümkündür. Bir işletmede yönetim fonksiyonu; üretim, satış, satın alma, 

araştırma geliştirme, muhasebe, pazarlama, gibi faaliyetleri planlamak, yürütmek 

ve kontrol etmek zorundadır.  

 

Yönetimin bu faaliyetleri yürütebilmesi için bilgiye ihtiyaç duyduğu ve bilgi 

akışı, veri toplama, veri işleme, veri depolama, bilgi oluşturma ve sunma gibi 

faaliyetleri de düşünüldüğünde; tüm bu faaliyetleri içeren “Bilgi Sistemi” ne sahip 

olması ve bunu yönetebilmesi gerekmektedir. Bu sürecin sağlıklı yürüyebilmesi 

için yöneticilerin, bilişim teknolojilerinin olanaklarını kullanabilmeleri de 

gerekmektedir. Çünkü, günümüzde işletmeler arası rekabet artık teknoloji ve 

hatta yazılım temelli bir yörüngeye oturmuş durumdadır. Kurum içi çalışma 

tarzını otomasyonun gereklerini yerine getirerek düzenleyen işletmeler, 

rakiplerine göre önemli avantajlar sağlamaktadırlar.46 

 

İşletmenin kuralları, prosedürleri ve stratejisi ile bilgi sistemlerinin yazılım, 

donanım ve iletişimi arasında önemli biri ilişki vardır. Yönetimin, ileriye yönelik bir 

plan hazırlığı söz konusu olduğunda, bu ilişki daha da önem kazanacaktır. 

Günümüzde sert rekabet koşullarında mücadele eden işletmelerin başarıya 

ulaşabilmeleri için seçilen stratejilerini başarıyla uygulayabilmeleri gerekir. Bu 

bakımdan bilgi sistemleri geleceğe dönük stratejilerin en önemli yerinde 

bulunmalıdır.  İşletmeler yeniden yapılandırılırken; maliyet yapısı, varlıkların 

değerlendirilmesi, yeni dağıtım kanalları, karmaşık işlemlerin kolaylaştırılması, 

yeni örgüt yapıları ve kontrol sistemleri gibi konuları bilgi sistemlerinin desteği 

olmadan gerçekleştirmezler. Bu bakımdan geliştirilecek bilgi sisteminin amacı da 

işletme stratejisini desteklemek olmalıdır ve bilgi sistemleri, işletmenin stratejisini 

gerçekleştirecek bir yardımcı olarak düşünülmelidir.47   

 

Bilgi sistemlerinde, gereksinim duyulan bilginin sağlanması girdi, işlem ve 

                                                
46 İlhan, a.g.e. 
47 Oğuzhan Arslan., “Sistem Geliştirmede Stratejik Yaklaşım”, (Çevirimiçi) 
http://danismend.com/konular/bilgiveteknoyon/bilgi_sistem_gelistirmede_stratejik_
yaklasim.htm. erişim 2007. 
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çıktı olmak üzere üç temel aşamada gerçekleşir.48 Girdi, verinin organizasyon 

içinden ve dışından sağlanması; işlem, toplanan verinin anlaşılır bir duruma 

getirilmesi için geçen süreç; çıktı ise, işlem sürecinde elde edilen bilginin 

gereksinim duyan kişilere çeşitli formlarda dağıtılmasıdır. Bunun yanında, bilgi 

sistemi, sistemin tekrar çalışabilmesini sağlamak, kullanıcılardan gelen istek ve 

yeni gereksinimleri değerlendirmek için bir geri besleme özelliğine de sahiptir. 

 

Bilgi sistemi, planlama, kontrol, koordinasyon, analiz ve karar verme için 

bilgi toplama, saklama ve yayma amacıyla birlikte çalışan ve birbiriyle ilişkili 

unsurlar topluluğu olarak tanımlanmaktadır.49 Bir bilgi sisteminin işlevi, planlama, 

kontrol ve karar desteği için veri ve bilgileri toplamak, işlemek, kaydetmek, 

dönüştürmek ve dağıtmaktır. Bilgi sisteminden beklenen, güvenilir bilgiyi gereken 

yer ve zamanda teslim edebilmesidir. 

 

Bu gereksinimleri hızlı bir şekilde karşılayamayan işletmeler, diğer 

işletmelerle önemli ölçüde rekabet zayıflığına düşmektedir. İşletmeler işte bu bilgi 

sistemleri sayesinde iç ve dış çevre, işletmenin girdi ve çıktıları ile ve yönetim 

birimleri arasında her türlü iletişimi sağlamaktadır. İşletmeler, stratejik amaçlarla, 

denetim ve işlem yapma amacıyla bilgiye gereksinim duyarlar. Verilerin bilgi 

haline gelmesini sağlayan işlemler dizisine bilgi işleme denir ve bu işlem 

işletmelere, planlama, uygulama ve denetim yapma olanağı sağlar. Bir süreç 

olarak bilgi işleme, kaydetme, sınama, sınıflandırma, düzenleme, özetleme, 

matematiksel veya mantıksal hesaplama, saklama, erişme, çoğaltma ve iletme 

aşamalarından oluşur.  

 

Bilgi sistemleri, hem çeşitli kademelerdeki yöneticiler hem de çalışanlar 

için gereklidir. Bu nedenle yönetim ve yöneticilere sağladığı olanaklar, 

organizasyonun iç ve dış çevresi, hizmet politikası, bilgi gereksinimleri gibi 

değişkenlere göre şekillenmektedir.  

 

                                                
48 Gökçen, a.g.e. s.37. 
49 Can Şımga-Mugan, Nazlı Akman, “Bilgi Sistemleri, Teknolojileri ve Muhasebe 
Uygulamalarına ve Eğitimine Etkileri”, XIX. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 
Antalya, Mayıs 2000, s.103. 
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Bilgi ve karar sistemleri işletmeler için hayati öneme sahip sistemlerdir. 

İşletmeler bilgi işleyen birimler ve haberleşme sistemleri olarak da 

düşünülmektedir.50 Bununla beraber son derece hızlı değişen çevre koşulları 

nedeniyle verilerin toplanması bilgi haline getirilmesi ve bu bilgilerin karar verme 

sürecinde kullanılması gerekmektedir. Bu da sistemin hızlı ve esnek olmasını 

gerektirmektedir. 51 Bilginin etkin ve hızlı bir şekilde gerekli yere iletilmesi 

anlamına gelen bilişim sistemi, ekonomik faaliyet alanlarını değişime uğratan 

hatta bütünüyle yeni faaliyet alanları ortaya çıkaran teknolojilerden biridir.52 

 

Eğer işletmelerde mevcut bilgi iletişim sistemleri yeterince kullanılmaz, 

kendi yapısı içerisindeki veya dışarıdan gelen değişiklikleri algılamazsa, sistemin 

varlığını uzun süre devam ettirmesi mümkün olamaz. Oysa bu iletişim sistemleri 

işletme içerisinde çok önemli ve organize edici bir göreve sahiptir. İyi bir bilgi 

iletişim sisteminin kurulması çeşitli iletişim sistemlerini koordine edecek 

haberleşme fonksiyonunun yerine gelmesini sağlayacaktır. İyi bir iletişim 

sisteminin kurulması, mevcut sistem hakkında bilgi toplanması, yeni sistem ile 

ilgili önerilerin hazırlanması ve yeni sistemin işletmeye hazırlanması aşamalarının 

gerçekleşmesi ile temin edilebilir.53 

 

Günümüzde küreselleşme sonucunda artan rekabet bilginin önemini de 

artırmıştır. İşletmeler bu rekabet ortamında ayakta kalabilmek için olabildiğince 

detaylı bilgi ve raporlama sistemlerine ihtiyaç duymaktadırlar. Bilgi, bilgisayar, 

iletişim ve bilgi işlem; işletmecilikte bir rekabet koşulu durumuna gelmiştir. 

Bilgisayar destekli bilgi sistemi, bilgisayar olanaklarıyla işletmenin bilgi 

gereksinmesini karşılayan bütünleşik bir yapıdır.  

 

Donanım, yazılım, uzman bilgisayar personeli ve veri tabanı, elektronik 

bilgi sisteminin başlıca öğelerdir. İşletme yönetiminin bilgi gereksinimini 

karşılamak için, verilerin derlenmesi, sınıflandırılması, veri tabanlarının 

                                                
50 Koçel, a.g.e., s.256. 
51 Ülgen, Mirze, a.g.e., 356. 
52 Ö. Okan Fettahlıoğlu, Fettahlıoğlu H. S.: “Bilişim Sistemlerinin Bankacılık Sektörü 
üzerindeki etkileri-I” (Çevrimiçi) 
http://www.girisim.com.tr/bankatek/sayi14/bilisim.htm, 25.10.2006. 
53 Esen, a.g.e., s. 69-84. 
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oluşturulması, verilerin bilgiye dönüştürülmesi ve ilgili birim ve kişilere 

ulaştırılması işlevine, bütünleşik işletme bilgi sistemi denir. Karar destek 

sistemleri, uzman sistemler, son kullanıcı bilgi sistemi, bütünleşik işletme bilgi 

sisteminin başlıca alt sistemleridir.54 

 

Bütünleşik bilgi sistemi, verilerin ve iş uygulamalarının farklı iletişim ağları 

arasında paylaşıldığı bir entegrasyondur. Bu entegrasyonun asıl amacı, 

işletmelerin rekabet içerisinde faaliyetlerini sürdürebilmek için gerekli bilgiye 

zamanında ulaşmalarını sağlamaktır. Bilgi sistemleri entegrasyonu, verilerin, iş 

uygulamalarının ve diğer süreç teknolojilerinin kullanımını kolaylaştırmanın 

yanında, gelecekte iş istasyonlarında ortaya çıkacak talepleri de karşılayacak 

esnekliği sağlamaktadır. Kavramsal düzeyde bilgi sistemi entegrasyonu, bir veri 

topluluğu ve iletişim ağları gibi görülebilir. Ancak, literatürde bilgi sistemi 

entegrasyonunun işletme içindeki rolü, veri entegrasyonu ve iletişim ağları 

entegrasyonu olarak ele alınmıştır.55  

 

Bütünleşik bilgi sistemi uygulamalarının en önemli özelliklerinden biri, 

örgütsel faaliyetlerin koordinasyonu için farklı iş birimlerinin faaliyetleri hakkındaki 

verilere erişimin sağlanabilmesidir. Veri paylaşımında etkinliğin arttırılması için, 

işletmelerin ortak veri tabanı yönetim politikalarını geliştirmeleri oldukça önemli 

hale gelmiştir. Bu politikalar, ürün kodlarının standardizasyonu gibi çok geniş bir 

perspektifte geliştirilebilir. Veri tanımlarının ve kodlarının standardizasyonu 

arttıkça, işletmelerin entegre sistem gelişimleri de artmaktadır. Ayrıca veri 

tanımlarının ve kodlarının standardizasyonu işletmelerin gelecekteki bilgi 

ihtiyaçlarının karşılanmasını da kolaylaştırmaktadır. Birçok araştırmacının genel 

kanısına göre, veri entegrasyonu iş süreçlerini entegre etmesi açısından oldukça 

yararlı olabilmektedir.56  

 

                                                                                                                                 
 
54 “İşletme Bilgi Sistemi” (Çevrimiçi) http://www.aofsitesi.com/genelisletme15.htm., 
16.12.2006. 
55 Haluk Soyuer, Keti Ventura, “Bütünleşik bilgi sistemi uygulamaları ve üretim-pazarlama 
arayüzü” (Çevrimiçi). http://iibf.ogu.edu.tr/kongre/bildiriler/05-02.pdf.24.01.2007 pdf. 
s.217. 
56 A.e. 
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Veri planlama sürecinde, birim yöneticileri ile bilgi sistemi yöneticileri 

arasında yakın koordinasyon olmalıdır. Elektronik posta, bilgisayarla bütünleşik 

üretim sistemleri ve elektronik veri değişimi gibi teknolojiler, işletme faaliyetleri ile 

ilgili bilgiyi sağlayarak, örgütsel süreçleri desteklerler. Farklı departmanların 

entegrasyonuyla işletmede etkinlik ve verimlilik artar. Esnek bilgi akışı, ürünlerin, 

süreçlerin ve ekipmanların doğruluğunu ve erişilebilirliğini sağlar. Böylece 

işletmenin ve müşterilerin ihtiyaçlarına daha çabuk cevap verilebilir.57  

  

Günümüz işletmeciliğinde, bilgisayar destekli bilgi sistemleri 

kullanılmaktadır. Bilgilerin girilmesi, işlenmesi, depolanması ve ulaştırılması 

teknolojileri, dünya ölçüsünde bütünleştirilmiş ve birbirine bağlanmıştır. Böylece, 

işletmeler, dünyanın her yerindeki bilgiye elektronik araçlarla erişebilmekte ve 

istediği bilgiyi aynı yöntemle istediği adrese ulaştırabilmektedir. İşletmeler, 

rekabet üstünlüğü sağlayabilmek için, çağdaş iletişim olanaklarını kullanmak 

durumunda kalmışlardır. Bu olanakların en başında ofis otomasyonu, internet ve 

intranet gelmektedir.  

 

Geleneksel ofislerde, bürolarda yada iş yerlerinde yapılan işlerin, 

elektronik araçlarla yapılmasına ofis otomasyonu denir. Dünyadaki bilgisayarların 

birbirine bağlanmış durumuna, internet veya uluslararası ağ denir. İnternet ile 

işletmeler, dışa kapalı olarak, işletme içinde, elektronik veri ve bilgi akışını 

kolayca gerçekleştirmektedir. İnternet teknolojisinin işletme içinde kullanılmasına, 

intranet denir. İşletmelerde bilgi sistemleri üç gurup altında toplanmaktadır. 

Bunlar, operasyon bilgi sistemleri, yönetim bilgi sistemleri ve kurum destek 

sistemleridir.58 

 

1.5.1. Operasyon Bilgi Sistemleri 

 

Bu sistemi işlem kayıt sistemleri, süreç kontrol sistemleri ve ofis 

otomasyon sistemleri oluşturmaktadır. Bu sistem işletmelerin günlük işleriyle ilgili 

veri kaydı ve paylaşımı ile ilgilenmektedirler.59 

                                                
57 Soyuer, Ventura, a.g.e. 
58 Ülgen, Mirze, a.g.e., s. 356. 
59 A.e. 
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1.5.2 Yönetim Bilgi Sistemleri 

 

Bir işletmenin  muhasebeden insan kaynaklarına kadar tüm 

fonksiyonlarını birbirleriyle ilişkilendiren, fonksiyonlar arasında bilgi alış-verişini 

sağlayan ve temel olarak farklı yönetim kademelerindeki yöneticilere gereksinim 

duydukları bilgiyi sağlayan sistemlerdir. Bu sürece destek olmak ve istenen bilgiyi 

temin etmek amacıyla, analiz, planlama, denetleme ve karar alma modelleri, veri 

tabanı, bilgisayar yazılımı ve donanımı kullanılır.60 Karar destek sistemleri, üst 

yönetim bilgi sistemleri bu sistemlerin bazılarındandır. 

  

Yönetim bilgi sisteminin temel amacı, karar verici durumda olan 

yöneticilere, kararlarının kalitesini yükseltmede yardımcı olacak bilgileri üretme ve 

sağlama şeklinde özetlenebilir.61 

 

Yönetim Bilgi Sistemleri, organizasyonların beyni olma görevini  

sürdürmektedir. Gelişen teknoloji, bu sisteme destek sağlamakta ve 

güncellemektedir. Bilginin elde edilerek işlenmesini, depolanmasını, gerekli 

yerlere iletilmesini sağlayarak, bilgiden en üst düzeyde yararlanılmasını sağlayan 

en önemli araçlardandır. Daha çok endüstri ve işletme alanlarında kullanılmakta 

olan bir kavramdır ve bilgisayar, yönetim ve muhasebe alanları ile yakın ilişki 

içerisindedir. Bu özelliği ile, kısıtlı bir sistem olmaktan çok geniş bir sistemdir. 

Günümüzde bilgisayarların her türlü organizasyonda etkin olarak kullanılması 

nedeniyle bu sistemin uygulama alanı da genişlemiştir.62  

 

İşlem hızları ve veri depolama hacimleri büyümüş bilgisayarların 

üretilmesi, iletişim araçları ve yönetim teorilerinin geliştirilmesi, modern yönetim 

bilgi sisteminin oluşturulmasında önemli katkılar sağlamıştır.63 Bu sistemin asıl 

                                                
60 Gordon B. Davis, Management information systems: Conceptual foundations 
structure, and development, New York, McGraw Hill, 1985, s. 6. 
61 Şahin Kavuncubaşı, Hastane ve sağlık kurumları yönetimi, Siyasal Kitabevi, Ankara 
2000, s. 237. 
62 Rowena Cullen, “A bottom-up approach from down-under: Management information in 
your automated library system” Journal of Academic Librarianship, Vol.XVIII, No:3, 
1992, s.152. 
 
63 Lucey, a.g.e., s.297 
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görevi karar almak için gerekli formda üretilmiş olan veriyi veya bilgiyi sağlamak 

ve farklı türdeki işlemlerin ayrıntılarını içeren raporlar oluşturarak sözü edilen 

bilgiyi yönetim kademelerine sunmaktadır. Raporların türleri ve hazırlanış süreleri 

çeşitli şekillerde düzenlenebilir. Yönetim bilgi sistemi tarafından hazırlanan bilgi, 

özetlenmiş, kullanışlı bir formda üretilmiş olmalı ve bilgi merkezi yöneticileri 

tarafından erişilebilir biçimde hazırlanmalı; alt kademeden üst kademelere doğru 

giden bilginin özetlenmiş, üst kademelerden alt kademelere gelen bilginin ise 

ayrıntılı bir biçimde hazırlanması gerekmektedir. 

 

Yönetim kademeleri stratejik, taktiksel ve eylemsel olarak üç bölüme 

ayrılmıştır. Karar verme sorumlulukları kademelere göre farklılıklar 

göstermektedir. En alt kademede, faaliyetler sonucu ortaya çıkan ve henüz bir 

işlem yapılmamış veri kayıtları yer almaktadır. Stratejik yönetim kademesindeki 

kararlar, geleceğin planlanması, yeni hizmetlerin geliştirilmesi, personel, mali 

kaynaklar, teknoloji ve araç-gereç alımı, politika ve strateji geliştirilmesi şeklinde 

sınıflanabilir. Taktiksel yönetim kademesindeki kararlar; kaynaklar ve bölümlerle 

ilgili işlemler, performans değerlendirmeleri, yeni hizmetlerin uygulanması, bütçe 

kaynakları ve geliştirme, eylemsel karar ise; personel alımı, ayrıntılı bütçe 

işlemleri, bütçe denetleme ve çalışanların denetlenmesi olarak belirlenebilir. 

 

Alt düzey yöneticiler, emirleri orta kademe yönetiminden alırlar. 

Gereksinim duydukları bilgiyi büyük oranda iç kaynaklardan temin ederler. İşlem 

kademesindeki etkinlikler ile ilgili verileri toplar, toplanan veriler yardımıyla rutin 

günlük işlemlerle ilgili kararları desteklerler. Alt düzey yöneticiler, orta ve üst 

düzey yöneticilere göre çok daha ayrıntılı bilgiye gereksinim duyarlar, ancak 

işledikleri bilgiyi orta ve üst düzey yöneticilere özet bir biçimde iletmeleri 

gerekmektedir. Bu nedenle üretilen raporları daha kısa, anlamlı ve özet bilgi 

şeklinde hazırlamalıdırlar.64 
 

Yönetim kademesinde stratejik kararların zamanında, doğru ve hızlı bir 

şekilde alınması gerekir. Bilgi, organizasyonlar arasında bir rekabet aracı 

                                                
64 Jo Bryson, Effective library and information center management, Aldershot: Gower, 
1990, s. 119. 
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durumundadır ve yöneticiler karar alırken  ne istediklerini tam olarak bilmeleri 

gerekmektedir. Bu, yönetimin diğer bölümlerinden, hangi bilgilere ve ne miktarda 

gereksinim duyulacağının belirlenmesiyle mümkündür ve dikkat edilmesi gereken 

önemli noktalardan biri, yönetimin her tür bilgiye değil alınacak kararlar için değer 

taşıyan, amaca yönelik bilgiye ihtiyaç duyulduğudur.65 

 

1.5.2.1. Veri Tabanı Yönetim Bilgi Sistemleri 

 

Veri tabanı yönetimi, verilerin depolanması, organize edilmesi ve 

işletmeye hazır tutulmasını sağlayan araç ve programları içermektedir. Model 

yönetimi ise veri tabanında depolanan verileri işleyen ve bilgi üreten kişi ve 

programları içermektedir.66 

 

Bu sistem, kullanıcı ile veri tabanı arasında iletişimi sağlayan birçok 

bilgisayar programından oluşan yazılım sistemleridir. Bu sistem sayesinde bir veri 

tabanı kolayca oluşturulabilmekte, veri girişleri ve güncellemeler için yardımcı 

olacak hazır yapılar ve çok çeşitli raporların kolayca üretilebilmesine imkan veren 

rapor alma, sistemde bulunabilmektedir. İlave olarak, hazırlanacak programların 

veri tabanını kullanabilmesi imkanı da sağlanabilmektedir.  

 

Veri tabanları mantıksal olarak üç farklı yapıda oluşturulabilir. Kullanıcının 

verinin mantıksal görünümünü oluşturduğu modeller olan bu yapılar, ağaç yapısı, 

ağ yapısı ve ilişkili yapıdır. Ağaç yapısı “bire çoklu” ilişkili kayıtlarından meydana 

gelir. Her kayıt bir ana dala sahiptir ve birden çok alt dallara sahip olabilir. En 

üstteki kayıt temel olarak adlandırılır. Ağ yapısı, veriler arasında çokluya çok 

ilişkinin kurulduğu mantıksal veri tabanı yapısıdır. Bu yapıda her kayıt kendi ile 

ilişkili diğer kayıtların işaretine sahiptir. İlişkili yapıda, ilişki verilerin kendisi ile 

kurulur. İki veya daha fazla aynı alana sahiptir. Veri tabanı yönetim sistemi, bu 

alanlar yardımı ile iki dosyayı ilişkilendirir.67  

 

                                                
65 İ.Kamil Alkaya, “Bilgisayar tabanlı bilişim sistemleri ve bir vak’a çalışması”, 
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sayısal Yöntemler 
Anabilim Dalı, İstanbul, 1995, s.29. 
66 Kavuncubaşı, a.g.e., s.238-239 
67 A.e.,s.30-32 
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1.5.2.2. Bilginin Özellikleri 

 

a. Bilginin Değeri 

 

 Yönetim bilgi sisteminin amaçlarından biri, karar verme aşamasında 

yönetime mümkün olduğu kadar çok bilginin verimli, etkin ve ekonomik olarak 

temin edilmesidir. Bir organizasyonda, yönetim bilgi sistemini kurma aşamasında 

en önemli noktalardan biri, sisteme en uygun maliyeti kazandırmasıdır. Bu da 

yönetim bilgi sistemi aracılığı ile elde edilecek bilginin maliyeti ile orantılıdır. 

Maliyet gerçek değeri aşıyorsa, yararlarından belli oranda fedakarlık etmek, 

gerçek değer maliyeti aşıyorsa bilginin yararlığını arttırıcı önlemler almak gerekir. 

Yönetimde karar vericiye ulaştırılan bilgi yardımıyla alınan karar, bu bilgi 

olmaksızın verilecek karardan daha iyi olduğu taktirde bilginin değeri vardır.68 

 

b. Bilginin Niteliği 

 

 Bilginin niteliği, doğruluk deresi ile orantılıdır. Bilginini doğruluğu; belirli bir 

zaman içerisinde doğru bilginin, üretilen yada işlenen toplam bilgiye olan oranıdır. 

Karar vermede yöneticiye iletilen bilginini güvenilirliği ne kadar fazla ise, bilginin 

niteliği o derece artmaktadır.69 

 

c. Bilginin Güncelliği 

 

 Biri işletmenin faaliyetlerini etkin bir şekilde yapabilmesi için, bilişim 

sistemlerince bilgi zamanında temin edilmelidir. Bir yöneticiye gelen bilginin 

doğruluk derecesi ne kadar yüksek olursa olsun, geç ulaştığında pek bir değeri 

olmayacaktır.70 

 

 

                                                
68 Alkaya, a.g.e, s.33. 
69 A.e. 
70 A.e, s. 33,34. 
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d. Bilginin Miktarı 

 

 Yöneticilerin istenilen zamanda doğru karar verebilmeleri, ellerindeki 

bilginin miktarıyla gerçekleşmektedir. Ancak bilgi miktarının çok olması en iyi 

kararın alınacağı anlamına gelmemelidir.71  

 

e. Bilginin Uygunluğu  

  

 Yöneticilerin karar vermede etken olan bir hususta sorumluluklarına ve 

görevlerine uygun bilgilerin iletilmesidir. Yöneticiler bilginin yetersizliğinin yanında 

çoğunlukla ilgisi olmayan bilginin fazlalığından sıkıntı çekmektedirler. Ayrıca 

bilginin incelenebilir bir niteliğe de sahip olması gerekmektedir. Bu durum, bilginin 

doğruluğu kesin olan başka bilgilerle karşılaştırılabilmesi ile mümkün olabilir. 72 

 

1.5.3. Kurum destek sistemleri 

 

Yukarıda belirtilen operasyon ve bu sistem içinde uzman sistemleri, 

kaynak planlama sistemleri gibi özel sistemler bulunmaktadır. İşletmeler artık 

gerekli stratejilerin hazırlanmasında bilginin ve bilgi paylaşımının önemini 

kavramış ve bu nedenle işletmelerde bilginin sistematik olarak toplanması, 

dağıtılması ile ilgili çabaların tümü olarak “Bilgi Yönetimi” kavramı günümüze 

kazandırmışlardır. 73 

 

1.5.4. Karar Sistemleri 

 

Karar sistemi, çoğunlukla üst kademe yöneticiler tarafından kullanılan, bir 

işlemin kesin olarak nasıl yapılacağının bilinmediği durumlarda kişilerin karar 

almasını ve kendi muhakeme yeteneklerini kullanmasını destekleyen ve yardımcı 

olan etkileşimli bir sistemdir.74  

                                                
71 Alkaya, a.g.e, s.34. 
72 A.e., s. 35. 
73 Ülgen, Mirze, a.g.e., 357. 
74 Steven Alter, Informations Systems: A Management Perspective, New York, 
Addison Wesley Publishing Company, 1997, s.133. 
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Sistemlerde, üç farklı karar tipi bulunmaktadır. Bunlar; yapılanmış, yarı 

yapılandırılmış ve yapılanmamış kararlardır.75 Problemin yapısına göre belirli 

yöntem veya kurallar doğrultusunda alınan kararlara “yapılanmış kararlar” denilir. 

Bu tür kararlar; organizasyonun belirlenmiş olan planları, politikaları, stratejileri, 

bütçeleri ve yöntemlerine uygun şekilde ve daha önceden karşılaşılan durumlar 

sonucu elde edilen deneyimlere göre alınmıştır.  

 

Yarı yapılanmış kararlarda yöneticinin kişisel öngörülerini kullanarak karar 

verdiği bir sistemdir. Yapılanmamış kararlar ise, organizasyonun belirlenmiş olan 

planları, politikaları, stratejileri, bütçeleri ve yöntemlerine uygun olmayan 

kararlardır. Karar almaya etki eden birçok rastlantısal durum nedeniyle belirli bir 

süreç ve yöntem uygulanarak  çözümlenemeyen olgular için alınır. Bu kararlar, 

üst kademe yöneticiler tarafından stratejik planlama için kullanılmaktadır 

Yapılanmamış kararlarda organizasyon bu kararı gerektirecek durumla 

karşılaşmamış veya bu durumla ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığı için genel 

olarak hazırlıksızdır.76  

 

Tamamıyla yöneticilerin yetki alanları içinde olan karar sistemleri, diğer 

geleneksel bilgi sistemlerinden farklı bir yapıya sahiptir. Yöneticiler için 

oluşturulmuş ve onlar tarafından kullanılmasının yanında, organizasyonların 

yönetim bilgi sistemlerinin de bir parçasını meydana getirmektedir. Kurumsal 

yada yönetime ait işler için kurulan bir bilgi sistemine uygulanan yaklaşımlardan 

biridir ve tipik olarak özel bir probleme uyarlanmıştır; ve onun kullanımı bu 

problemin çözümü ve işin sonuçlandırılması ile sınırlanmıştır.77 

 

Bu sistemler, organizasyonun tüm kademelerindeki yöneticilere hizmet 

verme amacıyla oluşturulmalarına karşın, öncelikli olarak orta ve üst kademe 

yöneticilere göre planlanmıştır. Karar sistemi, veri işleme ve yönetim bilgi 

sistemlerinden farklı özelliklere sahiptir. Genellikle yöneticilerin kullanımı için 

                                                
75 Henry C. Lucas, A casebook for management information systems, New York, 
McGraw Hill,1986, s.421:. 
76 Bülent Himmetoğlu, ”Karar verme yeteneğini geliştirme”, Ege Üniversitesi İktisadi ve 
Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi, İzmir, 1971, s. 11. 
77 Davis, a.g.e., s.11. 
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tasarlanmıştır ve daha önce karşılaşılmış durumlarda yöneticilere karar önerileri 

sunabilen bir mantığa sahiptir. Günlük işlerin değerlendirilmesinden çok karar 

verme sürecine destek odaklıdır. Yapısı, uygulanması ve değiştirilmesi basittir ve 

bir soruyu yanıtlamaktan çok yönetsel analizde kullanılacak olan bilgiyi temin 

ederler. Yöneticilerin alternatif kararlarının muhtemel sonuçlarını test etmeye 

olanak tanıyan, işletme içinden ve çevresinden gelen bilgiyi depolayan bir veri 

tabanına sahiptir. Yalnızca küçük bir analiz alanı veya büyük bir problemin küçük 

bir bölümü ile ilgili olmalarından çok, büyük bir problemin çözümü için 

kullanılırlar.78  

 

1.5.5. Bilgisayar Tabanlı Bilgi Sistemlerinin Elemanları 
 

Bilgisayar tabanlı bilgi sistemleri, süreç işlevlerinin bazı bölümlerini 

gerçekleştirirken bilgisayar kullanırlar. Bilişim sistemlerini yalnızca bir bilgisayar 

olarak sınırlandırmak yanlış olur. Bilişim sistemleri, bir organizasyonun 

tamamlayıcı bir parçasıdır ve üç bileşenin bir ürünüdür. Bunlar sırasıyla; 

organizasyon, teknoloji ve insan faktörleridir. 79 
 

1.5.5.1. Organizasyonlar 
 

Organizasyonlar bilişim sistemini değişik biçimlerde şekillendirirler. 

Firmaları planlı yapıdaki örgütlerden oluşmuştur. Planlı firmalar, satış, üretim, 

insan kaynakları ve finans gibi değişik iş fonksiyonları için eğitilmiş işçi ve net bir 

uzman ayırımı olan ünitelere sahiptirler. Hiyerarşik bir yapıya sahip olan 

işletmelerde, üst kademede yönetim alt kademede ise çalışanlar (işçiler) 

bulunmaktadır. Bir üst kademeye rapor vermek zorunda olan tüm çalışanlar 

değişik seviyelerde görevlendirilmiş ve farklı sorumluluklar almışlardır.  
 

1.5.5.2. İnsanlar 
 

İnsanlar iş çevrelerine entegre ettikleri iş yerlerinde bilgisayar tabanlı 

sistemlerden aldıkları bilgiyi kullanırlar. Kişilerin bilgileri doğrudan bilgisayara 

                                                
78 George M. Scott, Principles of management information systems, New York, Mc 
Graw Hill, 1986, s. 81. 
79 Alkaya, a.g.e., s.39. 
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girmeleri yada bilgisayarın okuyabileceği bir hale getirmeleri gerekmektedir. 

Kullanıcıların; sistemlere veri girebilmeleri için işlerini başarılı bir şekilde 

yapabilmeleri veya bilişim sistemlerini etkin bir şekilde kullanabilmeleri için özel 

eğitime  ihtiyaçları vardır. İşlerine, işverenlerine veya bilgisayar teknolojisine karşı 

olan tavırları onların bilişim sistemlerine karşı etkisini güçlü kılmaktadır.80 
 

 

1.5.5.3. Teknoloji 
 

Teknoloji, verilerin dönüşümü ve insanların kullanımı için organize edilmiş 

hali olarak ifade edilebilir.  Bir bilişim sistemi sadece kağıt ve kalemin kullanıldığı 

tamamıyla manual biri sistem olabilir. Bilgisayarlar karışık süreçlere sahip olan 

işlerde yüksek oranda iş çıkarmak için manual teknolojilerin yerini almıştır.81 

 

1.5.5.3.1. Bilgisayar Donanımı 

 

Bilişim sistemleri, girdi, işlem ve çıktıları sağlayan fiziksel aletlerden 

oluşmuştur. Bilgisayar; işlem ünitesi, girdi, çıktı ve depolama ekipmanları ile bu 

aletleri birbirine bağlayan bileşenlerin genel adıdır. Girdi donanımı, bilgiyi toplar 

ve bilgisayarın işleyebileceği bir formata çevirir. Bilgi girdisini sağlayan aletlerden 

en çok kullanılanı klavyedir. Girdileri çıktılara çeviren ve bunu belirli kurallara göre 

yapılmasını sağlayan işlemler yazılım ile gerçekleşir.82 

 

1.5.5.3.2. Bilgisayar Yazılımı 

 

Bilgisayar yazılımı, parçaların koordineli çalışmasını sağlayan önceden 

programlanmış talimatları kapsar. Yazılım olmaksızın bilgisayar donanımı 

fonksiyonel değildir. Yazılım belirli faaliyetleri gerçekleştirmek için birbiri ile ilgili 

programları içerir. Depolama teknolojisi ise, bilgilerin kullanışlı ve uygun bir 

biçimde organize edilmesi ve saklanmasıdır.83 

                                                
80 Alkaya, a.g.e.,s.39. 
81 A.e., s.40. 
82 A.e., s.41. 
83 A.e. 
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1.5.5.3.3. Telekominikasyon Teknolojisi 

 

Bu teknoloji, donanımlar arasında bilginin bir merkezden başka bir 

merkeze transferini içerir. Telekominikasyon, hem fiziksel hem de elektroniğin 

desteklediği yazılımı içerir. 84 

 

1.5.5.3.4. Bilgisayar Ağları 

 

Bilgisayar ağları, bilgi kaynağı temin edici yapıların, ortaklaşa kullanım 

amacıyla birbirine bağlanmasıyla oluşmuştur. Ağlarda uygulama programları, 

bilgiler, yazıcılar gibi herkesin kullandığı kaynaklar, sınırlı sayıda ana makinede 

toplanıp ortak kullanılarak, işlemlerin tekrarlanması engellenmiş, verilerin 

güvenliği sağlanmış olur. Ayrıca donanım, yazılım, zaman ve işgücü 

maliyetlerinde büyük tasarruf sağlanmış olur.85   

 

BÖLÜM 2. SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ 

 

Hastaneler öncelikle bir işletme, daha sonra tıbbi yardım ve otelcilik 

hizmeti veren birer kuruluştur. Yani birden çok fonksiyonun bir arada yürütüldüğü 

kompleks yapılardır.  

 

Herhangi bir işletme, çeşitli bileşenlerin bir araya gelmesi ile oluşmaktadır 

ve bu bileşenler arasındaki ilişkiler işletmeye özel karakterini vermektedir. 

İşletme, bir grup insanın belirlenmiş amaçlar ve hedefler doğrultusunda güç birliği 

yapıp, fiziksel gücünü ve elinde bulundurduğu araçları kullanarak, belirli bir 

yönetim anlayışı içerisinde bir sistem meydana getirmesidir. Herhangi bir örgütün 

işletme olabilmesi için yeterli olan özellik, gereksinim duyulan herhangi bir mal 

veya hizmet üretmek üzere bir yada birkaç üretim elemanının bir araya 

getirilmesidir.86 

 

                                                
84 Alkaya, a.g.e., s.42. 
85 A.e. 
86 Anameriç, Bilgi Dünyası, s.16. 



 31 

Böyle dinamik yapılı bir sistemde kontrol fonksiyonu yönetim tarafından 

yerine getirilir. Yönetim veya yönetici, sistemin ürettiği hizmeti dikkate alarak 

sistemin ne başarması gerektiğini yani amaçlarını belirlemelidir. Daha sonra 

yönetim, istenilen amaçlara ulaşmak üzere uygun girdileri, uygun miktarlarda bir 

araya getirmelidir. Son olarak yönetim, amaçlara ulaşıp ulaşmadığını belirlemek 

amacıyla gerekli iletişim ortamını temin etmelidir.87 
 

Sağlık kuruluşları, büyük miktarda bilgiyi toplayan, işleme tabi tutan, 

kullanan ve depolayan, bilginin yoğun kullanıldığı organizasyonlardır. Yüksek 

kaliteli sağlık bakım hizmeti ve etkin bir yönetim, bu kuruluşlarda bilginin kapsamlı 

ve dikkatli bir şekilde yönetilmesini zorunlu kılmaktadır. Günümüz sağlık 

kuruluşlarında, bilginin etkin yönetimi ile bilgi sistemi ve bunun bir alt uygulaması 

olan sağlık bilgi sistemleri yardımı ile gerçekleştirilmektedir.  

 

Sağlık bilgi sistemi, hastanenin, bilgi işleme faaliyetleri ile ilgili tüm insan, 

araç ve faaliyetleri içine alan sosyo-teknik bir alt bileşen olup, hasta bilgilerini, 

tanı ve tedavi yöntemlerini, laboratuar bulgularını, hastane mali sistemlerini ve 

yönetim sistemlerini içeren yazı formatındaki veri tabanlarından meydana 

gelmektedir.  Bu sistem sayesinde daha iyi hasta bakımı sağlanmakta, bürokrasi 

azalmakta, bekleme süreleri kısalmakta, hastalara ait bilgilerin kaybolması 

önlenmekte, tıp eğitiminin kalitesi artmakta ve hemşirelik bakım standartları 

yükselmektedir.88  

 

Sağlık bilgi sistemleri, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin 

yönetimi ve sunumuna ilişkin her türlü bilginin üretilmesi, iletimi ve etkin biçimde 

kullanılması için kurulan donanım, yazılım, yöntem ve yönergeler bütününe 

verilen isimdir. Bu sistem hem yönetsel hem de klinik karar verme işlevlerini 

desteklemektedir. Yönetsel karar verme, süreç yönetimi ve çevresel gerekliliklere, 

klinik karar verme işlevi ise teşhis ve tedavi işlemlerine odaklıdır.89 

 

  

                                                
87 Esen, a.g.e., 50-53. 
88 Güleş, Özata, a.g.e.,  s.119. 
89 Güleş, Özata, a.g.e., s.89. 
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Ortalama yaşam süresinde ve doğal olarak nüfusun artması, sağlık 

konusunda bilinçlenme nedeniyle sağlık hizmetlerine olan talebin artması, sürekli 

ve giderek maliyeti artan yüksek tıbbi teknolojilerin gelişmesi ve hizmet 

süreçlerinde bu teknolojinin yaygın kullanımı gibi sebeplerle, tüm sağlık 

sistemlerinde bu maliyet artışını karşılamaya yönelik ek finansman kaynaklarının 

yaratılması sorun doğurmaktadır. 

 

 Sağlık harcamalarında ve maliyetlerde meydana gelen bu artış, tüm sağlık 

sistemlerinde sağlık sigortası teminini güçleştirmektedir. Özellikle her aşamadaki 

sağlık hizmetlerinin giderek artması, ulusal sağlık sistemlerinde hastaneleri yeni 

yaklaşımlara zorlamaktadır. Bu amaçla hastane bilgi sistemine entegrasyon ve 

bu entegrasyonun kalite ve verimlilik üzerine etkileri ile ilgili çalışmalar devam 

etmektedir. 

  

 Klasik anlamda kalite kavramı, sağlık sektöründe söz konusu olduğunda, 

güvenilirlik kavramının da bulunması gerektiği açıktır. Herhangi bir yaptırım 

gücüne sahip olmayan hastaların günümüz koşullarında bu haklara sahip olması, 

kalite kavramına güvenilirlik kavramının da eklenmesini zorunlu kılmaktadır. 

Sağlık kuruluşlarına başvuran bir hastanın, önceki başvurularından elde edilen 

tüm bilgileri, hastanın sağlık problemine ışık tuttuğu gibi aynı zamanda sunulan 

hizmetlerin maiyetlerinin de düşmesini sağlayacaktır. Bunun sağlanabilmesi için, 

tüm bilgilerin kısa sürede, doğru ve tasnif edilmiş olarak sağlık personelinin 

kolaylıkla ulaşabileceği bir şekilde yapılandırılması gereklidir. Bu da hastanelerde 

tam otomasyon bilgi sistemi kavramını gündeme getirmektedir.90 

 

 Sağlık sektöründe; hizmet sunumu, planlanması, değerlendirilmesi ve 

denetlenmesinde ihtiyaç duyulacak güncel verilerin sağlıkla ilgili kurum ve 

kuruluşlarda belirli standartlarda kaydedilmesi ve planlanmasına yönelik sağlık 

verilerinin oluşturulmasına gereklilik vardır. Bu sektörlerde yer alan kurum ve 

kuruluşların sağlıkla ilgili verileri ortak kullanabilmeleri amacıyla güvenli sağlık 

özel bilgi ağının oluşturulması önem arz etmektedir. 

                                                
90 Ümit Şahin, v.d., “Hastanelerde bilgi sistemlerinin kalite ve verimlilik üzerine etkisi:ZKÜ 
Hastanesi tam entegre bilgi yönetim sistemi örneği”, Tıp Bilişimi’05 2. Ulusal Tıp Bilişim 
Kongresi, Antalya 2005, s 109. 
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Sağlıkla ilgili kişisel verilerin kağıt yada elektronik ortamda tutulmasından 

bağımsız olarak, bu bilgilerin mahremiyet ve güvenliğinin ayrı bir önemi 

bulunmaktadır. Tanı ve tedavi alanında tıp teknolojilerindeki ilerlemeler ve bunun 

paralelinde elektronik sağlık kayıtlarının önemli oranda artması nedeniyle bu tür 

kayıtların gizliliği ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerekli yasal ve teknolojik 

tedbirlerin alınması gerekmektedir.91  

 

Verilerin elektronik ortamda taşınması ile ilgili teknolojik güvenlik 

gereksinimleri, hukuki veri güvenliğinden farklı bir özelliğe sahip değildir. Hasta 

verilerinin korumasız bir şekilde internet gibi açık ağlarla dolaşması Avrupa 

Birliğinde yasaklanmıştır. Bunun yerine, titiz, şifreli yazılarla sağlık verilerinin 

taşınması zorunlu kılınmıştır. Hasta verilerinin paylaşımını mümkün kılmak için 

kaliteli elektronik imzaların kullanımı ve asimetrik şifreleme zorunludur. İnternet 

gibi güvenli olmayan ortamlardaki e-Sağlık hizmetleri için Kamu Anahtar Altyapısı 

(PKI, Public Key Infrastructure) platformu genel bir çözümdür.  

 

PKI, her bir ortağın kimlik, rol, görevler ve karşılıklı yükümlülüklerini ispat 

etmeye yarayan hizmetleri sunacak “Güvenilir Üçüncü Taraf” gibi çeşitli 

bileşenleri kullanarak güvenli olmayan bir ortamda, hassas verilerin güvenli 

değişimini sağlayan, teknoloji, politika ve idari prosedürlerin karışımından oluşan 

bir bütündür. Herhangi bir PKI mimarisinin temeli, tüm ortakların kabul 

edebileceği bir güvenlik politikasıdır. Doğruluğunu ispatlama, şifreli yazma, dijital 

imza ve sertifikalar PKI platformunda çekirdek hizmetlerdir. Bir sağlık hizmeti 

ortamında PKI, ham veri bütünlüğünü sağlamak ve veri kaynağını belirlemek, 

hem de tarafların ittifakını yönetmek için kullanılır. Ayrıca, uzun vadeli dijital 

arşivlemeyi sağlamak için de gereklidir.92  

 

 Oluşturulacak sağlık bilgi sisteminin sağlam temellere dayandırılması, 

sistem üzerinde yer alacak uygulamaların çeşitliliği, etkin bir şekilde kullanım ve 

sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, mezuniyet öncesi ve sonrası sağlık 

                                                
91 T.C. Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Türkiye Sağlık Bilgi eylem Planı 
(taslak) 2003, s.6. 
92 Üst düzey sağlık komitesi sağlık telematikleri çalışma gurubu:nihai rapor, (çevirimiçi) 
http://www.saglık.gov.tr/tsbs/documents/telematic.doc 02.09.2006. 
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eğitiminde bilgi teknolojileri alanına yer verilmesi, programın belirlenmesi ve bu 

konudaki teknolojilerin teşvik edilmesi gerekmektedir. 

 

Sağlık bilgi sisteminde elde edilecek verilerin derlenerek bireylerin, 

kurumların ve araştırmacıların kullanımına sunulması, ulusal ve uluslararası 

karşılaştırılabilir sağlık istatistiklerinin elde edilerek güncel bir biçimde 

yayımlanması önem taşımaktadır.93 

  

 Hastaların, sağlıkla ilgili bilgilerin doğruluğuna ve yeterliliğine güven 

duyması çok önemlidir. İnternette sağlıkla ilgili geniş ve büyüyen bir bilgi yığını 

vardır. Bununla beraber, internet aracılığı ile elde edilen bilgiler oldukça değişken 

niteliktedir. Hastalar tarafından bu bilgilerin artan oranda kullanılması, hasta-

doktor ilişkisini etkilemektedir. Halen internet, göreceli olarak ikincil bir bilgi 

edinmek için sayısız ihtimaller sunmaktadır. Bu konuda kullanıcılara yardımcı 

olmayı amaçlayan sağlık portalları ve arama merkezlerine yönelik girişimler 

giderek artmaktadır.94 

 

Sağlık kuruluşlarının verimli bir şekilde faaliyet gösterebilmesi için, nitelikli 

tıbbi, mali, idari ve destek personel kadrosuna yeterli gereç ve tıbbi cihazlar ile 

diğer fiziksel ve insan gücü kaynaklarına ihtiyaç vardır. Bunların planlanması ve 

işleyişlerinin kontrolü ancak bilgi sistemlerinin yardımıyla mümkün olmaktadır.95  

 

 Sağlık hizmetleri, hizmetin verilmesinden verilen hizmetin ödenmesine 

kadar pek çok aşamayı içeren, devamlılığı olan bir süreçtir. Böyle bir hizmetin 

entegre ve sürekliliği göz önüne alınarak yerine getirilebilmesi, bilginin etkin 

yönetilmesini gerektirir. İhtiyaç duyulan tüm bilgi, doğru zamanda, doğru yerde ve 

doğru kişinin kullanımı için kolaylıkla ulaşılabilir olmalıdır.96  

 

 Sağlık kurumlarının bilgi odaklı olması sadece faturalandırma için veri 

toplayan değil, hastalık, bakım, tedavi süreçlerinin genel analizinin yapılabileceği, 

                                                
93 T.C. Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, a.g.e. 
94 Üst düzey sağlık komitesi sağlık telematikleri çalışma gurubu: a.g.e. 
95 Kemal Memişoğlu, v.d., “Net tabanlı Hastane yazılımının Türkiye’deki ilk uygulaması”: 
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deneyimi” Tıp Bilişimi’05 2. 
Ulusal Tıp Bilişim Kongresi, Antalya 2005, s 94. 
96 T.C. Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, a.g.e., s. 17. 
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toplumun sağlık ile ilgili problemlerine ışık tutacak çeşitli göstergelerin elde 

edilebileceği verimli bir sağlık bilgi sistemi modeli ile mümkündür. Bu modelde,  

 

• sağlık kuruluşlarında, sektördeki farklı müşterileri tanımasına ve anlamasına 

dönük müşteri odaklı hizmetlerin geliştirilmesi,  

• sağlıkla ilgili araştırmalar için bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılarak 

uzaktan işlem yapma (teletıp) uygulamaları, sağlık bilgi ağları ve  

• yaygın, ucuz ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasının sağlanması için uzun 

vadeli planların hazırlanması bulunmaktadır.97 

 

Bilgiye erişim imkanlarının artması ve bilgi teknolojilerinin kullanımının 

yaygınlaşması, toplumun sağlık düzeyini yükseltmektedir. Sağlık düzeyinin 

yükselmesi ile birlikte toplumun eğitim düzeyi de yükselmekte ve bunun 

sonucunda kalkınmada nitelikli insan gücü ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak 

sağlık düzeyinin yükselmesi eğitim ve nüfusa dolaylı olarak yansımakta, 

ekonomik ve sosyal kalkınmayı sağlamaktadır.98 

 

Sağlık kuruluşlarında bilgi sistemlerinin kullanımından beklenilen yararlar 

kısaca örgütsel performansa olumlu katkılar sağlamasıdır. Günümüzde kalite 

kavramı, tüm organizasyonlar için yaşamlarını sürekli kılma amaçlarını 

gerçekleştirme, en kritik faktör haline gelmiştir. Konu sağlık olduğunda, bu 

kuruluşlardaki kalite kavramı, kurumların müşterileri konumundaki hastalar için 

daha da önemli bir faktör haline gelir. Bu nedenle klasik anlamdaki kalite kavramı, 

sağlık sektörü söz konusu olduğunda, yanına güvenilirlik kavramının da 

eklenmesi gereken bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Hastanelerde gerek 

kalite, gerekse kalite güvenilirliğinin arttırılması için, etkin işleyen bir sağlık bilgi 

sisteminin kurulması gerekmektedir. 

 

Bu sistem sayesinde, hastane müşterileri, etkin işleyen hastane bilgi 

sistemleri sayesinde, gereksinim duydukları hizmetleri daha az bürokrasi ve daha 

kısa sürede alabilme şansına sahip olabilmektedirler. 

                                                
97 T.C. Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, a.g.e., s. 26. 
98 Harun Kırılmaz, “Sağlık sisteminin sorunları ve bilgi teknolojileri”, Tıp Bilişimi’05 2. Ulusal Tıp 
Bilişim Kongresi, Antalya 2005, s 91. 
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Hastaya ait tüm işlemler ve bu işlemlerin sonuçları bilgi sistemine 

kaydedilmektedir. Bu işlem, hastanın daha sonraki gelişinde alacağı hizmetin 

daha kısa sürede verilmesini temin edecektir. Sağlık personeli, hastanın daha 

önceden almış olduğu hizmetlerden elde edilen verilere, sağlık bilgi sistemi 

sayesinde anında ulaşarak, hizmet kalitesinin ve güvenilirliğinin artmasını 

sağlayacaktır.99 

 

Sağlık kurumlarında bilgi sistemlerinin oluşturulması, aynı zamanda 

verimliliği arttırarak önemli faydalar sağlamaktadır. Personel verimliliğini en uygun 

düzeye çıkararak personel giderlerinde azalma temin eder. Hizmetin daha etkin 

ve kısa işlem süreleri ile yapılmasını sağlayarak mevcut kapasitenin daha uygun 

kullanımına olanak sağlar. Oldukça karmaşık bir organizasyon olarak bilinen 

hastanelerde, bilgi sisteminin kullanımı ile oluşan veri tabanı ve bu veri tabanının 

hastane yönetim sistemine entegre edilmesi önemli verimlilik atışı sağlayacaktır. 

Bununla beraber, güncel ve bilimsel bir hastane organizasyon ve yönetim 

modeline sahip olmayan bir sisteme bilgi sisteminin uygulanması mümkün 

değildir. Bu yaklaşım ile kurulan bilgi yönetim sisteminin kalite ve verimliliği 

sağlaması yerine mevcut kaosu arttırması kaçınılmaz bir sonuçtur.100 

 

Genel olarak sağlık kurumlarında kullanılan bilgi sistemleri “yönetsel” ve 

“klinik bilgi sistemleri” olarak ikiye ayrılabilir. Bunlardan yönetsel bilgi sistemleri, 

yönetime ait kararları destekleyen bilgi sistemidir ve karşılaşılan sorunların 

karmaşıklık düzeyine göre farklılık gösterir. 

 

2.1. YÖNETSEL BİLGİ SİSTEMLERİ 

Yönetsel düzeyler ve ilgili bilgi sistemleri 6 gurup altında toplanabilir. 

Bunlar; (1) Faaliyet işleme sistemi, (2) yönetim bilgi sistemi, (3) Karar destek 

sistemi, (4) Üst yönetim bilgi sistemi, (5) Uzman sistemleri, ve (6) Büro ve 

otomasyon sistemleridir. 101 

                                                
99 Ümit Şahin, Muammer Sarıkaya, Mustafa Cömert, ”Ülkemiz sağlık hizmetlerinde 
değişim ve hastanelerde bilgi teknolojisinin kullanımı” Tıp Bilişimi’05 2. Ulusal Tıp 
Bilişim Kongresi, Antalya 2005, s.70. 
100 Şahin, Sarıkaya, Cömert, a.g.e., s. 71. 
101 Kavuncubaşı, a.g.e., s.240-243. 
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2.1.1. Faaliyet İşleme Sistemi 
 

Temelde bir veri toplama sistemidir ve programlı kararların alınmasını ve 

operasyonel denetim işlevini desteklemektedir. Faaliyet işleme sistemi aracılığı 

ile kurumsal etkinliklerle ilgili büyük miktarda veri toplanmakta ve 

depolanmaktadır. Bu sistemler; veri girişi, verilerin doğruluğunun denetimi, 

standart hesaplamalar ve belge hazırlama gibi işlevleri yerine getirmektedir. 

 

Faaliyet işleme sistemi, faaliyetlerin nasıl işleneceğini belirleyen ayrıntılı 

modellere dayanmaktadır. Programı kullananın yapacağı tek görev, tanımlanmış 

işlem dizilerine göre verilerin bilgisayar ortamına girişini sağlamaktır ve eğer 

yanlış veri girilirse, program kullanıcıyı uyarmaktadır. Sağlık kurumlarında 

kullanılan faaliyet işleme sistemlerine örnek olarak, hasta kabul (hasta sayısı, 

hastalık türü, yatış süresi), randevu verme, personel (maaş hesaplama, bordro 

dökümü), muhasebe (fatura hazırlama, fatura dökümü), maliyet muhasebesi 

(giderler, ortalama maliyetler), malzeme ve stok yönetimi bilgi sistemleri (stok 

denetimi, sipariş miktarı, kullanılan malzeme miktarı) verilebilir.102 

 

2.1.2. Yönetim Bilgi Sistemi 

 

Kurumlarda bilgi üretimi ve bilgi akışını düzenleyen bilgisayar tabanlı 

sistemlerdir. Orta kademe yöneticilere bilgi sağlamak ve genellikle yönetsel 

denetim amacıyla kullanılmaktadır. Yönetim bilgi sistemi, kurumun değişik 

alanlarında uygulanan faaliyet işleme sistemi verilerini  ve bilgilerini kullanmakta, 

bunlardan yöneticinin gereksinim duyduğu özetler, raporlar, tahmin, analiz 

sonuçları, vb. bilgileri üretmektir. Bu sistem, geniş hacimli veri işlemlerinde ve 

yapısal problemlerin çözümünde başarıyla kullanılmakta, ancak sürekli 

karşılaşılmayan, özel karmaşık karar problemlerinde yeterince etkinlik 

sağlamamaktadır. Kurumsal çevreyle ilgili sorunlarda yönetim bilgi sisteminin 

yönetsel kararları destekleme gücü sınırlı kalmaktadır.103 

 

                                                
102 Kavuncubaşı, a.g.e., s.240-241. 
103 A.e. 
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Türkiye’de sağlık kurumlarında yönetim bilgi sisteminin kurulması için 

temel donanım standartlarının belirlenmesi, kurumlar arası kıyaslamayı 

kolaylaştıracak hastalık tanımlama ve sınıflandırma standartlarından hangilerinin 

kullanılacağı konusunda ortak bir karara varılması, sağlık kurumları ortak sağlık 

veritabanının oluşturulması ve birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerindeki 

kaliteyi ölçmeyi sağlayacak kalite göstergelerinin belirlenmesi gerekmektedir.104 

 

2.1.3. Karar Destek Sistemleri 

 

İlk kez karşılaşılan özgün sorunların çözümü için yöneticilerle etkileşim 

içinde bulunan, veri ve model kullanmada yardımcı olan bilgisayar destekli bilgi 

sistemidir. Bilgi sağlama, model oluşturma ve veriyi düzenlemek için yöneticiye 

yol göstererek sağlık kurumlarında planlanmamış problemleri çözmek için 

kullanılır. Karar destek sistemleri, yönetim bilgi sistemlerine göre daha karmaşık 

veri analizlerini ve bilgi üretimini sağlamaktadır. Veri alt sistemi ve modelleme alt 

sistemi olarak iki temel bileşenden oluşmaktadır. Veri alt sistemi, sorunla ilgili 

kararlarda gerekli olan bilgi üretilmesinde gerekli olan veriyi elde etmektedir. 

Modelleme alt sistemi ise bu verileri çeşitli modeller ve istatistiksel yöntemlerle 

analiz ederek çözümler üretmektedir.105 

 

Karar destek sistemi, sorunun çözüm aşamalarını kolaylaştırarak karar 

vericiyi desteklemektedir. İlk olarak sorunla ilgili verileri kullanarak bilgiler 

üretmekte ve bu bilgilere dayalı olarak bir çözüm ortaya koymaktadır. Sorunla 

ilgili olarak yönetici de bir çözüm üretmekte, ardından da bu çözümü karar destek 

sistemine girdi olarak vermektedir. Karar destek sistemi de bu çözüme dayalı 

olarak sonuçlar üretmektedir. Yönetici tekrar başka bir çözümü sisteme girmekte 

ve sonuçları izlemektedir. Bu süreç, en uygun sonuç alınıncaya kadar 

sürmektedir.106 

                                                
104 Beyza Kaymakoğlu, Korkut Ersoy, “Birinci basamak sağlık hizmetlerinde elektronik 
hasta kayıtlarının kullanılması” Tıp Bilişimi’05 2. Ulusal Tıp Bilişim Kongresi, Antalya 
2005, s 56. 
105 Kavuncubaşı, a.g.e., 241. 
106 A.e., s. 242. 
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2.1.4. Üst Yönetim Bilgi Sistemi 

Üst düzey yöneticilere faaliyet sonuçlarını veya genel faaliyet koşullarını 

izlemek için kullanacakları bilgileri temin etmektedir. Bu sistemler bazı 

durumlarda üst yönetim karar destek sistemleri olarak adlandırılmaktadır. 

Yönetim bilgi sistemi, standart biçimi bulunan raporlar sağlamaktadır, ancak bu 

raporlar problemlerin ve yeni koşulların analizinde yeterli etkinlik 

gösterememektedir. Karar destek sistemi, bu konuda yardımcı olmakta ancak 

kullanımı uzmanlık gerektirmektedir. Üst yönetim bilgi sistemi, yöneticilerin 

gereksinim duydukları anda ve biçimde bilgi elde etmelerini sağlamaktadır. Bu 

sistemin bir diğer özelliği, kullanım kolaylığının bulunmasıdır. Bu sistemin 

kullanıcıları sadece üst yöneticiler olmasına karşın, sistem oldukça maliyetli 

olduğu için sistemin kullanımı sınırlıdır.107 

2.1.5. Uzman Sistemler 

Genellikle özel bilgi ve deneyim gerektiren, iyi tanımlanamayan görevlerin 

yerine getirilmesini sağlayan bilgisayar uygulamalarını içermektedir. Hastalığa 

tanı koyma kimyasalların analizi gibi konularla ilgili karar verme süreçlerinde 

kullanılmaktadır. Belirsizlik ortamında, iyi tanımlanamamış bir soruna teşhis 

koyma, sorunu çözmek için model tasarlama konularında uzmanların 

çalışmalarına katkıda bulunmaktadır. Bu sistemler, bir uzmanın problem çözme 

aşamalarında izlediği yolları kullanmaktadır.108 

2.1.6. Büro Otomasyon Sistemleri 

Büro ve idari birimlerde günlük iletişim ve bilgi işleme faaliyetlerinde 

kullanılmaktadırlar. Kelime işlemciler, hesap tabloları programları ve iletişim 

sistemleri gibi araçları içermektedirler. Bu sistemler, temelde model değil veri 

yönelimlidir ve kullanıcıları genelde sekreter ve memurlardır. Yöneticiler, bu 

sistemi mesaj yayınlama, rapor hazırlama gibi amaçlarla kullanmaktadır.109 

 

                                                
107 Kavuncubaşı, a.g.e., s. 242. 
108 A.e. 
109 A.e., s. 243. 
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2.2. KLİNİK BİLGİ SİSTEMLERİ 

Klinik bilgi sistemi, tanı ve tedavi hizmetlerini destekleyen, hekimlerin 

klinik kararları daha etkili bir biçimde almalarını sağlayan bilgileri üreten bilgi 

sistemi olarak tanımlanabilir. Bu tanımdan hareketle, odak noktası hasta bakım 

hizmeti ve klinik uygulamalar olan, bu alanla ilgili her türlü bilgiyi, resim, yazı, 

görüntü, ve ses formatında toplayan, işleyen, saklayan, gösteren, ileten ve karar 

vermede kullanılan sistemler klinik bilgi sistemleri olarak isimlendirilebilirler.110 

Eski klinik bilgi sistemi sadece hasta kayıtlarını içerirken, günümüzde 

bilgisayar, tıp ve iletişim teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak bilgisayar 

destekli tanı gibi bilinen çağdaş tıp uygulamalarını kapsamaya başlamıştır. 111 

Bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, sağlık organizasyonlarının klinik 

bilgi sistemi ile entegre olmasını sağlamış ve bu gelişme, tıbbi bakım 

hizmetlerinin daha güvenli etkin ve hasta odaklı yürütülmesini sağlamıştır. Bu 

sistem, ilaç etkileşim kontrolü, sipariş girişi gibi bulguların elektronik ortamda 

toplanması konularında destek sağlamıştır. Bu uygulamalar, hastalık etkenlerinin 

erken bir süreçte ortadan kaldırılması, kalitenin geliştirilmesi, tıbbi hataların 

azaltılması, bakım yönetiminin geliştirilmesi, sağlık personelinin verimliliğinin 

arttırılması, yönetsel etkinlik ve hasta memnuniyeti gibi olumlu gelişmeleri 

beraberinde getirmektedir. Sitem güncel bilgilerin karar sürecinde kullanılmasını 

sağlayarak ve  sağlık personeli arasındaki iletişimi geliştirerek, hastaya sunulan 

bakım hizmetinin kalite ve güvenliğinin arttırılmasını sağlamaktadır. 112 

Sağlık kurumlarında kullanılan klinik bilgi sisteminin amacı, tanı ve tedavi 

kararlarının alınması ve uygulanması faaliyetlerinde hekim ve diğer sağlık 

personelini destekleyerek etkili ve kaliteli hizmet sunumunu kolaylaştırmaktır. 

Klinik bilgi sistemleri, sağlık kurumlarının diğer birimleri ile entegre biçimde 

çalışarak, hekimin istekleri doğrultusunda tetkiklerin yapılmasını ve sonuçlarının 

tekrar hekime ve gerekli birimlere aktarılmasını sağlayabilmektedir.113 

                                                
110 Kavuncubaşı, a.g.e., 252. 
111 A.e. 
112 Güleş, Özata, a.g.e.,  s. 91. 
113 Kavuncubaşı, a.g.e. 
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2.2.1.Hasta Kayıtları 

Sağlık kuruluşlarına başvuran hasta ve yaralıların kurumda kaldıkları süre 

içerisinde teşhis ve tedavileri sırasında elde edilen tıbbi bilgileri içeren belge 

topluluğuna hasta kaydı, bu kaydın bilimsel kural ve standartlara uygun olarak 

toplandığı, düzenlendiği ve hizmet sunulduğu birimlere de hasta arşivleri denir.114 

2.2.2. Elektronik Hasta Kaydı 

Hızlı ve etkin bir tedavi görmek ve sağlıklı bir yaşam sürmek, tüm 

bireylerin en doğal hakkıdır. Etkin ve nitelikli bakım sağlamak, tüm bireyleri de 

daha sağlıklı kılmanın ön koşulu, doğru sağlık bilgisine gereken yerde ve 

zamanda ulaşılabilir olmasıdır.115 

Bireyler, ihtiyaç duydukları sağlık hizmetini almak için sağlık kurumlarına 

geldikleri zaman, bu hizmeti sağlayan hekim ve personelin, bireylerin 

doğumundan ölümüne kadar geçen zaman içerisinde tüm sağlık verilerine 

ulaşabilecekleri güvenli bir kayıt sisteminin oluşturulması gerekmektedir. 

Sağlık bilgi sistemi içerisinde, bir hastaya sağlık kurumunda verilen bütün 

hizmetin tek bir hasta sicil numarası ile bilgisayar ortamında tutulması ve 

gerektiğinde bu kayıtlara hemen ulaşılması gerekliliği elektronik hasta kaydı 

kavramını ortaya çıkarmıştır. Elektronik hasta kaydı; tıbbi bilgilerin saklanmasına 

olanak sağlayan özel olarak dizayn edilmiş bilgisayar sistemleridir. 

Hasta kaydının bilgisayar ortamında düzenlenmesi, hem hekimlere hem 

de sağlık kurumu yönetimine, anında hasta bilgilerine kolay erişim, kolay 

okunabilirlik, veri güvenliği, diğer bilgi sistemleri ile entegrasyon, verilerin 

birleştirilmesi, veri kalitesinin sağlanması, araştırmaları kolaylaştırma, verimlilik 

gibi çeşitli yararlar sağlamaktadır. Ayrıca bilgisayar ekranından görünen veya 

yazıcıdan bastırılan bir yazının okunabilirliği, el yazısından kaynaklanan  yanlış 

anlamaları ve bunun sonucu doğacak sorunları önlemiş olur. 

 

                                                
114 Kavuncubaşı, a.g.e., s.253. 
115 Kaymakoğlu, Ersoy, a.g.e., s.52. 
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Elektronik hasta kaydı, hekimin hastası ile ilgili tıbbi kayıtlara daha hızlı ve 

kolay biçimde ulaşmasını sağlamaktadır. Hekim, bilgisayar ağı aracılığı ile hasta 

kayıtlarının bulunduğu veri tabanından hastasına ait önceden girilmiş bilgileri 

kendi dosyasına aktarabilmektedir. Böylece dosya beklemekten kaynaklanan 

zaman ve işgücü kaybı önlenmiş olur.116 

Tedavi uzmanları arasında hastalarla ilgili bilgilerin paylaşımı sisteminin 

köşe taşı, elektronik sağlık kaydıdır. Hastanın sağlık geçmişinin ve hastalığın 

seyrinin dosyalanmasının yöntemi ülkeden ülkeye değişmektedir. Tipik olarak bir 

kuruluşta klinik kayıtların ve yönetimle ilgili kayıtların tutulduğu yapılandırılmış bir 

kayıt vardır. Elektronik sağlık kaydının veri içeriği, çoğu zaman tedavi hizmeti 

sisteminin organizasyon şemasını yansıtır ve bunun tarafından düzenlenir. 

Hastanın uzun dönem sağlık kaydını yöneten düzenlemeler de olabilir. Bu 

kayıtlar, vaka esaslı veya bir hizmet sunucusunda veya bölgesinde birikmiş 

bilgiler şeklinde olabilir.  

Elektronik sağlık kaydındaki bilgiler, bir kurum içerisinde hizmet 

planlaması veya iletimi için saklanır. Kullanımdaki elektronik sağlık kaydı 

sistemleri sınırlı iletişim kapasitesine sahiptir. Ayrıca hasta bilgilerine ulaşım ve 

bu bilgilerin transferi önünde hukuki engel de bulunmaktadır. Ağa kazandırılmış 

elektronik hasta kaydının temel faydası, bunun kapsamlı bir hasta bilgisine 24 

saat erişimi sağlamasıdır.117 

Hasta dosyalarına herkesin ulaşması ve bu bilgileri kullanması doğru 

değildir. Elektronik hasta kayıtları ile, veri güvenliğinin korunarak bilgilerin erişimi 

ve kayıtların kullanımını otomatik olarak sistem tarafından takip edilir ve yetkisiz 

kimselerce kullanılmasına izin verilmez. 

Bir hasta dosyasında çok sayıda belge bulunmaktadır; hekimin tüm 

dosyadaki belgeleri incelemesi gerekli olmayabilir ve hastanın mevcut şikayeti ile 

yakından ilgili olduğuna inandığı belgeleri seçmesi zaman alıcı bir işlemdir. 

Elektronik hasta kayıtlarının kullanımı ile hekim, gerek duyduğu belgelere hızlı ve 

kolay bir şekilde ulaşabilmektedir. Hasta bilgilerinin elektronik ortamda 

                                                
116 Güleş, Özata, a.g.e, s. 92. 
117 Üst düzey sağlık komitesi sağlık telematikleri çalışma gurubu: a.g.e. 
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kaydedilmesi, bu bilgilerin diğer bilgi sistemleri (finansman, kalite, vb.) tarafından 

kullanılmasını da kolaylaştırır. 

Diğer klinik bölümler veya laboratuar veya tıbbi donanımlardan (BT, MR 

vb) gelen bilgiler direkt olarak elektronik hasta dosyasına kaydedilerek hekime 

yardımcı olur. Elektronik hasta dosyasının açılması ve doldurulması bilgisayar 

programı tarafından otomatik olarak denetlendiği için veri girişinde hata yapılması 

büyük ölçüde önlenebilir. 

Hasta kayıtları tıbbi araştırmalarda da büyük öneme sahiptir. Elektronik 

hasta kayıtları aracılığı ile araştırmacılar gereksinim duydukları verilere daha 

kolaylıkla ulaşabilirler. Bu kayıtların bulunmadığı durumlarda araştırıcılar, konuyla 

ilgili dosyaların tek tek raflardan indirilmesi, içeriklerin incelenmesi, ilgili verilerin 

toplanması ve sonra analiz edilmesi gibi  çok çaba ve zaman gerektiren işlemlerle 

uğraşmak zorunda kalacaktır. 

 Elektronik hasta dosyaları, kolay, hızlı ulaşılabilir ve kullanılabilir olmaları 

nedeniyle önemli verimlilik artışları sağlamaktadır. Tanı ve tedavi hizmetlerinin 

kalitesinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için başvurulan veri kaynaklarının 

başında hasta dosyaları gelmektedir. Elektronik hasta kayıtları, kalite birimlerinin 

verilere ulaşmasını, işlenmesini ve kullanılmasını kolaylaştırmaktadır. 

Bilgilerin kağıda dayalı olarak arşivlenmesi ve arşivden tekrar çıkarılıp 

değerlendirilmesindeki hata oranının yüksekliği işin ikinci kez tekrarlanmasına, 

tedavinin gecikmesine, yatış süresinin uzamasına ve tıbbi hata riskinin artmasına 

sebep olacaktır. Hasta dosyasının kullanıma hazır olmadığı durumlarda sağlık 

personeli, hastanın tıbbi hikayesi olmaksızın tedavi yapmak zorunda kalmaktadır. 

Hastanın anamnezine veya daha önce yapılan işlemlerine anında ulaşılması 

sağlık hizmetinin etkinliğini arttırmak açısından bir zorunluluktur.118 

2.2.2.1. Bakım Kaydının Sürekliliği 

Hastaların tedavisinde rol alan tüm kurumlar arasında tedaviye katkı 

sağlayacak tıbbi bilgilerin aktarılması için yeni bir sağlık standardı 

                                                
118 Güleş, Özata, a.g.e. s.92. 
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geliştirilmektedir. Bir tasarım aşamasında olan bu sistemin amacı, temel sağlık 

verilerini düzenlemek, paylaşmak, ve aktarılabilir bir bilgi kümesi haline 

getirmektir. Derlenen bu bilgi, farklı elektronik hasta kayıt sistemlerini, farklı 

donanımları, ve farklı klinik sistemlerini kullanan hekimler ve hastalar tarafından 

erişilebilir olması planlanır. Bu sistem standartlarından beklenilen, hastanın yararı 

için sağlık hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması, tıbbi hataların azaltılması, hasta 

hakkında en güncel ve bakım süreci ile ilişkili bilgileri içeren bir kaydın 

oluşturulması, hastanın sağlık bakım sürecindeki rolün güçlendirilmesi ve 

kurumlar arasında güvenli veri aktarımının sağlanmasıdır. 

Bakım kaydı sürekliliğinin temel görevi, sağlık hizmetini sunan kişi ya da 

kurumlara, hastayla ilgili tüm sağlık bilgilerine erişimi sağlayacak bir yapı 

oluşturmaktır. Bu bilgilerin, hastanın bir sonraki ziyaretinde gidebileceği sağlık 

kurumları tarafından da güncellenebilir olması gerekmektedir. Bunun amacı, 

hastanın bakımına etki edebilecek sağlık bilgilerinin ilgili kişilere aktarılabilmesini 

sağlamaktır. Sistemde, hastanın son dönemde aldığı tedavileri ve genel sağlık 

durumunu tanımlayan bilgiler bulunmalıdır. Bu hedeflere ulaşılmasıyla, sınırlı 

sağlık bilgisinin kurumlar arasında paylaşılması mümkün olabilecek ve sağlık 

hizmetlerinin niteliği artacaktır.119 

2.2.2.2. Elektronik Reçete 

Sağlık alanında hedef olarak görünen elektronik sağlık kayıtlarının en 

önemli parçalarından birisidir. Bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin etkisiyle, 

özellikle gelişmiş ülkelerde hızla gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır. Hasta için en 

uygun ilaç ve dozajın belirlenmesi, el yazısının okunma probleminin ortadan 

kalkması, ilaç bilgisine ulaşma süresinin kısalması, mobil araçlar ile istenildiği 

anda ilaç ve reçete bilgisine erişilebilmesi, hekim ve eczacıya zaman 

kazandırması, ilaç bilgilerinin otomatik olarak güncellenmesi, fiyat bilgilerini 

görebilme ve karşılaştırabilme bu sistemin avantajlarındandır. 

Bu sistemin, hekimin kendi özel listesini oluşturabilmesi, istatistiksel ve 

epidemiolojik inceleme imkanı sağlaması, tıp öğrencilerine ilaç seçebilme ve 

                                                
119 L. Efe Akman, v.d. “Yeni bir sağlık standardı:Bakım kaydının sürekliliği”, Tıp 
Bilişim’05 2. Ulusal Tıp Bilişim Kongresi, Antalya 2005.s 126. 
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yazabilme karar desteği sağlayarak tıp eğitimine katkı sağlama, ara onay 

kademelerinin azalması, hasta ve sağlık çalışanlarının memnuniyetinin 

artırılmasına katkı sağlama, yasal kontrol ve takip işlemlerinin kolaylaşması gibi 

önemli faydaları bulunmaktadır.120 

Bununla eş zamanlı olarak elektronik reçeteleme sistemi, doktorlar, 

eczacılar ve sağlık sigortası kurumları arasında daha verimli ve hızlı iletişimi 

mümkün kılacaktır. Sosyal güvenlik kurumları, elektronik reçeteleme sayesinde 

hesaplarını sadeleştirebilir ve hızlandırabilirler. Bu sistem, elektronik sağlık kaydı 

ile ilaç veri sistemine bağlı olarak çalışıp tedavideki kararlar hakkında bilgi sahibi 

olmayı mümkün kılacaktır. İstenmeyen bağlantılar kontrol edilip kişisel 

yetersizlikler göz önüne alınabilmektedir.121 

2.2.3. Klinik Karar Destek Sistemi 

Kanıta dayalı ilaçlara yönelik artan vurgu, sağlık uzmanlarına kendilerine 

önlerindeki belirli şartlarda en uygun tedaviye karar vermede yardımcı olacak 

karar destek sistemlerinin öneminin altını çizmiştir. Bu tür araçlar, uzmanlara 

alışılmadık veya karmaşık durumlar için de yardımcı olmaktadır.122 

Klinik karar destek sistemi, hekimlere veya diğer sağlık personeline 

alacağı klinik kararlarda destek sağlayan bilgisayar programlarıdır. Bu sistemler 

bir bakıma karar desteği sağlamak için klinik veri yada tıbbi bilgiyle ilgilenen 

bilgisayar sistemleridir. 

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak, bilgisayarın teşhis işlemlerinde 

hekimle yardım etmesi öngörülmüş ve bu öngörüyle ilgili çalışmalar yapılmıştır. 

İlk dönem bilgisayarlı medikal sistemler hasta servislerinin kalitesinin 

geliştirilmesi, hastalıkların teşhis ve tedavisine yardım etmek için gerekli olan 

anlamlı verilerin elde edilmesi ve mevcut sınırlı kaynaklardan daha verimli 

faydalanma yollarının belirlenmesi düşüncesiyle geliştirilmiştir. Daha sonra, 

                                                                                                                                 
 
120 Hüsamettin Gül, v.d. “Elektronik reçetenin avantajları, kullanımında karşılaşılabilecek 
sorunlar ve giderilme yöntemleri”, Tıp Bilişimi’05 2. Ulusal Tıp Bilişim Kongresi, 
Antalya 2005, s 134. 
121 Üst düzey sağlık komitesi sağlık telematikleri çalışma gurubu: a.g.e. 
122 A.e. 
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hastalıkların teşhisine yönelik sistemler ağırlık kazanmaya başlamış ve klinik 

karar destek sistemleri geliştirilmiştir.  

Günümüzde hekimler tıbbi bilginin miktarında meydana gelen artış 

nedeniyle bu bilgileri etkin bir şekilde değerlendirmek ve uzman eksikliğinde 

uygun seçenekler arasından karar verebilmek için desteğe ihtiyaç duymakta ve 

bu amaçla klinik konularda akıl yürütme özelliğine sahip karmaşık bilgisayar 

programları olan klinik karar desteği sitemlerinden yararlanmaktadırlar.  

Bu sistemler hastalığın tespiti, tedavi seçenekleri, hangi ilacın kullanılması 

gerektiği gibi konularda nitelikli bilgiye sahiptirler ve güncel bilgileri de kullanarak 

hastaya ait özel bilgilerle birleştirerek, hekimlerin hastayı en iyi bir şekilde 

değerlendirmesi yönünde yardım eder. Bazı klinik karar destek sistemleri, klinik 

ve finanssal bilgi depolarını bir araya getirerek, hizmet sunumunun, maliyet 

bilgilerinin ve klinik performansın değerlendirilmesi işlevini yerine 

getirebilmektedirler.123 

Pasif ve aktif klinik karar destek sistemi olmak üzere iki tür klinik karar 

destek sistemi vardır. Pasif karar destek sistemi, hasta ile ilgili bilgileri toplayan 

örgütleyen ve hekimin kullanımına sunan bilgi sistemleridir. Bu sistemin temel 

işlevi karar seçeneklerini üretmek değil, hekime doğrudan bilgi sağlamaktır. 

Aktif karar destek sistemi, hekime tanı koyma ve tedavi planı geliştirmede 

doğrudan yol gösterir. Sistem  hasta verileri ile tıbbi bilgileri birleştirerek 

hekimlere karar önerileri sağlamaktadır ve uzman sistemler, olasılıksal 

algoritmalar ve anımsatma, uyarı sistemleri olarak 3 guruba ayrılmaktadır.124 

2.2.3.1. Uzman Sistemler  

3 unsurdan oluşmaktadır. Birincisi; tıp uzmanları tarafından geliştirilen 

bilimsel tabandır. Bilimsel taban, belirli hastalık gurubu ile ilgili kararların nasıl 

alınacağını ortaya koymaktadır. İkinci unsur, hastadan alınan bilgidir. Üçüncüsü 

ise, kurallara dayalı sonuç üreten motorlar, hastadan elde ettikleri bilgileri, 

                                                                                                                                 

 
123 Güleş, Özata, a.g.e., s.95,96. 
124 A.e., s. 97,98. 
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bilimsel tabanda bulunan bilgileri referans kabul ederek işler ve hekimin 

kullanımına sunar. Kuşkusuz uzman sistemlerin başarısı, büyük ölçüde, bilimsel 

tabanın genişliğine ve çıkarımlar üreten motorların kullanıldığı kuralların mantıklı 

düşünme gücüne bağlıdır. 

2.2.3.2. Olasılıksal Algorimalar 

Hastalık semptomları ile hastalık arasındaki ilişkiyi ortaya koyan 

olasılıkları, istatistiksel bilgiyi kullanarak çıkarır ve karar vermede yol gösterir. 

2.2.3.3. Klinik Anımsatma ve Uyarı Sistemleri 

Hekim ve diğer sağlık personeline, tedavinin sürecinin muhtemel sonuçları 

hakkında uyarılarda bulunur. Böylece arzulanmayan tehlikeli sonucun ortaya 

çıkması önlenmiş olur. Özellikle yoğun bakım ünitelerinde kullanılır ve ilaç 

etkileşimine neden olacak bir ilacı yazmasına uyarı yoluyla engel olur.125 

Dişhekimliğinde karar destek sistemleri için geliştirilmiş bazı program ve 

projeler bulunmaktadır. Bunlara örnek, dişhekimliği ile ilgili karar alma 

mekanizması yani, uzman dişhekimi, pratisyen dişhekimi ve hasta ile birlikte, 

klinikle karar yapısının test edilmesi gibi bilgisayar altyapılı  karar destek sistemi 

dir. Teorik açıdan karar destek, önceden kararı planlanan durumlar için sağlanır, 

ancak bu varsayılan kararların sadece belirli bölümleri desteklenebilir. Bundan 

dolayı bu kısmi yönergelerin bir bölümü, bir karar destek sistemini meydana 

getirmeden olmak zorundadır. Dişhekimliği ile ilgili tüm görevlerin sadece bir 

bölümü planlanmalıdır (planlama=kararın varsayımı) ve planlamanın sadece 

belirli bölümleri bilgisayar sistemi ile desteklenebilir.  (Şekil 2).  

Protetik tedavi için klinisyenler, muhtemel tedavi alternatifleri ve daha 

sonra elde edilen tedavi kılavuzunu taslak haline getirmek için hasta bulgularının 

nasıl kullanması gerektiklerini göstermişlerdir. Protezlerin diğer birimleri için 

planlama birimleri günümüzde özelleşmiş, tamamlanmış ve kontrol edilip 

doğrulukları kanıtlanmıştır.126 

                                                
125 Güleş, Özata, a.g.e, s.97,98. 
126 Ekkehard Finkeissen v.d. “AIDA: Web Agents in Dental Treatment Planning” Adv 

Dent Res.,Vol.XVII, 2003, s. 74-76. 
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Şekil 2. Dişhekimliği ile ilgili karar alma mekanizması, “Ekkehard Finkeissen v.d. 
“AIDA: Web Agents in Dental Treatment Planning” Adv Dent Res.,Vol.XVII, 
2003”. 

 

2.2.4. Laboratuar Bilgi Sistemi 

 

Laboratuar bilişim sistemi, laboratuardaki işlemleri test kararından 

başlayarak raporlama işlemine kadar izleyen ve yöneten bir bilgi yönetim 

sistemidir. Bu sistemler, iş akışını kolaylaştırarak sistemi kullananlara ve 

sistemden etkilenenlere birçok faydalar sunmaktadır. Sonuçlar servislere on-line 

olarak alınabilir, esnek, normal ve patolojik değer aralıkları tanımlanabilir, büyük 

bir hasta arşivi oluşturulabilir ve kayıtlardan istatistiki raporlar elde edilebilir.127 

 

Birçok laboratuarın kullanmış olduğu cihazlar (EKG, EEG vb.) hem örnek 

analizinde hem de sonuçların raporlanmasında, tıbbi donanımların en önemli 

parçası olan bilgisayarı kullanmaktadır. Bu makinelerin ürettikleri grafik raporlar 

çeşitli işlemlerden geçirilerek dijital formata dönüştürülür ve hekimlere iç ağ 

bağlantısı ile ulaştırılır. Laboratuar bilgi sistemleri, analiz ve raporlama işlevi 

yanında, analiz istemleri alınması, sıraya konulması, bu analizler için gerekli 

kaynakların planlanması faaliyetlerinde de kullanılmaktadır.128 

 

                                                
127 Esra Sümen, Neşe Zayim, Osman Saka. “Laboratuvar bilgi sistemi uygulaması: 
Benimseme ve kullanıcı memnuniyeti” Tıp Bilişimi’05 2. Ulusal Tıp Bilişim Kongresi, 
Antalya 2005, s 103. 
128 Kavuncubaşı, a.g.e., s. 259. 
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2.2.5. Radyoloji Bilgi Sistemi 

Birçok modern sağlık kuruluşunda, hastalara ait radyolojik tetkik 

isteklerinin yetine getiren, isteğe bağlı olarak dağıtan, tanı için görüntülenmesini 

ve raporlarının oluşturulup saklanması sağlayan sistemler bulunmaktadır. Bu 

sistemler, idari işler ve klinik çalışmaların verilerini yönetmek için kullanılırlar. 

Kısaca hastane bilgi sistemi ve radyoloji bilgi sistemi gibi farklı bilgi sistemlerinin 

entegrasyonunu içerirler. Günümüzde sağlık kuruluşlarında daha kaliteli, etkili ve 

düşük maliyetli hizmet sunabilmek için kullanılan bu teknolojilerinden birisi de 

radyoloji bilgi sistemidir.  

Bu sistemler hastane bilgi sistemlerinden bağımsız çalışabilir veya 

entegre olabilirler. Endüstri standartları sayesinde hastane bilgi sistemi ile 

entegre çalışabilmekte ve bu entegrasyon sayesinde radyoloji birimlerinde ve 

hastanelerde daha etkili ve düşük maliyetli tıbbi tanı ve sağlık hizmetlerine olanak 

sağlamaktadırlar. 

Bu sistemlerden birisi olan “Resim Arşivleme ve İletişim Sistemleri”, tıbbi 

görüntülerin görüntü kalitesinde kayıp olmaksızın orijinal olarak saklanması ve 

gerektiğinde bu görüntülere hızlı eksiksiz ve güvenli olarak ulaşılmasını sağlayan 

sistemlerdir. Sistem sayesinde görüntülerin film olarak taşınması engellenir ve 

görüntülerin maliyetleri ortadan kaldırılmış olur.129 

Radyologların önemli sorunlarından birisi, yalancı negatif tanı olarak da 

bilinen, patolojinin gözden kaçması yani tanının atlanmasıdır. Bilgisayarlar 

görüntü analizinde yalancı negatif tanı ihtimalini azaltabilmektedirler. 

Radyolog’un, yorumu yada görüntüleri daha iyi değerlendirilmesi için uygulan 

görüntü işlemleri; kontrast hızlandırma, keskin olmayan maske filtreleme, 

histogram eşitlemesi, periferal hızlandırma gibi değişik yöntemlerle yapılmaktadır.  

Bu yöntemlerin amacı, çözünürlük seviyeleri ve gri skalanın yeniden 

değerlendirilmesi yöntemleri ile lezyonların daha iyi görünmesinin sağlanmasıdır. 

Böylece lezyon kenarlarının keskinliğinin sağlanması kontrast rezolüsyonunun 

                                                
129 Pınar Yıldırım, Umut Arıöz. “PACS (Picure Arshiving an Comminication System) 
Analizi”, Tıp Bilişimi 2. Ulusal Tıp Bilişim Kongresi, Antalya 2005, s 153-154. 
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arttırılması, periferal bölgelerin daha iyi fark edilmesi, maske oluşturarak 

görüntülerin birbirinden çıkartılması ile patolojik olan alanlar ortaya konulmakta ve 

radyologun bunları görmesi ve değerlendirmesi kolaylaşmaktadır. 130 

2.2.6. Hasta Takip Sistemi 

Bilgisayarlar özellikle yoğun bakım ünitelerinde hastanın durumunu 

izlemek amacıyla yaygın biçimde kullanılmaktadır. Hastanın yaşam fonksiyon 

belirtileri bilgisayar tarafından sürekli takip edilerek, herhangi bir olumsuz durum 

ortaya çıktığında görsel ve işitsel uyarılar aracılığı ile hekim ve sağlık personelinin 

dikkatini çekmekte ve acil müdahale sağlanmaktadır. 

İlk aşamada, hastaya bağlanan izleme donanımından elde edilen analog 

veriler, bilgisayarda işlenecek ve görünecek biçimde sayısal  verilere 

dönüştürülmekte ve bu veriler bellekte saklanarak, periyodik olarak yada 

istenildiğinde görüntülenebilmektedir. Hasta takip sistemi, yoğun bakım 

servislerinde, hasta yatağının yanında bulundurulacağı gibi bilgi aktarımı 

amacıyla uzaktaki bir yoğun bakım merkezine de bağlanabilmektedir. Hasat takip 

sisteminde kalp atışı, kan basıncı, hasta ısısı gibi fonksiyonlar anında bilgisayar 

ekranından izlenebilmektedir. Yoğun bakım ünitesi olarak bilinen bu sistem, hasta 

bakımı, kayıt tutma ve personel kullanımını düzenleme amaçları ile 

geliştirilmiştir.131   

2.2.7. Eczane Bilgi Sistemi 

Eczaneler, özellikle hastanenin en fazla bilgi kullanan bölümlerinden 

biridir. Birçok ilacın satın alınması, depolanması, hasta ve servise dağıtımı, stok 

düzeylerinin kontrolü amacıyla eczane bilgi istemi geliştirilmiştir. Eczane bilgi 

sistemi, eczane faaliyetleri yanında tedavi hizmetlerini de desteklemektedir. Bu 

sistem, hasta reçetelerini incelemekte, hastalara verilen ilaçları takip etmekte, 

ilaçların dozu ve yan etkileri hakkında sağlık personelini uyarmaktadır.132 

 

                                                
130 Güleş, Özata, a.g.e., s.106. 
131 Güleş, Özata, a.g.e., s.107. 
132 Kavuncubaşı, a.g.e., s.260. 
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2.2.8. Hemşirelik Bilgi Sistemleri 

Hemşirelik bilişimi, hemşirelik verilerinin nasıl elde edileceği, nasıl 

iletilebileceği, nasıl saklanacağı ve yönetileceği, nasıl bilgi haline dönüştürüleceği 

konularında çalışan bir alandır. Başka bir ifadeyle, hemşirelik bakımını sağlamak 

ve hemşirelik uygulamalarını desteklemek için hemşirelik verisinin ve bilgisinin 

işlenmesinde ve yönetilmesinde yardımcı olmak amacıyla bilgisayar ve hemşirelik 

biliminin bir kombinasyonudur.133 

Sağlık kuruluşlarında, hemşirelerin asıl görevi hekime yardımcı olarak 

verilen emirlerin uygulanması ve hasta bakımıdır. Bununla beraber yapılan 

araştırmalar, hemşirelerin zamanlarının %75’ini hasta bakımı ile ilgili olmayan, 

çeşitli dokümanları doldurmak gibi işler ile geçirdikleri tespit etmiştir. Günümüzde 

bu tür sorunların çözümü için bilgisayar temelli hemşire dokümantasyon sistemi 

kullanılmaktadır. Bu sistemler hemşirelerin teşhis, tedavi ve hastalık yönetimi ile 

ilgili faaliyetlerini, şifreli kodlar veya serbest yazı formatında kaydetme olanağı 

vermektedir. Bu sistemlerin, dokümanların hazırlanması için harcanan zamanı 

azaltma, kaliteyi ve verilerin kullanılabilirliğini artırma ve sonuçta yüksek kaliteli ve 

etkili hasta bakımına destek sağlama gibi faydaları vardır.134 

Hemşirelik bakım hizmeti, sağlık hizmetlerinin önemli bileşenlerinden birini 

oluşturmakla beraber, hastane bilgi sistemlerinde ve elektronik kayıt ortamlarında 

hemşirelik hizmetleri tam olarak yansıtılamamıştır. Amerikan Hemşireler Birliği 

(ANA), hemşirelik bilişimini “hasta bakımında veya hemşirelik uygulamalarını 

destekleyen araçların, uygulamaların, aşamaların ve planların 

değerlendirilmesinde ve geliştirilmesinde veri yönetimi ile yardım eder” şeklinde 

tanımlamışlardır. Bu sistem veri yönetimi olanağı sağlayarak hasta bakımında ve 

diğer hemşirelik uygulamalarında, araçların, uygulamaların, aşamaların ve 

planların değerlendirilmesi ve geliştirilmesi süreçlerinde hemşirelere bir karar 

destek sistemi sağlar.135  

                                                
133 Kavuncubaşı, a.g.e., s.260. 
134 Güleş , Özata, a.g.e., s.103. 
135 Firdevs Erdemir, Ziyafet Hanoğlu, Arzu Akman. “Hemşirelerin bilgisayar ve intenet 
kullanma durumu ve hemşirelikte bilgisayar kullanımının değerine ilişkin görüşleri” Tıp 
Bilişimi’05 2. Ulusal Tıp Bilişim Kongresi, Antalya 2005, s 79. 
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Özellikle tedavi planlaması, hasta takibi ve hemşirelik hizmetleri yönetimi 

alanlarında yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Günümüzde, bir örnek hemşirelik 

hizmet standartları programlanmış ve bilgisayar ortamına yüklenmiştir. Hemşire 

her hizmete ait kodu bilgisayara girdiğinde, bilgisayar yapılması gerekenleri 

sıralar. Hemşire de bu iş listesine uygun olarak faaliyetleri yerine getirir.136 

 

2.2.9. Dişhekimliği Alanında Bilgi Sistemlerinin 

Kullanımı 

 

Herhangi bir diş rahatsızlığı olmasa da belirli aralıklarla yapmamız 

gereken diş muayenesi, diş sağlığımız açısından büyük önem taşımaktadır. 

Buradan da anlaşılacağı üzere, dişhekimliği uygulamalarında hasta takibi büyük 

önem taşımaktadır. Dişhekimleri genellikle ya kendilerine ait bir hasta takip 

karnesi bastırmış ve bilgileri bunlarda tutmaktalar yada ilaç şirketlerinin verdiği 

hazır karneleri kullanmaktadırlar. Modern aletlerle donatılmış bir muayenehanede 

bu tarz kağıt üstünde bilgiler tutulmamalıdır. Hem çağımız teknolojisi, hem de 

getirdiği büyük yük açısından bilgisayar ortamına geçirilmesi gerekmektedir. 

 

Dişhekimliği alanında ise bu konu çok fazla ele alınmamıştır. Bilgisayarın 

kullanılmadığı kliniklerde hekimler bilgileri hastalarına her defasında yeniden 

sorarak yada kendileri hastanın durumunu bir şekilde not ederek tutmaktadırlar. 

Bu da gerek hekimler gerekse hastalar için durumu oldukça güçleştirmektedir. 

Buna karşılık, bilgisayar teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilecek doğru hızlı 

güncel ve güvenli bir dokümantasyon yapısı, hekimlerin hasta takibi sırasında 

karşılaşabilecekleri problemlerin önemli bir kısmını ortadan kaldırabilecektir. 

Özellikle üniversite hastanelerinde elde edilen verilerin çok çeşitli kullanım 

alanları vardır. Toplanan veriler bilimsel amaçla kullanılabileceği gibi hastanenin 

idari ve mali portresini de rahatlıkla göz önüne sermektedir. 

 

Bilişim sistemi, günümüzde dişhekimliği alanında artık yaygın olarak 

kullanılmakta olan yeni bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sistem, 

                                                
136 Kavuncubaşı, a.g.e., s.252-260. 
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araştırmalar için temel bir veri tabanı oluşturulması ve dişle ilgili sağlık 

problemlerinin çözümü için, dişhekimliği ile bilgisayar teknolojisinin 

birleştirilmesidir. Dişhekimliği alanında kullanılan  başlıca bilişim sistemleri:  

 

2.2.9.1. Karar Verme Modelleri 

 

Dişhekimliği açısından karar verme işlemi, hem verilecek kararın her 

zaman risk unsuru taşıması, hem de tedavinin zamanlaması açısından güçlükler 

taşımaktadır. Bu nedenle dişhekimliği alanında daha nitelikli karar alabilmek için 

karar destek sistemleri’nden faydalanmaktadır. Bu sistemlerden bazıları, 

hastaların radyografik ve klinik özelliklerinin değerlendirilmesi ve kemik içi 

lezyonları ile ilgili tanımlamaları yapmak amacıyla geliştirilmiştir.137 

 

2.2.9.2. Diş Tablolama Sistemleri 

 

Dişhekimliğinde dokümantasyon, tıp alanında olduğu gibi önemli olmakla 

birlikte, klinik kayıtlarının tutulmasında kullanılan semboller, kodlar ve renkler 

açısından farklılık göstermektedir. Geleneksel dental kayıtlar, kağıt üzerinde 

yapılan ağız içerisindeki dişlerin yer, boyut, şekil ve uyumluluğunu içine alan kayıt 

şeklidir. Hekim renkli kalem veya kodlar kullanarak ağız içi veya radyografik 

bulguları bu tabloya işler. Günümüzde ise teknolojideki gelişmelere bağlı olarak 

birçok dişhekimliği fakültesinde elektronik tablolama sistemlerinden 

faydalanılmaktadır. Bununla birlikte elektronik tablolama ile ilgili uluslararası 

standartlar olmadığından çok farklı niteliklerde tablolama programlarına 

rastlamak mümkündür. 

 

2.2.9.3. Diş Çürüğü Tarama Sistemi 

 

Diş çürüklerinin tespiti, dişhekimlerinin verdiği önleyici sağlık 

hizmetlerinden birini oluşturmaktadır. Bu sistem, diş çürüklerinin tespiti ve 

tanımlamasında hekimlere yardım etmek için tasarlanmıştır. 

                                                
137 Güleş, Özata, a.g.e., s.140. 
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2.2.9.4. Ağız Kanser Tarama Sistemi 

 

Bu sistem, kanserli ağız lezyonlarının analiz edilmesinde kullanılmaktadır. 

Sistem iyi ve kötü huylu lezyonların kesin olarak belirlenmesinde son derece etkili 

sonuçlar vermektedir.  

 

2.2.9.5. Konuşma Tanıtma Teknolojileri 

 

İyi bir enfeksiyon kontrolü için, hekimin eline giydiği kontamine olmaması 

gerekir. Bununla birlikte, dişhekiminin muayene ve tedavi sırasında hastadan 

aldıkları bilgileri dosyalarına kaydetmesi olağan bir uygulama olup, bu esnada 

hekimin kağıt ve kalemle teması sonucunda hastanın enfeksiyon kapma olasılığı 

bulunmaktadır. Bu tür sorunların çözümü için son zamanlarda ses tanıma 

teknolojilerinden faydalanılmakta ve hekimin elde ettiği klinik bulguların ses yada 

yazı formatında kaydedilmesi sağlanmaktadır.138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
138 Güleş, Özata, a.g.e., s.140. 
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BÖLÜM 3. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ 

FAKÜLTESİNDE MEVCUT BİLGİ SİSTEMİNİN HASTA 

MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 

 

3.1. Araştırmanın Amacı 

 

Araştırmanın amacını sıralamak gerekirse; 

 

1) İletişim alanındaki hızlı gelişmelere bağlı olarak toplum sağlık alanında 

giderek daha bilgili ve bilinçli bir düzeye ulaşmakta, daha kaliteli sağlık bakımı 

talep etmektedir. Bu durum sağlık bakım hizmetini verenlerin bilgi ve bilgiye 

ulaşımın kolaylaşmasına olan gereksinimlerini artırmaktadır. Bu çalışmanın 

öncelikli amacı, dişhekimliğinde bilgi sistemlerinin önemine dikkat çekmek, 

2) Bilgi sistemi ve teknolojilerinin hasta memnuniyetine etkisini, çalışanların 

(öğretim üye/görevlisi ve idari personelin) bakış açısı ile tespit ederek hasta 

memnuniyetinin arttırılması yönünde önerilerini almak ve 

3) Çalışanların mevcut bilgi sistemi ile ilgili memnuniyetleri ve bunun 

geliştirilmesi yönünde önerilerinin almaktır. 

 

3.2. Araştırmanın Kapsamı Ve Kullanılan Yöntem 

 

Bu araştırmada, bilgi otomasyon sistemlerinin İ.Ü. Dişhekimliği 

Fakültesi’nde hasta memnuniyeti üzerinde durulmuş ve çalışan personelin bu 

sistem ile ilgili görüşleri alınmıştır. Tezin araştırma kısmı, mevcut sistemin durum 

tespiti şeklinde hazırlanmıştır ve araştırma İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesinde 

yapıldığı için, sonuçların diğer üniversite hastaneleri veya sağlık kurumları için 

genellemesi olası değildir. 

 

Araştırma, İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi’nde çalışan bilgi sistemini kullanan 

veya bilgisayar kullanan tüm idari personel ve öğretim üye / yardımcıları arasında 

yapılmıştır. Fakülte içerisinde, klinik bilimler ve temel bilimler olmak üzere toplam 

öğretim üye / yardımcıları ve idari personel sayısı 414 kişidir (101 profesör, 13 
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doçent, 250 araştırma görevlisi, ve 50 idari personel). Anket boyutları içerisinde 

yer alan ifadeler, literatür kaynaklarına başvurarak hazırlanmıştır. 

 

Bu çalışmada kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Hazırlanan 

anket soruları Dekanlığın izini alınarak, bilgi sistem ve teknolojilerini (otomasyon 

programı, bilgisayar ve programları, yazıcı, tarayıcı, internet vb.) kullanan 250 

kişiye dağıtılmıştır. Katılımcılar bilgi sistemi ve teknolojilerini kullanan öğretim 

üyeleri (Profesör ve doçent), araştırma görevlileri ve idari personelden 

oluşmaktadır. Fakülte sağlık personelinden, bilgisayar veya bilgi sistemini 

kullanmayanlara anket formu dağıtılmamıştır. Hemşireler bilgi sistemini 

kullanmadıkları için sağlık personeli olmasına rağmen araştırma gurubuna dahil 

edilmemiştir. Anketin doldurulması için katılımcılara üç hafta süre verilmiştir. 

Dağıtılan anketlerden çeşitli sebeplerle 218 tanesinde geri dönüş olmuştur ve geri 

dönüş oranı %87 olarak belirlenmiştir.  

 

Hazırlanan anket 30 sorudan oluşmaktadır. Anket, demografik ve 

değerlendirme soruları olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Anket sorularının 

yorumlanması iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda, tüm katılımcıların anket 

sorularına verdikleri cevaplar yüzdelerine göre grafikler ile yorumlanmış; ikinci 

kısımda ise, cevaplar katılımcıların demografik yapısına göre anlamlı olan 

ilişkilerin değerlendirilmesi şeklinde yapılmıştır. 

 

Çalışma kapsamındaki katılımcıların anket sorularına verdikleri cevapların 

gerçek durumu yansıttığı göz önüne alınmıştır. Verilen cevaplar SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences) paket programı kullanılarak Chi-square Testi (x2 

testi) yapılmıştır. 

 

Katılımcıların cinsiyet durumuna göre dağılımı şu şekildedir: 

 

Tablo 1. Katılımcıların cinsiyete göre dağılımı 

Cinsiyet Toplam Yüzde (%) 

Kadın 146 67 

Erkek 72 33 

Toplam 218 100 
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Çalışmamızda, katılımcıların fikirlerin cinsiyete göre farklılık 

gösterebileceği düşünülerek iki guruba ayrıldı. Sağlık hizmetlerinde çalışanlar göz 

önüne alındığında, genellikle bayanların sayıca üstünlüğü söz konusudur. Bizim 

de çalışmamızda katılımcıların % 67 sini bayanlar oluşturmaktadır (Tablo 1). 

 

Katılımcıların yaş durumuna göre dağılımları şöyledir: 

 

Tablo 2. Katılımcıların yaş durumlarına göre dağılımı: 

Yaşlar Toplam Yüzde (%) 

20-30 98 46 

31-40 68 31 

41-50 38 17 

51 yaş + 14 6 

Toplam 218 100 

 

Katılımcıların görüşleri ile yaşları arasında ilişkiyi tespit etmek için 

katılımcılar 4 guruba ayrıldı (Tablo 2). Katılımcıların büyük çoğunluğu 20-30 olan 

genç yaş gurubuna aitti. Daha sonra sırasıyla 31-40 yaş gurubu,  41-50 ve 51 yaş 

+ gurubu bulunmaktaydı. 

 

Katılımcıların eğitim durumlarına göre dağılımları şöyledir: 

 

Tablo 3. Katılımcılarım eğitim durumuna göre dağılımı 

Eğitim Toplam Yüzde (%) 

Orta-Lise 46 21 

Lisans 38 18 

Y.Lisans 16 7 

Doktora 119 54 

Toplam 218 100 

 

Yapılan ankette katılanların eğitim düzeylerine göre dağılımları şöyleydi: 

ortaokul-lise 46 kişi, lisans 38 kişi, y.lisans 16 kişi ve doktora eğitimi ise 119 

kişiydi (Tablo 3). Eğitim durumuna göre değerlendirme 4 guruba ayrılarak yapıldı. 
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Katılımcıların unvan durumuna göre dağılımları şöyledir: 

 

Tablo 4. Katılımcıların unvan durumuna göre dağılımı 

Unvan Toplam Yüzde (%) 

İdari personel 82 37 

Arş.Görevlisi 102 47 

Öğretim üyesi 34 16 

Toplam 218 100 

 

Unvan durumlarına göre dağılımlar incelendiğinde, Doçent (6) ve Profesör 

(28) sayısının az olmasından dolayı bu iki gurup öğretim üyesi olarak tek gurup 

altında toplandı ve katılımcılar unvanlarına göre 3 ayrı gurupta incelendi. 

Hemşireler fakülte içerisinde bilgi sistemini kullanmadıkları için bu meslek gurubu 

çalışmaya dahil edilmemiştir.  

 

3.3 Bulgular ve Değerlendirme 

 

3.3.1. Sağlık Personelinin Bilgisayar Kullanımı İle İlgili 

Değerlendirmeler 

 

Anketin ilk 6 sorusunu içine alan bu bölümde, çalışan öğretim üye / 

yardımcısı ve idari personelin bilgisayar kullanım durum ve düzeylerini belirlemek 

amacıyla yöneltilen sorular bulunmaktadır. 

 Katılımcıların kişisel kullanıma ait mevcut bilgisayar durumunun 

değerlendirilmesi; 

 

Katılımcıların kişisel kullanıma ayrılmış bilgisayarlarının olup olmadığı 

değerlendirildiğinde, 136 kişi (% 62)’nin kişisel kullanım için bilgisayarının olduğu, 

82 kişinin (% 38) ise bulunmadığı tespit edilmiştir (Şekil 3). 
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Şekil  3. Katılımcılarım kişisel kullanımına ayrılmış bilgisayar oranının dağılımı 

 

 Katılımcıların genellikle hangi amaç için bilgisayar kullandıklarının 

değerlendirilmesi 

 

Katılımcıların bilgisayarı kullanım amaçlarına bakıldığında (Şekil 4), 

katılımcılardan 120 kişi (% 55), bulunduğu görevi yaparken bilgisayar kullanması 

gerektiğini belirtmiş, 28 kişi (% 13) yazı yazmak amacıyla kullandığını, 132 kişi 

(% 61) ders ve seminer hazırlığı sırasında kullandığını ve 148 kişi de (% 68) 

internete girmek amacıyla bilgisayar kullandığını belirtmiştir. Toplam 10 kişi (% 5) 

ise bilgisayarı, hasta randevularını düzenlemek, resim yüklemek ve oyun 

oynamak amacıyla kullandıklarını belirtmişlerdir.  

 

 

Şekil  4. Katılımcıların bilgisayar kullanım amaçlarına göre dağılımları 
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Katılımcıların bilgisayar kullanım süresinin gün içindeki dağılımı 

 
Katılımcıların gün içerisinde bilgisayar kullanımına ayırdıkları süreler 

değerlendirildiğinde, 114 kişinin (% 52) 1-2 saatini, 52 kişinin (% 24) 3 ila 4 

saatini ve 48 kişinin (% 22) ise görevi gereği çalışma saatinin tamamını 

ayırdıklarını belirtmişlerdir (Şekil 5). Görevi gereği bilgisayar kullananların 

dışında, katılımcıların genel çoğunluğun sadece 1-2 saatini bilgisayar kullanımına 

ayırabilmelerinin, iş yoğunluğundan kaynaklandığı düşünülebilir.  

 

Şekil  5. Katılımcıların bilgisayar kullanımına ayırdıkları sürelerin gün içerisindeki  

dağılımları 

 

Katılımcıların kullandıkları mevcut bilgisayar programlarının dağılımı  

 

 Katılımcıların genellikle hangi programları kullandıklarının tespiti amacıyla 

yapılan değerlendirmede, 71 kişinin (% 33) hasta kayıtlarının tutulduğu 

otomasyon sistem programını kullandıkları, 200 kişinin (% 92) ofis yazılım 

programlarından biri veya birkaçını kullandığı, 84 kişinin (% 39) elektronik posta 

programlarını kullandığı, 166 kişinin (% 76) internet erişim programlarını 

kullandığı, 30 kişinin (% 14) ise istatistik programlarını kullandığı tespit edilmiştir. 

Bunun yanında 4 kişi (% 2) de resim ve grafik programları gibi yazılımları 

kullanmaktadır (Şekil 6). 
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Şekil  6. Katılımcıların kullandıkları bilgisayar programlarının dağılım yüzdeleri 

 

Katılımcıların mevcut bilgi sistem ve teknolojilerini kullanmadan 

önceki deneyimlerinin değerlendirilmesi  

 

Katılımcıların fakültede mevcut otomasyon sistemi ve diğer kurulu 

programları kullanmadan önceki bilgi ve deneyimleri incelendiğinde, 150 kişinin 

(% 69) zaten bu konuda deneyimlerinin olduğu, 40 kişinin (% 18) yetersiz 

bilgisayar deneyimine sahip olduğu ve geri kalan 30 kişinin ise (% 14) hiç 

bilgisayar deneyimlerinin olmadığı tespit edilmiştir (Şekil 7).  

 

Şekil  7. Katılımcıların bilgisayar kullanım deneyimlerinin dağılımı 

 

Katılımcıların şu anki bilgisayar kullanma düzeylerinin belirlenmesi 

 

Katılımcıların mevcut bilgi sistem (otomasyon) ve teknolojilerini 

kullandıktan sonraki bilgi düzelerini belirlemek amacı ile yapılan 
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değerlendirmede, 22 kişi (% 10)’ nin halen yetersiz, 136 kişi (% 62)’nin yeterli ve 

56 kişi (% 26)’nin çok iyi düzeyde bilgisayar kullandıkları tespit edilmiştir (Şekil 8).  

 

Bu sistemi kullanmadan önce, % 18 yetersiz ve % 14 oranında hiç bir 

bilgisayar deneyimine sahip olmayan katılımcıların, sistemi kullandıktan sonra 

sadece % 10 oranında yetersiz olmaları mevcut donanım ve yazılımların, kişilerin 

bilgi düzeylerine olumlu katkılarının olabileceğini göstermektedir.     

 

Şekil  8. Katılımcıların bilgi sistemini kullandıktan sonraki bilgisayar 

deneyimlerinin yüzde oranları 

 

3.3.2. Bilgi Teknolojilerinin Kullanım Amacı Ve 

Sisteme Getirdiği Faydalar. 

 

Katılımcıların, bilgi teknolojilerinin kullanım amaçları ile ilgili 

düşünceleri   

 

Bilgi teknolojilerinin kullanım amaçlarının ne olabileceği ile ilgili katılımcıların 

görüşleri değerlendirildiğinde, öncelikli olarak 182 kişi (% 84) iş verimliliğini 

arttırmak, 172 kişi (% 79) zamanın etkin kullanımını sağlamak ve 146 kişi ise (% 

67) bilgiye kurum içerisinde işlerlik kazandırmak olduğunu belirtmişlerdir. Bununla 

beraber daha az bir oranla ile, 62 kişi (% 28) yönetici ile çalışanlar arasında 

iletişimin arttırılması ve 74 kişi (% 32) de çalışanların motivasyonunun arttırılması 

amacıyla kullanılabileceğini ifade etmişlerdir (Şekil 9). 
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Şekil 9. Katılımcıların bilgi teknolojilerini kullanım amaçları ile ilgili görüşleri 

 

Bilgi teknolojilerinin kuruma getirdiği yenilik ve yararlar ile ilgili  

katılımcıların görüşlerin değerlendirilmesi 

 

Bilgi teknolojilerinin kullanımı sonrasında, kurum ve çalışanların elde ettiği 

yararlar ile ilgili görüşler değerlendirildiğinde, katılımcılardan 184 kişi (% 84) 

güncel ve sağlıklı bilgiye erişme olanağını yükseltmiştir, 168 kişi (% 77) 

zamandan tasarruf sağlamıştır, 130 kişi (% 60) tekrara dayalı rutin iş gücünde 

azalma olmuştur, 78 kişi (% 36) çalışılan konular ile ilgili daha etkin karar verme 

seçenekleri ortaya çıkmıştır ve 32 kişi (% 15) de çalışanlar arasında iş 

doyumunda artma olmuştur şeklinde görüş bildirmişlerdir (Şekil 10).  

 

Şekil 10. Bilgi teknolojilerinin kuruma ve çalışanlara kazandırdığı faydalar ile ilgili 

görüşlerin yüzdeleri 
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3.3.3. Fakültedeki Donanım İle İlgili Olarak Görüş Ve 

Düşüncelerin Değerlendirilmesi 

 

Bilgi teknolojilerinde gözlenen ilerlemelerin, mevcut bilgi sistem 

(otomasyon) uygulamalarına etki düzeyinin dağlımı 

 

Bilgi teknolojileri günümüzde hızlı bir şekilde ilerlemekte ve bir çok alanda 

karşımıza çıkmaktadır. Bu gelişmeler sayesinde teknolojinin kullanıldığı 

alanlarda, sistemin mevcut yapısında düzenlenme, onarılma ve güncelleme 

yapılarak sonuçta daha iyi bir hasta bakımı temin edilebilmektedir.  

 

Bilgi teknolojilerindeki gelişmelerin mevcut bilgi sistemine ne yönde bir 

etkisinin olabileceği şeklindeki soruya, 198 kişi (% 91) yapılan işlemlerin hızı 

artar, 158 kişi (%73) personelin yükü azalır, 132 kişi (% 61) hasta memnuniyeti 

artar, 100 kişi (% 46) maliyetler azalır ve bunların içerisinden sadece 4 kişi (% 2) 

hiçbir değişiklik olmaz şeklinde görüşlerini bildirmişlerdir (Şekil 11). 

 

Şekil 11. Bilgi teknolojilerinin, mevcut bilgi sistemine etkisinin dağılımı  

 

Katılımcıların mevcut donanım ile ilgili görüşlerinin dağılımı 

 

Katılımcıların, kullanmış oldukları mevcut donanım (bilgisayar, faks, yazıcı 

vb) ile ilgili şikayet ve memnuniyetlerinin değerlendirilmesinde, 80 kişi (% 37) 

memnun olduğunu, 40 (% 18) kişi memnun olmadığını ve 96 (% 44) kişi de 
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kısmen memnun olduklarını belirtmişlerdir. Memnuniyetsizlik oranı düşük olarak 

gözlenmesine rağmen, bazı konularda düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.  

 

Şekil 12. Katılımcıların mevcut donanım ile ilgili memnuniyet düzeyinin dağılımı  

 

Donanımdan memnun olmayan ve kısmen memnun olan 

katılımcıların önerilerinin değerlendirilmesi 

 

Mevcut donanımdan memnun olmayan veya kısmen memnun olan 

katılımcıların görüş ve önerileri değerlendirildiğinde, 108 kişi (% 50) 

bilgisayarların hız, kapasite ve terminal sayılarının, 82 kişi (% 38) akademik 

çalışmalar için gerekli bilgi kaynaklarının (Med-line vb) sayısının arttırılması, 80 

kişi (%37) teknik arızaların hızla giderilmesi ve 78 kişi (%36) de yazıcıların 

sayısının arttırılması gerektiği yönünde önerilerde bulunmuşlardır. Ayrıca, dış 

bellek gerekliliği ve faks sayısının artması gibi önerilerde bulunan 4 kişi (% 2) 

bulunmaktadır (Şekil 13). 

 

Şekil 13. Donanım ile ilgili olarak katılımcıların önerilerinin yüzde dağılımı 
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  3.3.4. İnternet Kullanımı İle İlgili Değerlendirme 

 
Katılımcıların internet erişim düzeyi ile ilgili dağılım 

 

İnternet erişiminin gün içerisinde kesintisiz bir şekilde sürdürülüp 

sürdürülemediği ile ilgili soruda, 170 kişi (% 78) evet, 26 kişi (% 12) hayır ve 16 

kişi (% 7) bilgim yok şeklinde cevap vermiştir. Bu veriler göz önüne alındığında, 

genellikle internet erişimi ile ilgili bir problemin olmadığı düşünülebilir (Şekil 14).  

 

Şekil 14. Katılımcıların internet erişim düzeyinin dağılımı 

 

İnternet kullanım sıklığının dağılımı 

 

İnternetin gün içerisinde ne sıklık ile kullanıldığı sorusuna, 104 kişi (% 48) 

günde sadece birkaç saat, 60 kişi (% 27) bazı günler birkaç saat ve 46 kişi (% 

21), gün içerisinde 3-4 saat kullandıklarını belirtmişlerdir. Bununla beraber 6 kişi 

(% 3) interneti hiç kullanmadıklarını belirtmiştir (Şekil 15).   

 

Şekil 15. Katılımcıların internet kullanım sıklığının dağılımı 
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Mevcut bilgi teknolojilerini kullanarak virüs saldırılarına karşı önlem 

alınıp alınmadığının belirlenmesi 

 

Katılımcıların mevcut sistemi kullanarak dışarıdan çeşitli yollarla (internet, 

dış bellek, cd, disket vb. yolların sisteme sokulması ile) gelebilecek virüs 

saldırılarına karşı gerekli önlemin alınabilmesinin mümkün olup olmadığı ile ilgili 

soruda, 116 kişi (% 53) evet önlem alınabilir, 48 kişi (% 22) hayır önlem alınamaz 

ve 50 kişi (% 23) bilgim yok şeklinde yanıtlamışlardır (Şekil 16). 

 

Virüs saldırılarına karşı Üniversite veri tabanı kullanılarak internet 

sitesinden virüs koruyucu bir program yüklenebilmekte ve güncellenebilmektedir. 

Katılımcıların % 22 hayır şeklinde ifade kullanmalarının sebebi, mevcut bilgi 

(otomasyon) sisteminin yazılım ve  veri güvenliğini korumak amacıyla, otomasyon 

programlarının kullanıldığı bilgisayarların internet bağlantısının olmamasından 

kaynaklanabilmektedir.  

 

Şekil 16. Bilgisayar sistemini kullanarak virüs saldırılarına engel olunup 

olunamadığının değerlendirilmesi. 

 

Katılımcıların internet kullanım amaçları ile ilgili değerlendirme 

 

Katılımcıların, fakülte bilgisayar sistemini kullanarak internete hangi 

amaçlar için girdikleri incelendiğinde, 164 kişi (% 75) gelen elektronik postalarına 

ulaşmak ve yazışmalar için, 148 kişi (% 68) güncel olayları takip etmek ve 140 

kişi (% 64) bilimsel yayınları takip etmek amacıyla kullandıklarını belirtmişlerdir. 

Bunun haricinde 8 kişi (% 4), öğrenci verilerini girmek, doktora işlemlerini 
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yapmak, çalıştığı işle ilgili kurumlar arası yazışmalarda ve sosyo-kültürel amaçlı 

kullandıklarını belirtmişlerdir (Şekil 17). 

 

Şekil 17. Katılımcıların interneti kullanma amaçlarının dağılımı 

 

Fakülte internet sitesinde hastalara yardımcı bilgilerin mevcut olup 

olmadığı ile ilgili değerlendirme 

 

Fakülte internet sitesi, kurum ile ilgili bilgilerin verilmesi, üniversite 

personeli, öğrenciler ve hastaların bazı konularda bilgilendirilmesi amacıyla  

hazırlanmıştır. Hastaların her konuda bilgiye ulaşmak istemeleri, hem hastalar 

hem de kurum çalışanları için birçok zorluğu beraberinde getirmektedir. Bu 

sıkıntıları yok etmek amacıyla hazırlanan sitenin hastalara yardımcı olabilecek 

veri ve bilgileri içerip içermediği ile ilgili katılımcılara yöneltilen soruda,  76 kişi (% 

35) evet var, 52 kişi (% 24) hayır yok ve kalan 88 kişi (% 40) ise bilgilerinin 

olmadığını belirtmişlerdir (Şekil 18). 

 

Şekil 18. Fakülte internet sitesinde, hastalara yardımcı bilgilerin değerlendirilmesi 
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Böyle bir hizmet mevcut ise, bu konuda katılımcıların görüşlerinin 

alınıp alınmadığı ile ilgili değerlendirme 

 

Hastalara yardımcı olmak amacıyla internet sayfasında bilgi verilirken 

konu ile ilgili çalışanların ve öğretim üye ve yardımcılarının deneyimlerine 

başvurmak verilen hizmetin geçerliliği, güncelliği ve kullanışlı olması açısından 

faydalı olacaktır. Çalışmada bu konuda katılımcılardan görüşlerinin alınıp 

alınmadığı veya toplantı düzenlenip düzenlenmediği ile ilgili soruyu, 16 kişi (% 7) 

evet alındı, 124 kişi (% 57) hayır alınmadı ve 66 kişi (% 30) bu konuda bilgim yok 

şeklinde cevaplamışlardır (Şekil 19).  

 

Şekil 19. İnternet sitesinin hazırlanması sırasında, katılımcılardan yardım  

alındı mı? sorusunun değerlendirilmesi 

 

  3.3.5. İntranet Kullanımı İle İlgili Değerlendirme  

 

İntranet’ in kurum içerisinde kullanım yaygınlığının değerlendirilmesi 

 

İnternet teknolojisinin işletme içinde kullanılmasına, intranet denir. 

Böylece işletmeler, dışa kapalı olarak, işletme içinde, elektronik veri ve bilgi 

akışını kolayca gerçekleştirmektedir.  

Çalışmada, kurum içerisinde haberleşmenin temin edilmesi amacıyla 

intranet’ in kullanılıp kullanılmadığı sorulduğunda, 48 Kişi (% 22) kullanılmadığını, 

26 kişi (% 12) bazı duyurular için kullanıldığını, 26 kişi (% 12) her zaman 

kullanılmakta olduğunu ve 112 kişi (% 52) ise bu konuda bilgi sahibi olmadıklarını 

belirtmişlerdir (Şekil 20).  

7

57

30

0

20

40

60

Yüzde

Evet Hayır Bilgim yok



 70 

İntranet kurum içerisinde bazı duyurular için kullanılmakta ancak yetersiz 

kalmaktadır. Aktif kullanıma geçtiği taktirde gereksiz kağıt israfına neden olan 

yazışmalar artık iç haberleşme ağı (network) vasıtası ile gecikmesiz olarak 

yapılabilecektir ve duyuruların ulaşmaması gibi sorunlar da ortadan kalkacaktır. 

Bilgi teknolojileri tam anlamıyla kullanıldığı taktirde sistemin işleyişine birçok 

olumlu katkılarının olacağı açıktır.  
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Şekil 20. İntranet’ in kurum içerisinde kullanılma sıklığının dağılımı 

 

Katılımcılara göre intranet’in uygulama amaçlarının değerlendirilmesi 

 

İntranet’in öncelikli kullanılma amaçlarının belirlenmesi için yapılan 

değerlendirmede katılımcılar, ilk olarak fakülte genel duyurularını ilan etmek, 

ikinci sırada gurup iletişimini geliştirmek, üçüncü sırada Fakülte ile ilgili politika ve 

prosedürleri duyurmak, dördüncü olarak fakülte yönetim sisteminin geliştirilmesi 

ile ilgili öneriler almak ve son olarak fakülte misyonu ve amaçlarını çalışanlara 

duyurmak olarak kullanım amaçlarını sıralamışlardır (Şekil 21). 

 

 Sonuçlardan da anlaşılacağı gibi katılımcılar genellikle intranet’in, fakülte 

ile ilgili genel duyuruların ilan edilmesi amacıyla kullanılması gerektiğini 

belirtmektedirler. 
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Şekil 21. Katılımcılara göre intranet’in öncelikli kullanım amaçlarının sıralanması  

 

 3.3.6. Bilgi Sistem Programının Değerlendirilmesi  

 

Kullanılan “Klinik Bilgi Sistem”lerinin belirlenmesi   

Katılımcıların kullandıkları bilgi sistemi programı içerisinde “klinik bilgi 

sistemlerinden hangilerinin mevcut olduğunun belirlenmesinde, 118 kişi (% 54) 

Klinik Birimi, 72 kişi (% 33) Tıbbi Kayıt ve Arşiv Birimi, 51 kişi (% 23) Radyoloji 

Birimi ve 13 kişi (% 6) Laboratuar Biriminin mevcudiyetinden haberdar olduklarını 

veya kullandıklarını belirtmişlerdir (Şekil 22). 
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Şekil 22. Bilgi Sistem programında kullanılan “Klinik Bilgi Sistem”lerinin dağılımı. 

 



 72 

Kullanılan “Yönetim Bilgi Sistem”lerinin belirlenmesi 

 

Bilgi sistem programının içerisinde “Yönetim Bilgi Sistemleri”nden 

hangilerinin mevcut olduğunun belirlenmesinde, 162 kişi (% 74) Hasta Kayıt-

Kabul Birimi, 96 kişi (% 44) Döner Sermaye Birimi, 48 (% 22) kişi Demirbaş 

Birimi, 30 kişi (% 14) Bütçe Finansman ve Muhasebe Birimi ve 20 kişi (% 9) de 

istatistik ve raporlama biriminin mevcudiyeti hakkında bilgi sahibi olduklarını 

belirtmişlerdir (Şekil 23). 
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Şekil 23. Bilgi Sistem programında kullanılan “Yönetim Bilgi Sistem”lerinin 

dağılımı  

 

Mevcut “Bilgi Sistemi”nin genellikle hangi amaçlar için 

kullanıldığının belirlenmesi 

 

Katılımcıların, mevcut “Bilgi Sistemi”nin kurum içerisinde daha çok hangi 

amaçlar için kullanıldığına ilişkin görüşlerin değerlendirildiği soruda, 184 kişi 

(%84) hasta kayıt-kabul ve ücret bilgileri için, 100 kişi (%46) döner sermaye 

işlemleri için, 58 kişi (%27) özlük bilgilerine ulaşmak ve bunları saklamak için ve 

42 kişi (% 19)  eğitim amacıyla kullanıldığını belirtmiştir (Şekil 24).  

 

Bu sonuçlara göre kullanılan bilgi sisteminin daha ziyade hasta odaklı bir 

otomasyon programı olduğu gözlenmektedir. 
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Şekil 24. Mevcut bilgi sisteminin daha yoğun olarak kullanıldığı alanların dağılımı  

 

Tedavi hizmeti verilen sosyal hizmet kurumları ile veri paylaşım 

durumunun sorgulanması 

 

Emekli sandığı, SSK, Bağ-Kur gibi sosyal hizmet kurumları ile bilgi sistemi 

kullanılarak veri paylaşımının olup olmadığı katılımcılara sorulduğunda, 68 kişi (% 

31) yapılmakta olduğunu, 44 (% 20) kişi yapılamadığını, 96 (% 44) kişi ise bu 

konuda bilgisi olmadığını belirtmiştir (Şekil 25). 

 

Günümüzde, özellikle Emekli Sandığı ve bazı kurumlar ile anlaşmalı 

eczaneler arasında kurulan “Eczane Bilgi Sistemi” vasıtası ile işlemler seri ve 

hatasız bir şekilde yürütülebilmektedir. Yazılan reçetelerin kontrolleri, sistem 

vasıtası ile bağlantı kurulan kurumun bilgi sisteminden, hastanın ilaç, rapor ve 

hastalık bilgilerine ulaşılarak işlemlerin yapılması mümkün olabilmektedir. Ancak 

bu bilgi sistemi henüz sağlık kurumlarının tümünde yerleştirilememiş, kurum ile 

yapılan yazışmaların büyük bir bölümü halen manuel olarak yürütülmektedir. 

 

 Bununla beraber uygulama aşamasında olan bir program vasıtası ile artık 

bu bilgiler elektronik ortamda bilgi sistemleri kullanılarak paylaşılabilecektir. 

 

Katılımcıların % 31’inin veri paylaşımının olduğunu söylemeleri sistem 

hakkında yeterli bilgiye sahip olmamalarından kaynaklanmaktadır.  
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Şekil 25. Sosyal hizmet kurumları ile, bilgi paylaşımını bulunup bulunmadığı ile 

ilgili olarak katılımcıların görüşleri 

 

  3.3.7. Bilgi Sistem Programının Amaç Ve Yararlarının 

Değerlendirilmesi  

 

  Hasta kayıt ve mali işlem programının amacının değerlendirilmesi 

 
Hasta kayıt ve mali işlem programının amaçları katılımcılara göre 

değerlendirildiğinde, 168 kişi (% 77) hasta kayıt ve ücret bilgilerini tek bir veri 

tabanında toplamak, 116 kişi (% 53) hasta kayıt ve ücret faaliyetlerini 

kolaylaştırmak, 90 kişi (% 41) kurumun verimliliğini arttırmak, 96 kişi (% 44) 

yapılan yanlışlıkları azaltmak ve 80 kişi (% 37)’de çalışanların iş yükünü azaltmak 

olduğunu belirtmişlerdir (Şekil 26).  

 

Katılımcıların büyük çoğunluğu, otomasyon sisteminin, hasta kayıt 

bilgilerini tek bir veri tabanında toplamak amacıyla kullanıldığını ileri sürmüşlerdir. 

Bununla beraber, bu bilgilerin sisteme girilmesinin çalışanların iş yükünde bir 

azalma meydana getireceği konusunda aynı fikirde değillerdir. 
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Şekil 26. Hasta kayıt programının kullanım amaçlarının katılımcılara göre dağılımı  

 

Bilgi sistem programının sağladığı yararlarının değerlendirilmesi 

 

Katılımcılara göre bilgi sistem (otomasyon) programının kuruma sağladığı 

yararlar değerlendirildiğinde, 142 kişi (% 65) kağıt ile yapılan işlemlerde azalma 

sağladığını, 132 kişi (% 61) zamandan tasarruf sağladığını ve modern bir yöntem 

olduğunu, 122 kişi (% 56) güncelleme yapılmasının mümkün ve kolay olduğunu 

ve 96 kişi (% 44) de bunun objektif bir yöntem olduğunu belirtmişlerdir (Şekil 27).  

 

Şekil 27. Bilgi sisteminin kurma sağladığı yararların dağılımı 
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Katılımcıların Fakülte bilgi sisteminin kullanımı  hakkındaki 

düşüncelerinin değerlendirilmesi 

 

Mevcut bilgi sisteminin kullanım kolaylığı açısından değerlendirildiğinde 

katılımcılardan, 16 kişi (% 7) karmaşık ve kullanıcı için zorluklar getirmektedir, 62 

kişi (% 28)  uygulaması ve öğrenmesi kolay ve 104 kişi (% 48) giriş iznim yok 

şeklinde yanıtlamışlardır (Şekil 28). 
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Şekil 28. Katılımcıların mevcut bilgi sisteminin kullanım kolaylığı hakkındaki 

görüşlerinin dağılımı 

 

  3.3.8. Kullanılmakta Olan Bilgi Sistem Programı İle 

İlgili Düşünceler 

 
Bilgi sistem programının tedavi süresine etkisinin değerlendirilmesi  

 

Bilgi sisteminin, hastaların tedavi sürelerine etkisi hakkında yorumlarının 

değerlendirilmesinde, 116 kişi (% 53) hasta kayıt-çıkış ve evrak işlemleri 

kısalarak zaman kazanılması sağlanıldı, 62 kişi (% 29) veri toplamak için gerekli 

insan gücü azaldığı için zaman kazanıldı ve 60 kişi (% 28) hasta ile ilgili belgelere 

ve tedavi sonuçlarına ulaşmadaki kolaylık hasta bakım süresinin artmasını 

sağladı ve 2 kişi (% 1) bilgi sisteminin hasta bakım süresine hiçbir olumlu etkisi 

olmamıştır şeklinde görüşlerini belirtmişlerdir (Şekil 29).  
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Şekil 29. Bilgi sisteminin tedavi süresine etkisinin değerlendirilmesi 

 

Bilgi sisteminin tedavi süresine olumlu etkisi yok veya kısmen var 

ise sebeplerinin incelenmesi  

 

Bilgi sisteminin, hasta için ayrılan süreyi azaltmadığını veya kısmen 

azalttığını düşünenler sırasıyla; 44 kişi (% 20) kayıt işlemi için uzun kuyruklar olur 

ve işlemler uzayarak hastaya ayrılan süreyi kısaltır, 44 kişi (% 20) bilgi işlem 

sisteminin tedavi süresiyle bir ilgisi yoktur, 36 kişi (% 17) hastanın tüm klinik 

bulgu tanı ve tedavilerinin kayıt belgelerine işaretlenmemesi tedavi süresini 

kısaltmıştır ve 30 kişi (% 14), eksik bilgilere ulaşmak için diğer tedavi kurum ve 

doktorları ile iletişim kurma zorunluluğu tedavi süresini olumsuz etkiler demiştir.  
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Şekil 30. Bilgi sistemi, tedavi süresini olumlu etkilemedi ise sebeplerinin dağılımı 
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 Bilgi sistemi ile ilgili memnuniyet sebeplerinin incelenmesi 

 

Katılımcıların bilgi sistemi ile ilgili memnuniyetlerinin değerlendirildiği 

bölümde, 76 kişi (% 35) hasta verileri güvenli bir şekilde saklandı, 68 kişi (% 31) 

ödemeleri faturalamak ve tahsil etmek kolaylaştı, 48 kişi (% 22) zaman verimli bir 

şekilde kullanıldı ve istatistik amaçlı verilere ulaşmak kolaylaştı, 44 kişi (% 20) 

hasta bakım hizmeti kolaylaştı şeklinde yanıtlamışlardır (Şekil 31). 
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Şekil 31. Bilgi sistemi memnuniyet sebeplerinin yüzde dağılımı 

 

  3.3.9. Bilgi Sistem Programı İle İlgili Önerilerin 

Değerlendirilmesi  

 

Bilgi sistemi ile ilgili önerilerin değerlendirilmesi 

 

Katılımcıların bilgi sistemi ile ilgili memnuniyetsizlikleri varsa bu konuda 

önerileri alındığında, 74 kişi (% 34) hasta kayıt bilgilerini içeren yazılım değişen 

şartlara göre yenilenmelidir, 56 kişi (% 26) sadece hasta bilgileri değil görüntülü 

tetkiklerin de kaydedilmesi gerektiğini düşünüyorum, 40 kişi (% 18) kayıt 

sırasında alınan anamnez bilgilerinin yetersiz olduğunu ve bu bilgilere ilave 

olarak genel sağlık bilgilerine ulaşılması gerektiğini düşünüyorum ve birçok 

konuda erişim iznim yok, kişisel bilgisayarımı kullanarak hasta bilgilerine ulaşmak 

istiyorum ve 38 kişi (% 17) hekimlerin klinik uygulamalarına yardımcı “karar 

destek sistemi” nin kurulması gerekir, şeklinde öneride bulunmuşlardır (Şekil 32).  
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Şekil 32. Katılımcıların Bilgi Sistemi hakkındaki önerilerinin yüzde dağılımı 

 

Unvan durumuna göre, katılımcıların bulundukları bölümde kişisel 

kullanımlarına tahsis edilmiş bilgisayarlarının olup olmadığı değerlendirildiğinde 

guruplar arasında anlamlı farklılıklar (p< 0.05) bulunmuştur (Tablo 5).   

 

Tablo 5. Unvanlara göre mevcut bilgisayar dağılımı 

 İdari personel Arş.Gör Öğr.Üyesi Total 

60 42 34 136 Bilgisayarı olanlar 
73,20% 41,20% 100,00% 62,40% 

22 60 0 82 Olmayanlar 
26,80% 58,80% 0,00% 37,60% 

82 102 34 218 Total 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

p< 0.05 

 

Profesör ve doçentlerin oluşturduğu öğretim üyelerinin hepsinde 

kendilerine ait bir bilgisayar bulunurken, idari personelin %73’ ünde,  araştırma 

görevlilerinin ise % 41’ inde kendilerine tahsis edilmiş bilgisayar bulunmaktadır. 

 

Bilgisayarların dağıtımı cinsiyete, yaşa ve eğitim durumuna göre 

yapılmadığı için, bu kriterler değerlendirmeye alınmamıştır. 

 

Katılımcıların bilgisayarı kullanım amaçları, unvanlarına göre 

değerlendirildiğinde anlamlı farklılıklar (p< 0.05) bulunmuştur (Tablo 6).  
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Tablo 6. Unvanlara göre bilgisayar kullanım amaçlarının dağılımı 

 

 İdari personel Arş.Gör Öğr.Üyesi Total 

74 38 8 120 Görev gereği 
90,20% 37,30% 23,5% 55,00% 

6 18 4 28 Yazı yazmak 
7,30% 17,60% 11,8% 12,80% 

2 98 32 132 Ders-seminer 
2,40% 96,10% 94,1% 60,60% 

24 94 30 148 
İnternet 

29,30% 92,20% 88,2% 67,90% 

p< 0.05 

 

Bu sonuçlara göre, idari personel büyük bir çoğunlukla bilgisayarı görevi 

gerektirdiği için bilgi sistemini (otomasyon sistemi) kullanmaktadır. Araştırma 

görevlileri ve öğretim üyeleri ise büyük bir çoğunlukla, bilgi sistemine giriş izni 

olmayan ama network bağlantısı ile ana makineye bağlı olan kişisel 

bilgisayarlarını kullanarak, ders ve seminer notlarını hazırlamak ve sunmak için 

ve  büyük bir yüzde ile internet erişimi amacıyla bilgisayarı kullanmaktadırlar.  

 

Bilgisayar kullanma süreleri unvanlara göre karşılaştırıldığında anlamlı 

farklılıklar (p< 0,05) bulundu (Tablo 7).  

 

Tablo 7.Unvanlara göre bilgisayar kullanma sürelerinin dağılımı 

 

 İdari personel Arş.Gör Öğr.Üyesi Total 

14 76 24 114 1-2 saat 

%17,10 %74,50 %70,6 %52,30 

28 14 10 52 3-4 saat 

%34,10 %13,70 %29,4 %23,90 

40 8 0 48 Tamamı 

%48,80 %7,80 %0,00 %22,00 

p< 0,05 

 

 Katılımcılardan araştırma görevlilerinin sadece 1-2 saatini bilgisayar 

başında geçirdikleri, öğretim üyelerinin 1 ile 4 saat arasında değişen sürelerde 
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bilgisayar kullandıkları, idari personelin ise çalışma saatlerinin 3-4 saat ile 

tamamını bilgisayar başında geçirdikleri gözlenmiştir Buradan en çok bilgisayar 

kullanan gurubun idari personel olduğu söylenebilir. Bir önceki anket sorusu ile 

de bağlantılı olarak idari personelin, görevi gereği günün büyük çoğunluğunu 

bilgisayar başında geçirdiğini söyleyebiliriz.  

 

 Katılımcıların fakültede kullandıkları mevcut bilgisayar programları ile 

unvan gurupları arasında anlamlı farklılıklar (p< 0,05) gözlenmiştir (Tablo 8). 

 

Tablo 8. Kullanılan bilgisayar programlarının unvanlara göre dağılımı  

 

 İdari personel Arş.Gör Öğr.Üyesi Total 

37 24 10 71 
Otomasyon 

%45,10 %23,50 %35,70 %32,60 

72 96 32 200 
Ofis 

%87,80 %94,10 %94,1 %91,70 

16 40 28 84 
E-posta 

%19,50 %39,20 %82,4 %38,50 

40 92 34 166 
İnternet 

%48,80 %90,20 %100,00 %76,10 

2 16 12 30 
İstatistik 

%2,40 %15,70 %35,3 %13,80 

2 2 0 4 
Diğer 

%2,40 %2,00 %0,00 %1,80 

p< 0,05 

 

 Bu sonuçlara göre idari personelin (%45) ve öğretim üyelerinin (%36) 

otomasyon sistemini kullandıkları, ofis programlarını kullananlar arasında anlamlı 

bir fark olmadığı yani bu programı kullanım sıklıklarının tüm guruplarda aynı 

olduğu, elektronik posta ve istatistik programlarını öğretim üyelerinin daha sık 

kullandıkları, bununla beraber öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinin aynı 

sıklıkla internet erişim programını kullandıkları, ve son olarak da idari personel ile 

araştırma görevlilerinin bunlar haricindeki bilgisayar programlarını kullandıkları 

tespit edilmiştir.  
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Bununla beraber cinsiyete göre bilgisayar programı kullanımının anlamlı 

farklılıklarının bulunmadığı tespit edilmiştir (p> 0,05).  

 

 Fakültedeki bilgi sistem ve teknolojilerini kullanımından önceki bilgisayar 

deneyiminin cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde anlamlı farklılık (p< 0.05) 

tespit edilmiştir (Tablo 9). 

 

Tablo 9. Katılımcıların cinsiyetine göre daha önceki bilgisayar deneyimleri 

 

 CİNSİYET Total 

 Erkek Kadın  

66 112 178 
Cevaplamayanlar 

91,70% 76,70% 81,70% 

6 34 40 
Yetersiz 

8,30% 23,30% 18,30% 

72 146 218 
Total 

100,00% 100,00% 100,00% 

p< 0.05 

 

 Kadınlar ile erkeklerin ilgi alanlarının farklı olduğu bilinmektedir. Bu bilgi 

ışığında, cinsiyet farklılıklarına göre fakülte bilgi sistem ve teknolojilerini 

kullanmadan önceki bilgisayar deneyimini tespit etmek amacıyla hazırlanan 

soruda, bu konuda kadınların erkeklerden daha az deneyimli olduğu tespit 

edilmiştir. Bununla beraber deneyimlerinin olması veya hiç olmaması konusunda 

bir farklılık tespit edilememiştir (p> 0.05). 

 

Tablo 10. Katılımcıların cinsiyetine göre şu anki mevcut bilgisayar deneyimleri 

 

 CİNSİYET 

 Erkek Kadın 
Total 

36 100 136 
Yeterli 

50,00% 68,50% 62,40% 

30 26 56 
Çok iyi 

41,70% 17,80% 25,70% 

p< 0.05  
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Bilgi sistemini kullanmadan önceki, cinsiyete bağlı olarak kadınların 

erkeklere göre bilgisayar deneyimindeki yetersizliği, bilgi sistem ve teknolojilerini 

kullandıktan sonra anlamlı bir fark göstermemiştir (p> 0.05). Bununla beraber 

kadınlar anlamlı olarak yeterli düzeyde, erkekler de çok iyi düzeyde (p< 0.05) 

bilgisayar kullandıklarını ifade etmişlerdir (Tablo 10). 

 

 Yaşın öğrenme açısından büyük bir önemi vardır. Bilgi sistemini 

kullanmadan önceki bilgisayar deneyimi ile yaş arasındaki anlamlı bir ilişki (p< 

0.05) bulundu (Tablo 11).  

 

Tablo 11. Yaş ile bilgi sistem öncesi bilgisayar deneyimi arasındaki ilişki 

 

 YAŞ 
 20-30 31-40 41-50 51+ 

Total 

80 48 18 4 150 
Vardı 

81,60% 70,60% 47,40% 28,60% 68,80% 

0 8 16 6 30 
Yoktu 

0,00% 11,80% 42,10% 42,90% 13,80% 

p< 0.05 

 

 Bu farklılıkları belirlemek için yapılan değerlendirmede, genç yaş 

gurubunda (20-30) bilgisayar deneyiminin anlamlı olarak fazla olduğu ve yaş 

ilerledikçe deneyimin azaldığı anlamlı olarak tespit edilmiştir (Tablo 11).  

 

 Katılımcıların bilgi sistem ve teknolojilerini kullandıktan sonraki  bilgisayar 

deneyimleri ile yaş arasında anlamlı farklılıkları (p< 0.05) bulunmuştur (Tablo 12). 

 

Tablo 12. Katılımcıların yaşı ile şu anki bilgisayar deneyimleri arasındaki ilişki 

 

 YAŞ 

 20-30 31-40 41-50 51+ 
Total 

8 6 2 6 22 
Yetersiz 

8,20% 8,80% 5,30% 42,90% 10,10% 

50 44 36 6 136 
Yeterli 

51,00% 64,70% 94,70% 42,90% 62,40% 

36 18 0 2 56 
Çok iyi 

36,70% 26,50% 0,00% 14,30% 25,70% 

p< 0.05 
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 Bilgi sistem ve teknolojilerini kullanım sonrası 51+ yaş gurubunun 

yetersiz, bununla beraber 41-50 yaş gurubunun anlamlı derecede yeterli ve 20-

30 yaş gurubunun anlamlı (p< 0.05) olarak çok iyi düzeyde bilgisayar deneyimine 

sahip oldukları tespit edilmiştir (Tablo 12).  

  

Katılımcıların yaşlarına göre bilgi sistemi sonrası düzeyleri 

değerlendirildiğinde, daha önce 51+ yaş guruplarında hiç olmayan (% 43) 

deneyim (Tablo 11), bilgi sisteminin kullanımı sonrası (% 43) anlamlı bir 

değişikliğe uğramamıştır (p> 0.05) (Tablo 12). Bununla beraber, 41-50 yaş 

gurubunda önceden % 42 oranında hiç olmayan bilgisayar deneyimi, bilgi sistemi 

ve teknolojilerinin kullanımı sonrasında % 5 yetersizlik seviyesine gerilemiş ve var 

olan % 47 deneyim, % 94 yeterli seviyeye yükselmiştir. 

 

 Eğitimin, bilgisayar kullanım düzeyi ile bir ilişkisinin olduğu göz önüne 

alınarak yapılan değerlendirmede, fakülte bilgi sistemini kullanmadan önceki 

deneyimin değerlendirilmesinde anlamlı farklılıklar (p< 0.05) gözlenmiştir (Tablo 

13). 

 

Tablo 13. Katılımcıların eğitim düzeyine göre, bilgi sistemi öncesi bilgisayar 

deneyimlerini değerlendirilmesi 

 

 EĞİTİM DURUMU 

 Orta-lise Lisans Y.Lisans Doktora 
Total 

22 22 12 94 150 
Vardi 

%47,80 %57,90 %75,00 %79,70 %68,80 

14 8 0 8 30 
Yoktu 

%30,40 %21,10 %0,00 %6,80 %13,80 

p< 0.05 

  

Tablodaki sonuçlardan da görüleceği gibi eğitim düzeyinin bilgisayar 

kullanımı konusunda anlamlı etkileri vardır. Eğitim seviyesi yükseldikçe 

katılımcıların bilgisayar kullanımı ve bu konudaki  deneyimleri de anlamlı olarak 

(p< 0.05) artmıştır.  
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Bununla beraber bilgi sistem ve teknolojilerinin kullanımı sonrası 

katılımcıların bilgisayar kullanım düzeyleri değerlendirildiğinde eğitim seviyelerine 

göre anlamlı farklılıklar (p< 0.05) gözlenmiştir (Tablo 14). 

 

Tablo 14. Bilgi sistemi sonrası yetersiz düzeyde bilgisayar kullananların eğitim 

durumuna göre dağılımı 

 

 EĞİTİM DURUMU 

 Orta-lise Lisans Y.Lisans Doktora 
Total 

38 30 16 112 196 
Cevaplamayanlar 

82,60% 78,90% 100,00% 94,90% 89,90% 

8 8 0 6 22 
Yetersiz 

17,40% 21,10% 0,00% 5,10% 10,10% 

46 38 16 118 218 
Total 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

p< 0.05 

 

 Lisans ve ortaokul-lise eğitimli katılımcıların, fakülte bilgi teknolojilerini 

kullandıktan sonrasındaki mevcut bilgisayar kullanım düzeylerinin, anlamlı olarak 

(p< 0.05) diğer guruplardan daha yetersiz olduğu tespit edilmiştir (Tablo 14). 

 

 Bununla beraber, ortaokul-lise seviyesinde eğitim alanların daha önceki % 

30 deneyimsiz ve % 21 yetersiz seviyedeki deneyimleri, bilgi sistemini 

kullandıktan sonra % 17 yetersiz düzeye gerilediği gözlenmiştir. Benzer şekilde, 

lisans eğitimindekilerde %26 yetersizlik ve %21 deneyim eksikliği, daha sonra % 

21 yetersizlik düzeyinde kalmıştır. Bununla beraber, yüksek lisans eğitimi 

alanlarda başlangıçta % 25 olan yetersizlik % 0’a, doktora eğitiminde ise % 13 

yetersizlik ve % 6 deneyim eksikliği, %5  yetersizliğe gerilemiştir.  

 

 Unvanlarına göre, katılımcıların fakülte bilgi sistemini kullanmadan önceki 

bilgisayar düzeyleri değerlendirildiğinde guruplar arasında anlamlı farklılıklar 

(p<0.05) gözlenmiştir (Tablo 15). 
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Tablo 15. Bilgi sistemini kullanmadan önceki bilgisayar deneyiminin unvanlara 

göre dağılımı 

 

 İdari pers. Arş.Gör. Öğr.Üyesi Total 

42 84 24 150 
Vardı 

51,20% 82,40% 70,60% 68,80% 

20 18 2 40 Yetersizdi 
(p> 0.05) 24,40% 17,60% 5,90% 18,30% 

22 0 8 30 
Yoktu 

26,80% 0,00% 23,50% 13,80% 

p< 0.05 

 

 Araştırma görevlisi ve öğretim üyelerinin bilgi sistemlerini kullanmadan 

önceki bilgisayar deneyimlerinin idari personelden anlamlı olarak daha fazla 

olduğu tespit edilmiştir (p< 0.05). Bununla beraber katılımcıların genellikle bilgi 

sistemi öncesi bilgisayar deneyimlerinin var olduğu görülmektedir. (Tablo 15).  

 

Bilgi sistemlerinin kullanılması sonrasında bilgisayar deneyimleri 

incelendiğinde, unvanlara göre anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (Tablo 16). 

 

Tablo 16. Bilgi sistemi sonrası bilgisayar düzeylerinin unvanlara göre dağılımı 

 

 İdari pers. Arş.Gör. Öğr.Üyesi Total 

18 2 2 22 
Yetersiz 

22,50% 2,00% 5,90% 10,10% 

50 56 30 136 
Yeterli 

61,00% 54,90% 88,20% 62,40% 

12 42 2 56 
Çok iyi 

14,60% 41,20% 5,90% 25,70% 

p< 0.05 

 

 Bilgi sistem uygulaması sonrası katılımcıların bilgisayar kullanım düzeyleri 

anlamlı olarak (p< 0.05), araştırma görevlilerinin çok iyi, öğretim üyelerinin 

(doçent ve profesörlerin) yeterli düzeyde, idari personelin ise yetersiz düzeyde 

oldukları tespit edilmiştir.  
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 Bununla beraber, bilgi sistem öncesi ve sonrası deneyimler 

karşılaştırıldığında, idari personelin daha önce hiç olmayan (% 27)  ve yetersiz 

(% 24) olan deneyimi bilgi sistemi kullanımı sonrasında % 23 oranında 

yetersizliğe, benzer şekilde öğretim üyelerinin hiç olmayan (% 24)  ve  yetersiz 

(% 6) olan deneyimleri % 6 yetersiz düzeye, araştırma görevlilerinin % 18 olan 

yetersizliği de % 2’ye gerilemiştir (Tablo 15 ve 16).   

 

Bu sonuçlar bize, fakülte bilgi teknolojilerinin kullanımının çalışanların 

bilgisayar kullanım düzeylerine olumlu etkilerinin olabileceğini göstermektedir.  

  

 Katılımcıların unvan durumuna göre bilgisayar teknolojisini kullanım 

amaçları hakkındaki görüşleri anlamlı farklılıklar (p< 0.05) göstermiştir (Tablo 17)  

  

Tablo 17. Bilgi teknolojisini kullanım amaçları ilgili görüşlerin unvanlara göre 

dağılımı 

 İdari pers. Arş.Gör. Öğr.Üyesi Total 

58 90 24 172 Zamanın etkin 
kullanımı 70,70% 88,20% 70,60% 78,90% 

12 42 8 62 Çalışanların 
motivasyonu 14,60% 41,20% 23,50% 28,40% 

40 74 32 146 
Bilginin işlerliği 

48,80% 72,50% 91,40% 67,00% 

18 46 10 74 Yönetici-çalışan 
iletişimi 22,00% 45,10% 29,40% 33,90% 

p< 0.05 

 

 Katılımcılara bilgi teknolojilerinin kullanım amaçları sorulduğunda, 

araştırma görevlileri zamanın etkin kullanımı, çalışanların motivasyonunun 

arttırılması ve yönetici ile çalışanlar arasında iletişimin temin edilmesi şeklinde, 

öğretim üyeleri ise bilginin kurum içerisinde işlerliğinin temin edilmesi şeklinde 

görüşlerini beyan etmişlerdir. İdari personelin kendi içerisindeki cevap yüzdeleri 

diğer guruplara göre anlamlı olamamakla beraber zamanın etkin kullanımı 

konusunda düşünceleri daha ağırlıklıdır (Tablo 17).  

 

 Bilgi teknolojilerinin kuruma getirdiği yararlar ile ilgili görüşlerde unvanlara 

göre anlamlı (p< 0.05) farklılıklar gözlenmiştir (Tablo 18). 
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Tablo 18. Bilgi teknolojilerinin kuruma getirdiği faydalar ile ilgili görüşlerin unvan 

durumuna göre dağılımı 

 İdari pers. Arş.Gör. Öğr.Üyesi Total 

22 12 0 34 Cevap 
vermeyenler 26,80% 11,80% 0,00% 15,60% 

60 90 34 184 
Güncel bilgi 

73,20% 88,20% 100,00% 84,40% 

82 102 34 218 
Total 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

p< 0.05 

 

Öğretim üyelerinin tamamı, diğer guruplardan anlamlı olarak (p< 0.05) 

güncel ve sağlıklı bilgiye erişme olanağı artmaktadır şeklinde görüşlerini 

belirtmişlerdir (Tablo 18). 

 

 Bilgi teknolojilerindeki gelişmelerin, fakülte bilgi sistem uygulamalarını 

nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz şeklinde soruya verilen cevaplarda 

araştırma görevlileri diğer guruplardan anlamlı olarak (p< 0.05), personelin yükü 

azalacak şeklinde farklı cevap vermiştir (Tablo 19). 

 

Tablo 19. Bilgi teknolojileri, personelin yükünü azaltır diyenlerin unvanlara göre 

dağılımı 

 

 İdari pers. Arş.Gör. Öğr.Üyesi Total 

34 10 16 60 
Cevap vermeyenler 

41,50% 9,80% 47% 27,50% 

48 92 18 158 
Personel yükü azalır 

58,50% 90,20% 52,90% 72,50% 

82 102 34 218 
Total 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

p< 0.05 
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 Fakültedeki mevcut bilgi teknolojileri ile ilgili donanımdan (bilgisayar, 

yazıcı, faks vb.) memnuniyetin unvana durumuna göre dağılımı anlamlı farklılıklar 

(p< 0.05) göstermektedir (Tablo 20). 

 

Tablo 20. Unvanlara göre bilgisayar donanımından memnuniyetin unvana göre 

dağılımı 

 

 İdari pers. Arş.Gör. Öğr.Üyesi Total 

40 20 20 80 
Memnun 

48,80% 20% 58,80% 37% 

12 28 0 40 Memnun 
değil 14,60% 28% 0,00% 18,50% 

p< 0.05 

 

Memnuniyet dereceleri değerlendirildiğinde, öğretim üyeleri mevcut 

donanımdan anlamlı bir şekilde memnun olduklarını ifade etmişlerdir. Bununla 

beraber, araştırma görevlileri donanımdan memnuniyetsizliklerini ifade etmişlerdir 

(Tablo 20).  

 

 Mevcut donanımdan memnun olmayan veya kısmen memnun olan 

katılımcıların bu konudaki önerileri arasında unvana göre anlamlı farklılıklar (p< 

0.05) bulunmaktadır (Tablo 21). 

 

Tablo 21. Donanım ile ilgili önerilerin unvana göre dağılımı 

 İdari pers. Arş.Gör. Öğr.Üyesi Total 

12 52 6 70 
Yazıcı sayısı arttırılmalı 

28,60% 65% 42,90% 51,50% 

30 54 4 88 Bilgisayar kapasite, hız ve  
terminaller arttırılmalı 71,40% 67,50% 28,60% 64,70% 

6 52 8 66 
Akademik bilgi kaynakları 

artmalı 14,30% 65% 57,10% 48,50% 

p< 0.05 
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 Katılımcılardan donanım ile ilgili önerileri alındığında, araştırma 

görevlilerinin yazıcı sayısının ve bilgisayar kapasitelerinin, hız ve terminal 

sayılarının arttırılmasını ve akademik çalışmalar için ulaşılacak bilgi kaynaklarının 

arttırılmasını istedikleri, öğretim üyelerinin akademik çalışmalar için ulaşılacak 

bilgi kaynaklarının sayısının arttırılmasını, idari personelin ise bilgisayar 

kapasitelerinin, hız ve terminal sayılarının arttırılmasını istedikleri tespit edilmiştir 

(Tablo 21).  

 

 Hekimlerin, vaka takibi veya bilimsel çalışmaları sırasında gerekli veri 

kaynaklarına zaman harcamadan en kısa zamanda ve her yerden ulaşabilmeleri 

gerekmektedir. Bunun başarılması, hasta tedavi ve memnuniyeti ile birlikte 

araştırma ve eğitim kalitesini de yükseltecektir. 

 

 İnternet erişiminin gün içerisinde kesintisiz bir şekilde sürdürülüp 

sürdürülmediği ile ilgili görüş alındığında unvanlara göre anlamlı farklılıklar (p< 

0.05) saptanmıştır (Tablo 22). 

 

Tablo 22. İnternet erişiminin gün içerisinde kesintisiz sürdürüldüğünü 

söyleyenlerin unvan durumuna göre dağılımı.  

 

 İdari pers. Arş.Gör. Öğr.Üyesi Total 

30 18 0 48 Cevap 
vermeyenler 36,60% 17,60% 0,00% 22,00% 

52 84 34 170 
Evet 

63,40% 82,40% 100,00% 78,00% 

82 102 34 218 
Total 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

p< 0.05 

 

 Öğretim üyelerinin tamamı, internet erişiminin gün içinde kesintisiz bir 

şekilde sürdürüldüğünü ifade etmişlerdir. Araştırma görevlileri ve idari personel 

daha düşük bir yüzde ile bu görüşü desteklemektedirler (Tablo 22). 

 

 Buna ilave olarak katılımcıların gün içerisinde internet erişimine  

ayırdıkları zaman değerlendirildiğinde, unvan durumuna göre bu sürenin anlamlı 

farklılıklar (p< 0.05) gösterdiği tespit edilmiştir (Tablo 23). 
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Tablo 23. Gün içerisinde internete ayrılan sürenin unvan durumuna göre dağılımı 

 

 İdari pers. Arş.Gör. Öğr.Üyesi Total 

30 60 14 104 
1 kaç saat 

36,60% 58,80% 42,90% 47,70% 

32 16 12 60 Bazı günler 1 
kaç saat 43,2% 15,70% 35,3% 28,6% 

6 0 0 6 
Kullanmıyorum 

7,30% 0,00% 0,00% 2,80% 

p< 0.05 

 

 Katılımcıların unvana göre internet kullanım sıklığı değerlendirildiğinde, 

araştırma görevlileri (% 59) günde 1 kaç saat kullanabildiklerini, idari personel (% 

43) ve öğretim üyeleri (% 35) belirli günlerde sadece 1 kaç saat kullanabildiklerini 

belirtmişlerdir. Bununla beraber idari personelin küçük bir bölümü (% 7) interneti 

hiç kullanamadıklarını belirtmişlerdir.  

 

 İdari personelin gün içerisinde zamanlarının büyük bir bölümünü internete 

ayıramadıkları için Tablo 22 deki internetin kesintisiz devam edip etmediği 

konusundaki görüşleri anlamlı bulunmamıştır. 

 

 İnternetin kullanılma amaçları değerlendirilirken katılımcıların unvan 

durumuna göre görüşlerinde farklılıklar olabileceği göz önüne alınarak yapılan 

karşılaştırmada anlamlı farklılıklar (p< 0.05) gözlendi (Tablo 24). 

 

Tablo 24. İnternetin kullanım amaçlarının unvanlara göre dağılımı. 

 

 İdari pers. Arş.Gör. Öğr.Üyesi Total 

8 98 34 140 Bilimsel yayın 
takibi 9,80% 96,10% 100,00% 64,20% 

38 96 32 166 E-posta 
yazışması 46,30% 94,10% 94,10% 76,10% 

p< 0.05 

 

 



 92 

Katılımcıların internet kullanım amaçları değerlendirildiğinde, öğretim 

üyesi ve araştırma görevlilerinin, idari personelden farklı olarak bilimsel yayınları 

takip etmek ve elektronik posta yazışmaları yapmak amacıyla interneti 

kullandıklarını ifade etmişlerdir (Tablo 24).   

 

 Fakülte internet sayfasında, hastalara yardımcı olacak bilgilerin bulunup 

bulunmadığı konusundaki soruda unvanlara göre farklı (p<0.05) yanıtlar 

alınmıştır (Tablo 25). 

 

Tablo 25. İnternet sayfasında hastalara yardımcı bilgilerin olduğunu söyleyenlerin 

unvanlara göre dağılımı 

 

 İdari pers. Arş.Gör. Öğr.Üyesi Total 

26 28 20 74 
Evet 

33,30% 27,50% 58,80% 34,60% 

10 36 6 52 
Hayır 

12,80% 35,30% 17,60% 24,30% 

42 38 8 88 
Bilgim yok 

53,80% 37,30% 23,50% 41,10% 

p< 0.05 

 

 Hasta bilgilerinin internet sayfasında mevcut olup olmadığı ile ilgili soruda 

öğretim üyeleri (% 59), gerekli bilgiler vardır, araştırma görevlileri (%35) yoktur, 

idari personel (% 54) ise bu konuda bilgi sahibi değilim şeklinde yanıt vermişlerdir 

(Tablo 25). 

 

 İnternet sayfasında hastaları bilgilendirici böyle bir hizmet var ise bu 

konuda katılımcıların görüşlerini almaya yönelik anket  çalışması veya bir 

toplantının düzenlenip düzenlenmediği sorusuna verilen cevapta unvanlara göre 

anlamlı farklılıklar (p< 0.05) gözlenmiştir (Tablo 26). 
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Tablo 26. İnternet sayfasında hasta bilgilendirmesi konusunda görüşlerinin 

alındığını söyleyenlerin unvanlara dağılımı 

 

 İdari pers. Arş.Gör. Öğr.Üyesi Total 

82 98 22 202 Cevap 
vermeyenler 100,00% 96,10% 64,30% 92,70% 

0 4 12 16 
Evet 

0,00% 3,90% 35,30% 7,80% 

82 102 34 218 
Total 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

p< 0.05 

 

 Fakülte internet sayfasında hastalar ile ilgili yardımcı bilgilerin 

hazırlanması sırasında, katılımcıların görüş ve önerilerini almaya yönelik 

herhangi bir girişimin olup olmadığı ile ilgili soruda, öğretim üyeleri (% 35) diğer 

katılımcılardan farklı olarak görüşümüz alındı seklinde yanıtlamışlardır (Tablo 26).  

 

 İntranetin kurum içerisinde kullanımı ile ilgili görüşler, unvan durumuna 

göre anlamlı farklılıklar (p< 0.05) göstermiştir (Tablo 27). 

  

Tablo 27. İntranet’in kullanımı ile ilgili bilginin unvana göre değerlendirilmesi 

 

 İdari pers. Arş.Gör. Öğr.Üyesi Total 

8 26 14 48 
Kullanılmıyor 

10,3% 25,50% 41,2% 22,90% 

14 6 6 26 Bazı 
duyurularda 17,9% 6,1% 17,6% 12,4% 

18 6 2 26 
Her zaman 

23,1% 6,1% 5,9% 12,4% 

38 60 12 110 
Bilgim yok 

48,7% 61,2% 35,3% 52,40% 

P< 0.05 

 

 İntranet’in kullanılması ile ilgili olarak, öğretim üyelerinin bir bölümü (% 41) 

kullanılmadığını, diğer bir bölümü (% 18) bazı duyurularda kullanıldığını, idari 

personelin bir bölümü (% 23) her zaman kullanıldığını, araştırma görevlilerinin bir 

bölümü (% 61) ise bu konuda bilgi sahibi olmadıklarını belirtmişlerdir (Tablo 27). 



 94 

Fakültenin, hizmet verdiği sigorta kurumları (Emekli sandığı, Bağkur, SSK, 

vb) ile bilgi ağı vasıtası ile veri paylaşımının olup olmadığı konusunda  görüşler 

anlamlı farklılıklar (p< 0.05)  göstermiştir (Tablo 28).  

 

Tablo 28. Sigorta kurumları ile veri paylaşımı var diyenlerin unvanlara göre 

dağılımı 

 

 İdari pers. Arş.Gör. Öğr.Üyesi Total 

52 78 20 150 Cevap 
vermeyenler 63,40% 76,50% 58,80% 68,80% 

30 24 14 68 
Evet 

39,50% 23,50% 41,20% 31,20% 

82 102 34 218 
Total 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

p< 0.05 

 

Hizmet verilen sigorta kurumları ile veri alışverişinin mümkün olduğunu 

söyleyenlerin büyük çoğunluğunu öğretim üyesi (% 41) ve idari personel (%40) 

oluşturmaktadır (Tablo 28). 

 

 Bununla beraber,  bu konuda bilgisi olmayanların unvana göre dağılım 

anlamlı (p< 0.05) bulunmuştur (Tablo 29). 

 

Tablo 29. Veri paylaşımı konusunda bilgi sahibi olmayanların unvana göre 

dağılımı. 

 

 İdari pers. Arş.Gör. Öğr.Üyesi Total 

56 46 20 122 Cevap 
vermeyenler 68,30% 45,10% 57,10% 56,00% 

26 56 14 96 Bilgim yok 
diyenler 34,20% 56% 41,10% 44,00% 

82 102 34 218 
Total 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

p< 0.05 
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Araştırma görevlileri, diğer guruplardan farklı olarak (p<0.05) sigorta 

kurumları ile bilgi ağının mevcudiyeti konusunda bilgi sahibi olmadığını 

belirtmişlerdir (Tablo 29).  

 

Hasta kayıt ve mali işlem programlarının (otomasyon) kullanım 

amaçlarını, “hasta kayıt ve ücret bilgilerini tek bir veri tabanında toplamak” olarak 

seçen katılımcıların unvana göre dağılımları anlamlı (p< 0.05) bulunmuştur 

(Tablo 30). 

 

Tablo 30. Hasta kayıt ve mali işlem programının amacını, bu bilgileri tek bir veri 

tabanında toplamak olduğunu söyleyenlerin unvana göre dağılımı 

 

 İdari pers. Arş.Gör. Öğr.Üyesi Total 

28 16 6 50 Cevap 
vermeyenler 34,10% 15,70% 17,7% 22,90% 

54 86 28 168 Cevap 
verenler 65,90% 84,30% 82,3% 77,10% 

82 102 34 218 
Total 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

p< 0.05 

 

 Hasta kayıt ve mali işlem programının kullanım amacını, hasta kayıt ve 

ücret bilgilerini tek bir veri tabanında toplamak olarak düşünenler öncelikle 

öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri olarak tespit edilmiştir (Tablo 30). 

 

 Bilgi sistemi, hastaya ait verilerin ayrı yerlerde saklanmasını önleyerek 

verinin hem güncel kalması hem de güvenli bir şekilde saklanmasını 

sağlamaktadır. Bu, özellikle sağlık alanında çok önemli ve hayati bir konudur. 

Hasta veri tabanı hastanın tedavisi, bakımı veya sağlığının sürdürülmesi ile ilgili 

bilgileri içermektedir. Bu bilgilerin içinde hastanın geçmişte yapılan tedavi veya 

tetkik bilgileri de bulunmaktadır. 

 

Fakülte bilgi sistem programının sağladığı yararlar göz önüne alındığında 

katılımcılar tarafından, zamandan tasarruf sağlayan, kağıt ile yapılan işlemleri 

azaltan, güncelleme yapılabilen modern bir yöntem olarak ifade edilmişlerdir. 
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Verilen bu cevapların unvanlara göre dağılımı anlamlı (p< 0.05) bulunmuştur 

(Tablo 31). 

 

Tablo 31. Bilgi sistemin faydaları ile ilgili görüşlerin unvanlara göre dağılımı 

 

 İdari pers. Arş.Gör. Öğr.Üyesi Total 

36 78 18 132 
Modern yöntem 

43,90% 76,50% 53% 60,60% 

36 80 16 132 
Zaman tasarrufu 

43,90% 78,40% 47,00% 60,60% 

38 78 26 142 
Kağıt yazışması yok 

46,30% 76,50% 76,5% 65,10% 

32 68 22 122 Güncellene 
yapılabilir 39,00% 66,70% 64,70% 56,00% 

p< 0.05 

 

Mevcut bilgi sistem programının sağlayabileceği yararlar ile ilgili görüşler 

alındığında, araştırma görevlileri modern ve zamandan tasarruf sağlayıcı bir 

sistem olduğunu belirtmişlerdir.  

 

Buna ilave olarak öğretim üye ve yardımcıları (Prof., Doç. ve Arş.Gör) 

sistemin güncellenebilir olmasının ve kağıt ile yapılan işlemlerde azalma 

sağlamasının önemli bir avantaj olduğu konusunda eşit görüş dağılımına 

(p<0.05) sahiptirler. İdari personelin, sadece bu programı kullanıcı statüsünde 

olması ve sistemin çıktıları hakkında yeterli bilgiye sahip olamamaları nedeniyle 

bu konuda anlamlı bir görüş birliğine sahip olmadıkları (p>0.05) gözlenmiştir 

(Tablo 31).   

 

 Fakülte bilgi sistemini kullananlar için, bu programın zorluğu veya kolay 

yanlarını tespit amacıyla hazırlanan soruya verilen yanıtın, unvanlara göre 

dağılımında anlamlı farklılıklar (p<0.05) gözlenmiştir (Tablo 32). 
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Tablo 32. Bilgi sistem programının öğrenme ve uygulaması kolay diyen 

katılımcıların unvana göre dağılımı. 

 

 İdari pers. Arş.Gör. Öğr.Üyesi Total 

48 88 20 156 
Cevaplamayanlar 

58,50% 86,30% 58,90% 71,60% 

34 14 14 62 Öğrenmesi, 
uygulaması kolay 41,50% 13,70% 41,10% 28,40% 

82 102 34 218 
Total 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

p< 0.05 

 

 Bilgi sistem programı, kayıt, ücret ve çıkış bilgileri gibi konuları içermekte 

ve genellikle idari personel tarafından kullanılmaktadır. Bununla beraber, 

hastaların ilk olarak geldikleri poliklinik muayene ve kayıt işlemleri sırasında 

bölümdeki öğretim üye ve yardımcıları tarafından bilgi sistem programına hasta 

bilgileri girilmekte ve gerekli bölümlere yönlendirilmesi yapılmaktadır. Bu 

programı kullanan öğretim üyeleri ve idari personelin, program hakkında 

uygulaması ve öğrenmesi kolay şeklinde görüşleri diğer katılımcılara göre anlamlı 

bulunmuştur (p<0.05). Karmaşık ve kullanıcıya zorluklar getirir seçeneğinin 

anlamlı sonuçlar içermediği (p> 0.05) de göz önüne alınmamıştır (Tablo 32). 

 

 Bilgi sisteme giriş, program güvenliği açısından izin verilen kişiler ile 

sınırlandırıldığı için, bazı katılımcılar giriş iznine sahip değildir. Giriş izinlerinin 

unvanlara göre dağılımı incelendiğinde anlamlı (p<0.05) bulunmuştur (Tablo 33). 

 

Tablo 33. Katılımcılardan bilgi sistemine giriş izni olmayanların unvana göre 

dağılımı  

 İdari pers. Arş.Gör. Öğr.Üyesi Total 

58 34 22 114 Cevap 
vermeyenler 70,70% 33,30% 64,80% 52,30% 

24 68 12 104 Giriş izni 
olmayanlar 29,30% 66,70% 35,20% 47,70% 

82 102 34 218 
Total 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

P< 0.05 
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 Bilgi sistem programına girmek için izni olamayan katılımcılar unvanlarına 

göre incelendiğinde araştırma görevlilerinin büyük bir bölümünün (% 67) giriş 

izinlerinin olmadığı tespit edilmiştir (Tablo 33).  

 

Bu program her birim için ayrı giriş izni gerektirmekte, böylece veri 

güvenliği temin edilmektedir. Ancak klinik çalışmalarda oldukça fazla hasta 

yoğunluğuna sahip olan araştırma görevlilerinin, klinik çalışmalarında gerekli 

olabilecek bazı bilgilere ulaşamadıkları gözlenmektedir. Katılımcıların bu konu ile 

ilgili görüşleri alınacaktır. 

 

 Bilgi sistem program uygulamasının tedavi süresine etkisi ile ilgili olarak, 

“program hasta kayıt/çıkış ve resmi evrak işlemlerinin süresini kısaltarak hastaya 

ayrılan süreyi uzattı” diyenler unvanlarına göre karşılaştırıldığına anlamlı 

farklılıklar (p< 0.05) gözlendi (Tablo 34).  

 

Tablo 34. Bilgi sistem programının hastaya ayrılan tedavi süresini arttırdığını 

düşünenlerin unvanlara göre dağılımı 

 

 İdari pers. Arş.Gör. Öğr.Üyesi Total 

40 52 10 102 Cevap 
vermeyenler 48,80% 51,00% 29,5% 46,80% 

42 50 24 116 Hasta tedavi 
süresi artar 51,20% 49,00% 70,5% 53,20% 

82 102 34 218 
Total 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

P< 0.05 

 

 Öğretim üyeleri, bilgi sistem programının, hasta kayıt ve resmi evrak 

işlemleri için harcanan süreyi kısaltıp, hasta tedavisi için ayrılan süreyi uzattığı 

şeklinde,  diğerlerinden anlamlı olarak farklı görüş beyan etmişlerdir (% 71). Daha 

sonra idari personel (% 51) ve araştırma görevlileri (% 49) bu fikri 

desteklemektedir (Tablo 34). 

 

Bilgi sistem programı, hasta verilerinin kaydedildiği saklandığı bir sistem 

olduğu için bu konuda klinisyenlerin görüşleri çok önemlidir. Kayıt, resmi işlemler 
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ve hasta ile ilgili bilgilere ulaşmak için harcanan zaman ve hastanın bu işlemler 

için kaybettiği süre, tedavi süresinden kaybedildiği için bu konuda klinik ve 

akademik tecrübelere sahip öğretim üyelerinin görüşleri çok önemlidir.  

 

 Bilgi sistem programının hasta bakım süresi üzerinde etkisi yoktur veya 

çok az etkisi vardır diyenlerin, unvan guruplarına göre dağılımı anlamlı farklıklar 

(p< 0.05) göstermiştir (Tablo 35). 

 

Tablo 35. Eksik anamnez bilgilerine ulaşmak için harcanan zaman tedavi süresini 

olumsuz etkiler diyenlerin unvana göre dağılımı 

 

 İdari pers. Arş.Gör. Öğr.Üyesi Total 

76 73 29 178 Cevap 
vermeyenler 92,70% 71,60% 85,30% 81,70% 

6 29 5 40 
Cevap verenler 

7,30% 28,40% 14,79% 18,30% 

82 102 34 218 
Total 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

p < 0.05 

 

 Klinik görevleri ve yoğun hasta programları nedeniyle, kliniğin işleyişi ve 

sorunları hakkında oldukça fazla bilgi sahibi olan araştırma görevlileri (% 28), bu 

görüşü en çok destekleyen gurup olmuştur. Bununla beraber kliniğin işleyişi 

hakkında fazla bir bilgiye sahip olmayan idari personel bu konuda anlamlı bir 

görüş beyan etmemiştir (Tablo 35). 

 

Bilgi sistem programının kayıt sırasındaki kuyrukların artmasına neden 

olup hastanın tedavisine ayrılan süreyi olumsuz etkilediğini düşünenlerin unvana 

göre dağılımı anlamlı (p< 0.05) bulunmuştur (Tablo 36). 
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Tablo 36. Kayıt kuyrukları nedeniyle bilgi sistem programının tedavi süresine 

olumlu etkisinin olmadığını düşünenlerin unvana göre dağılımı 

 

 İdari pers. Arş.Gör. Öğr.Üyesi Total 

70 58 28 156 Cevap 
vermeyenler 85,40% 56,90% 82,40% 71,60% 

12 44 6 62 Kayıt zaman 
alır 14,60% 43,10% 17,60% 28,40% 

82 102 34 218 
Total 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

p< 0.05 

 

 Kayıt işlemi sırasında oluşan uzun kuyrukların yine hasta için zaman 

kaybettirdiği ve tedavi için ayrılan süreyi azaltmadığı görüşünde olanların büyük 

bir bölümünü araştırma görevlileri oluşturmaktadır. Benzer şekilde, yapılan 

işlemin klinik çıktıları hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan idari personel bu 

konuda anlamlı görüş beyan etmemiştir (Tablo 36). 

 

Katılımcıların bilgi sisteminden memnuniyet sebebi olarak, istatistiki 

verilere kolay ulaşıldığını düşünenlerin unvana göre dağılımı anlamlı farklılıklar 

(p< 0.05) gösterdi (Tablo 37). 

 

Tablo 37. İstatistiki verilere kolay ulaşıldığı için bilgi sistemine memnuniyet 

gösterenlerin unvana göre dağılımı  

 

 İdari pers. Arş.Gör. Öğr.Üyesi Total 

62 86 22 170 Cevap 
vermeyenler 75,60% 84,30% 64,70% 78,00% 

20 16 12 48 İstatistiki 
verilere ulaşıldı 24,40% 15,70% 35,30% 22,00% 

82 102 34 218 
Total 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

p< 0.05 
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 İstatistiki verilere ulaşmadaki kolaylığın bilgi sisteminden memnuniyet 

sebebi olduğunu söyleyenlerin unvan dağılımında büyük çoğunluğunu öğretim 

üyeleri oluşturmaktadır (Tablo 37).  

 

İstatistiki veriler sadece giriş izni olan kişilerin ulaşabileceği bilgilerdendir 

ve farklı  kişiler veya bölümlerin bu verilere ulaşması istenilmez. Genellikle bu 

verilere, yönetim kademesindeki kişiler tarafından hasta memnuniyetini sağlamak 

veya akademik çalışmalarda kullanılmak amacıyla ulaşılabilir. Özellikle mali 

profilin izlenmesi, mali denetimin sağlanması istatistik bilgilerini istenilen 

zamanda ve hızlı olarak elde edebilmek, yöneticilere karar aşamasında zaman 

kazandırmaktadır. Verileri kullanabilen katılımcıların büyük çoğunluğunu öğretim 

üyeleri oluşturduğu için, sistemin memnuniyet sebeplerinden biri seçilmiştir.   

 

 Bu sistemin memnuniyet sebebini, ödemeleri faturalamak ve tahsil etme 

kolaylığının sağlanması olarak düşünenlerin unvanlara göre dağılımı anlamlı 

(p<0.05) bulunmuştur (Tablo 38). 

 

Tablo 38. Ödemeleri faturalama ve tahsil etme kolaylığı sağladığı için sistemden 

memnun olanların unvana göre dağılımı  

 

 İdari pers. Arş.Gör. Öğr.Üyesi Total 

56 80 14 150 Cevap 
vermeyenler 68,30% 78,40% 28,60% 68,80% 

26 22 20 68 Ödeme ve 
tahsilat 
kolaylığı 31,70% 21,60% 71,40% 31,20% 

82 102 34 218 
Total 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

p< 0.05 

 

 Bilgi sistemi ile, yatırım kararlarında giderin en aza indirilmesi için gerekli 

sayısal bilgilerin sağlanması, gelirlerin izlenmesi, hesapların doğru olarak 

işlenmesinin kontrolünün yapılması, faturaların zamanında hazırlanıp zaman 

kaybının önlenmesi ve hatalar nedeniyle meydana gelen kaçakların engellenmesi 

mümkün olabilmektedir.  
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Bilgi sisteminin getirilerinden, ödeme ve tahsilat kolaylığının sağlamasını, 

memnuniyet sebebi olarak kabul edenler, genellikle öğretim üyeleri olmuştur 

(Tablo 38). Hastalara ait mali bilgilerin elektronik ortama taşınarak hesap 

işlemlerinin kısa sürede yapılması ve elde edilen çıktıların değerlendirilme 

kolaylığı sağlaması, özellikle fakültenin mali idaresinde (fakülte gelirleri ve döner 

sermaye) görev alan öğretim üyeleri tarafından bir memnuniyet sebebi olarak 

kabul edilmektedir. Elde edile bulgularda, öğretim üyelerinin genellikle bu fikirde  

olması mantıklı bir sonuç (p<0.05) olarak kabul edilebilir. 

 

Bilgi sisteminin şu anki durumundan memnun olmayan veya kısmen 

memnun olanlara, bu konuda “nelerin olmasını istersiniz” şeklinde önerileri 

sorulduğunda verilen cevapların unvan durumuna göre dağılımı anlamlılık 

(p<0.05) göstermiştir (Tablo 39). 

 

Tablo 39. Katılımcıların, bilgi sistemi hakkında önerilerinin unvana göre dağılımı 

 

 İdari pers. Arş.Gör. Öğr.Üyesi Total 

8 38 10 56 Görüntü tetkikleri 
kaydedilmeli 9,80% 37,30% 35,70% 25,70% 

12 26 2 40 Genel sağlık 
bilgilerine ulaşılmalı 14,60% 25,50% 7,10% 18,30% 

8 28 4 40 Erişim izni 
genişletilmeli 9,80% 27,50% 14,30% 18,30% 

6 28 4 38 Karar destek 
sistemi kurulmalı 7,30% 27,50% 14,30% 17,40% 

P< 0.05 

 

 Bilgi sisteminden memnun olmayan veya kısmen memnun olanların, bu 

konudaki önerileri değerlendirildiğinde, öğretim üyesi ve araştırma görevlileri, 

sadece hasta bilgilerinin değil görüntü tetkiklerin de kaydedilmesi gerektiğini 

düşünüyorum şeklinde yanıtlamışlardır.  

 

Bununla beraber, araştırma görevlileri diğer guruplardan anlamlı olarak 

(p<0.05), “kayıt sırasında alınan anamnez bilgilerinin yetersiz olduğunu ve bu 

bilgilere ilave olarak genel sağlık bilgilerine ulaşılabilmesi gerektiğini 
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düşünüyorum”, “erişim izni olmayan hekimlerin gerekli bilgilere kişisel 

bilgisayarlarını kullanılarak kolayca ulaşılabilmesi gerektiğini düşünüyorum” ve 

“klinik teşhis ve tedavilerinde yardımcı karar destek sisteminin kurulması 

gerektiğini düşünüyorum” şeklinde diğer guruplardan anlamlı olarak farklı 

(p<0.05) önerilerde bulunmuştur. 

  

 Teşhis amacıyla kullanılan görüntülü tetkiklerin, elektronik ortamda 

saklanması ve istenildiği anda ulaşılabilmesi kolay ve güvenilir bir metot dur. 

Bununla beraber, bu sistemin geliştirilmesi ve verilerin saklanabilmesi, güçlü ve 

güvenilir bir program (software) ve gelişmiş, hızlı ve kapasitesi yüksek 

bilgisayarlar ile mümkün olabilmektedir. Ancak bu altyapının oluşturulabilmesi 

oldukça maliyetli bir işlemdir. 

  

 Sağlık hizmetlerinin büyük çoğunluğu bilgi toplamaya dayanmaktadır. 

Hastanın tedavisine karar verilmeden önce anamnez alınması, doğru muayene 

uygulaması ve tetkiklerin incelenmesi gerekmektedir. Bu girişimlerden elde edilen 

bilgiler karşılaştırılabilir ve analiz edilebilir olmalıdır. Hasta memnuniyeti, 

hastalardan alınan doğru bilgi ve bu bilgilerin kullanılmasına bağlıdır. 

 

Araştırma görevlilerinin hastanın genel sağlık bilgilerine ulaşmak istemesi, 

klinik çalışma ve hasta bakımı açısından çok gerekli bir işlemdir. Ancak, kişilerle 

ilgili  tüm bilgilerin elde edilmesi, mahremiyet hakkının önlenmesi açısından çok 

önemlidir. Bu nedenle konuyla ilgili sınırlarının belirlenmesi ve sadece gerekli 

olabilecek verilere ulaşılabilmesi için titiz çalışmalar gerektirmektedir. 

 

 Karar destek sistemleri, özellikle uzmanlık gerektiren veya bilginin yetersiz 

olduğu durumlarda bir danışma kademesi olarak düşünülerek, meslek hayatının 

başlangıcında olan klinisyenlerin tercih edeceği bir sistemdir. Araştırma 

görevlilerinin bu konudaki önerileri, hasta memnuniyeti ve meslekte gelişimin 

arttırılması açısından dikkate alınması gereken bir husustur.   
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3.3.10. Değerlendirme: 

 

Tezin ilk iki bölümünde bilgi sistemleri incelendikten sonra araştırma 

bölümünde, İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinde mevcut bilgi sistem ve 

teknolojilerinin, hasta memnuniyetine etkileri sağlık personeli arasında yapılan 

anket çalışması ile irdelenmiştir.  

 

Bu amaçla hazırlanan anket formunda; sağlık personelinin bilgisayar 

kullanımı ile ilgili değerlendirmeler, bilgi teknolojilerinin kullanım amacı ve sisteme 

getirdiği faydalar, fakültedeki donanım, internet ve intranet kullanımı ile ilgili 

olarak düşünce ve öneriler, bilgi sistem programının amaç ve yararlarının 

değerlendirilmesi, program ile ilgili düşünceler ve önerilerin değerlendirilmesi gibi 

çeşitli bölümler oluşturulmuştur. 

 

İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi eğitim veren bir üniversite hastanesi olduğu 

için, klinik bilgi sistemlerinin yanında eğitim ve öğretim için gerekli olan bilgi 

teknolojilerini de bulunması gerekmektedir. Yapılan anket sonuçlarına göre 

katılımcıların % 62’sinde kişisel kullanıma ait bilgisayarın olduğu, bunlardan 

öğretim üyelerinin tamamı, idari personelin %73‘ü, araştırma görevlilerinin ise 

%41’inde kişisel kullanımlarına ayrılmış bilgisayar bulunmaktadır. Ancak bir bilim 

adamı açısından düşünüldüğünde, bilgisayar ve internet, literatür taramak, 

yayınların özet  veya tam metnini elde etmek, istatistik yapmak, makale yazmak, 

yazılanı göndermek gibi bir çok fonksiyon görmektedir. Bu nedenle önerilen, her 

sağlık personeli için kendi kullanımına ait, bilimsel çalışmalarını yapabileceği, 

istediği anda gerekli verilere ulaşabileceği bir bilgisayarının olması gerekliliğidir. 

 

Katılımcıların bilgisayar kullanım amaçları incelendiğinde, genellikle  

internet erişimi (% 68), ders ve seminer hazırlığı (% 61) ve otomasyon sistemine 

girmek için (% 55) bilgisayar kullandıkları belirlenmiştir. Unvanlara göre 

bakıldığında, araştırma görevlileri ve öğretim üyeleri, internet erişimi ve 

ders/seminer hazırlığı amacıyla, yaklaşık olarak aynı düzeyde (% 88-96) 

bilgisayar kullanmaktadırlar. İdari personelin büyük çoğunluğu ise (% 90) görevi 

gereği bilgisayarı kullandığını belirtmiştir.  
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Bilgisayar programları göz önüne alındığında, genellikle ofis (% 92), 

internet erişim (% 76) , elektronik posta (% 39) ve otomasyon sistem programları 

(% 33) kullanılmaktadır. Unvanlara göre bakıldığında, ofis programlarının tüm 

personel tarafından eşit miktarlarda kullanıldığı, internet erişim programının ise, 

araştırma görevlileri (% 90) ve öğretim üyeleri tarafından (% 100) benzer 

yüzdelerle kullanıldığı tespit edilmiştir. Eğitim ve klinik amaçlı olarak 

düşünüldüğünde, bilgisayar ve mevcut programların ilgili personellerce 

amaçlarına uygun bir şekilde kullanıldığını söyleyebiliriz. 

 

Günümüzde bilgiye ulaşmada en önemli unsurlardan bir olan internetin, 

gün içerisinde kesintisiz devam ettiğini söyleyenlerin oranı % 78 olarak 

bulunmuştur. Bu katılımcılar arasında internet kullanımı gün içinde sadece 1-2 

saat (% 48) olarak ifade edilmiş ve bu süre içerisinde katılımcıların sadece % 64’i 

bilimsel yayınları takip etmek amacıyla interneti kullandıklarını belirtmişlerdir. 

İnternet, genellikle elektronik postalara ulaşmak (% 75) ve güncel olayları takip 

etmek (% 68) amacıyla kullanılmıştır. Bu da bize katılımcıların yoğun çalışma 

programları nedeniyle yeterince interneti kullanamadığı ve kullandığı zamanlar 

içerisinde ise ilk seçeneklerinin bilimsel yayınlar olmadığını göstermiştir.  

 

Bilgi sistem ve teknolojilerinin, bilgisayar kullanım düzeyini nasıl 

etkilediğini belirlemek amacıyla yapılan değerlendirmede, katılımcıların bilgi 

sistemini kullanmadan önce % 18 yetersiz ve % 14 hiç olmayan deneyimleri, bilgi 

sistem kullanımı sonrası sadece % 10 yetersiz seviyede kalmıştır. Daha önce    

% 69 var olan bilgi düzeyi, % 62 yeterli ve % 26 çok iyi düzeye çıkmıştır. Bu 

sonuçlar, bilgi sisteminin bilgisayar kullanım seviyesi üzerinde olumlu etkilerinin 

olabileceğini göstermiştir. Ancak katılımcıların büyük bir bölümünün daha önce 

yeterli düzeyde bilgisayar deneyimlerinin oldukları görülmektedir.  

 

Bilgisayar kullanım düzeyinin, eğitim düzeyi ile ilişkisi irdelendiğinde, daha 

önce deneyimi olanların büyük çoğunluğunun, yüksek lisans ve doktora 

eğitimindeki katılımcılar oldukları gözlenmiştir.  Bu da bize, bilgisayar kullanım 

düzeyinin, eğitim seviyesi ile ilişkisinin olduğunu göstermektedir. 
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Mevcut bilgisayar donanımları (yazıcı, faks, tarayıcı vs.) ile ilgili 

memnuniyet düzeylerini tespit etmek amacı ile yapılan değerlendirmede, % 37 

memnuniyet, % 18  memnuniyetsizlik ve % 44 kısmen memnuniyetsizlik 

gözlenmiştir. Memnuniyetsizlik sebepleri incelendiğinde, bilgisayar hız ve 

kapasiteleri, arıza bakımları, bilgi kaynakları ve yazıcı sayısının yetersizliği gibi 

sebepler olarak belirtilmiştir. Bu konuda en çok memnuniyetsizliği olan gurup 

araştırma görevlileri olarak görülmektedir. 

 

Dişhekimliği, araştırmaya dayalı bir bilim dalıdır ve bilgi sistemlerinin 

çalışanlara, araştırmaları için birçok kolaylık getirmesi gerektiği göz önüne 

alınarak, her akademik personel için kişisel kullanımına ayrılmış  bilgisayarın 

olması, bununla ilgili donanım ve yazılım programlarının yeterli olması gerekir. 

Bilgi sisteminin önemli bir parçası olan internet ağ bağlantısının kesintisiz devam 

etmesi, izin verilen ölçüde araştırmacıların bilgilere ulaşabilmesi için gerekli olan 

yazılım ve donanım temin edilmesi gereklidir.  

 

Fakülte internet sayfasında, hastalarla ilgili yardımcı bilgilerin olup 

olmadığına yönelik incelemede, katılımcıların % 35’i var, % 24’ü yok ve % 40’ı 

bilgim yok şeklinde yanıtlamışlardır. Var diyen gurup çoğunlukla öğretim üyeleri, 

yok diyenler araştırma görevlileri ve bilgim yok diyenler ise idari personeldir.  

 

“Eğer böyle bir hizmet varsa, bu konuda görüşlerinizi almaya yönelik 

toplantı veya anket çalışması yapıldı mı?” sorusuna evet diyenler, internet 

sayfasının hazırlanmasında, bilgi ve fikirlerinden yararlanılan öğretim üyeleri 

olmuştur. Bununla beraber, klinik işlemler hakkında yeterli bilgi sahibi olmayan 

idari personel, genellikle “bilgim yok” şeklinde yanıt vermiştir. Fakülte internet 

sayfasında hastalar ile ilgili yönlendirici bilgilerin bulunması, hastaların tedavi 

göreceği kurum ve işlemler hakkında önceden bilgi sahibi olarak, sağlık 

personelini meşgul etmeden ve uzun kuyrukların oluşmasına neden olmadan 

işlemlerini tamamlamasında yardımcı olacaktır.  

 

Bilgi sistemi teknolojilerinden olan ve kurum içi haberleşmeyi temin eden 

intranet’in kullanımı ile ilgili soruda, % 52’i bilgim yok, % 22’si kullanılmıyor,         

% 12’si ise kullanılıyor ve bazen kullanılıyor şeklinde yanıtlamışlardır. İntranet’in 
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daha çok hangi çalışan gurup tarafından kullanıldığı incelendiğinde, idari 

personel ve öğretim üyelerinin küçük bir bölümünün (% 18) bu konuda bilgi sahibi 

oldukları gözlenmiştir. Halbuki intranet, kişiler arası iletişimi güçlendirmede, 

kurum içi politikaları, prosedürleri ve diğer yazılı kuralları devamlı 

güncelleştirebilmede ve yöneticiye anında iletebilmede ideal bir platform 

oluştururlar. İntranet’in fakülte içerisinde uygulamasına yönelik bulgularda, 

kullanıcılar intranet kullanım amaçlarını önemine göre “genel duyuruların ilan 

edilmesi”, “gurup iletişiminin geliştirilmesi”, “fakülte ile ilgili genel prosedürleri 

duyurmak” ve “yönetim sistemini geliştirmek ile ilgili önerileri almak” şeklinde 

sıralamışlardır. 

 

Fakülte bilgi sistem programının sağladığı yararlar tespit edilmeye 

çalışıldığında, elde edilen sonuçlara göre “kağıt ile yapılan işlemlerde azalma 

sağlanması” birinci derece önemli amaç (% 65) olarak görülmektedir. Daha sonra 

“modern bir yöntem olması” (% 61), “zamanın etkin kullanımı” (% 61) ve 

güncelleme yapılabilir olması (% 56) gibi yararlar katılımcılar tarafından 

belirtilmiştir.  Kağıt ile yapılan işlem azalarak iş akışı kolaylaşmaktadır. Bu 

işlemler daha önce personele gereğinden fazla bürokratik yazışmalar, veri 

girişleri vb. yükler getirmekteydi. Otomasyon sistemi ile, kayıt ve mali işlemlerde 

zaman kaybettiren birçok neden giderilmeye başlanmıştır. Hasta ve  çalışanların 

özlük bilgileri daha önce tek tek yazılırken, on-line ortamda veri tabanına 

aktarılması ile önemli bir rahatlama sağlanmıştır. Bütün bunlar, kurum için en 

önemli kaynak olan zamanın etkin kullanılmasını sağlamıştır. 

 

 Bilgi sistem programının kullanım ve uygulama kolaylığı 

değerlendirildiğinde, % 7 karmaşık ve kullanıcıya zorluklar getiriyor, % 28 

uygulama ve öğrenmesi kolay, geri kalan % 48 ise giriş iznim yok şeklinde 

yanıtlamıştır. Yapılan incelemede, araştırma görevlilerinin büyük bir 

çoğunluğunun (% 67) giriş izninin olmadığı tespit edilmiştir. Bilgi sistem program 

güvenliği yerel ağ vasıtası ile sağlanmış, internet erişimine izin verilmeyerek 

programın güvenliği temin edilmeye çalışılmıştır. Buna ilave olarak sisteme girilen 

verilerin güvenliği kullanıcıların programa giriş izninin kısıtlanması ile temin 

edilmiştir.  
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Bilgi sistem programının veri güvenliği ve hasta mahremiyeti önemli bir 

konudur. Hastalara ait bilgilerin ilgili kişiler haricinde kullanılması veya ele 

geçmesi kişi hak ve özgürlüklerinin ihlali anlamına gelmektedir. Ayrıca her bölüm, 

kendi içerisinde araştırma amaçlı sakladığı istatistiki verilerin başkaları tarafından 

kullanılmasını istememektedir. Bu  nedenlerle bazı verilerin saklı kalması gerekli 

hale gelmektedir. 

 

Bununla beraber özellikle hasta tedavisi ile ilgilenen hekim gurubunun bu 

bilgilere ulaşması, hasta sağlığı ve tedavi kalitesi açısından önemlidir. Örneğin 

hamilelik gibi bir konunun diş hekimliği açısından önemli olmadığı düşünülmesine 

rağmen, radyolojik tetkikler veya uygulanacak bir tedavi sonrasında, hasta 

sağlığına zarar verebilecek olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Bu ayrımın 

çok iyi yapılması ve insan sağlığını bir bütün olarak düşünerek, hasta ile ilgili 

genel sağlık verilerine hekimlerin kolay ulaşabileceği bir ortamın temin edilmesi 

gerekmektedir. 

 

Bilgi sistem programdan memnun olanların, sistemin sağladığı kolaylıklar 

ile ilgili düşünceleri değerlendirildiğinde, hastalara ait verilerin güvenli bir şekilde 

saklanması (% 35), ödemelerin faturalaması ve tahsilatında kolaylık sağlaması 

(% 31), zamanın daha verimli kullanılabilmesi (% 22), istatistiki verilere 

ulaşabilme ve hasta bakım hizmetlerinin kolaylaşması şeklinde yorumlanmıştır. 

 

Memnuniyetsizlik var veya kısmen varsa bu konudaki katılımcıların 

önerileri değerlendirildiğinde, çoğunlukla hasta kayıt bilgilerini içeren yazılımın 

değişen şartlara göre yenilenmesi gerektiği (% 34) ve sadece hasta bilgileri değil 

görüntü tetkiklerinin de kaydedilmesi gerektiği (% 26) şeklinde öneriler 

bulunmaktadır. Bunlardan özellikle görüntülü tetkiklerin dijital olarak kayıt 

edilmesi tedavinin devamlılığı açısından çok önemlidir. Hastaya verilen ve 

muhafaza edilmesi gereken bu tetkikler çoğu zaman getirilmemekte ve 

kaydedilmektedir. Eğer bu veriler kronolojik olarak kayıt edilebilirse, verilecek 

tedavi kalitesi açısından olumlu gelişmeler sağlanabilecektir.  

 

 



 109 

SONUÇ 

 

 Sağlık kuruluşlarında, bilgi erişim hızının, personel verimliliğinin, hizmet 

kalitesinin dolayısıyla hasta memnuniyetinin artması, beraberinde maliyetlerin 

azaltılması bilgi sistemlerinin uygulanması ile mümkün olmaktadır. 

 

Her düzeydeki yönetici yada karar vericilere, sektördeki sorunlarla ile ilgili 

yeterli bilginin verilmesi ve kalitenin değerlendirilmesi bilgi sistemleri sayesinde 

olmaktadır. Bu nedenle, bilgi sistemleri sadece hastalar ve maliyetler açıdan değil 

aynı zamanda hastane yönetimi, akademik faaliyetler ve eğitim açısından da  pek 

çok avantajı beraberinde getirmektedir. 

  

Bilgisayarlar ve bilgisayar ağları gerek kapsam, gerekse fonksiyon 

açısından, tıbbın her alanında yaygın bir şekilde kullanılmakla birlikte sağlık 

bakım uygulamalarını kökten değiştirmişlerdir. Bireylerle ilgili verileri kısa sürede 

elde etmek, tanımlama ve karar vermeyi kolaylaştırmak, hasta memnuniyetini 

sağlamak için bilgisayar kullanımı bir gerekliliktir. Eğitim hizmeti veren sağlık 

kuruluşlarında verimliliğinin arttırılmasında sağlık personelinin bilgiye hızlı bir 

şekilde ulaşması büyük önem arz eder. Bu nedenle her sağlık personelinin kişisel 

kullanıma ayrılmış bilgisayarının bulunması ve internet erişimi artık bir zorunluluk 

haline gelmiştir.  

 

Kurum bünyesinde kullanılan bilgi sistem ve teknolojilerinin bilgisayar 

kullanım seviyesi üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Eğitim seviyesi arttıkca 

bilgisayar deneyimi artmaktadır, dolayısıyla bilgisayar kullanım düzeyi, eğitim 

seviyesi ile ilişkili görünmektedir. 

 

Yerel ağ içerisinde, bilgi sistem programına giriş izninin kısıtlanması veri 

güvenliğini temin etmekle birlikte, tedaviyi üstlenen hekimin hasta hakkında 

yeterli bilgiye ulaşmasına engel olmaktadır. Bu koşullar göz önüne alınarak 

hekimin hastasına ait genel sağlık bilgilerine ulaşabileceği güvenli bir ortamın 

temin edilmesi ve giriş izninin genişletilmesi faydalı olacaktır.  
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Sağlık personelinin bilgi sistem programı ile ilgili düzeltici önerileri 

genellikle, hasta kayıt menüsünün gelişen şartlara göre güncellenmesi ve dijital 

görüntü tetkiklerinin bu programa ilave edilmesi şeklinde olmuştur. 

Dişhekimliğinde birçok bölümde dijital görüntüler kullanılarak üzerlerinde gerekli 

ölçümler yapılabilmekte, görüntü kalitesinde değişiklik olmadan veriler kronolojik 

olarak saklanabilmekte, gerektiğinde bu bilgilere hızlı bir şekilde ulaşılabilmekte 

ve gerekli birimlere iletilebilmekte, sonuçta verimlilik, ekonomi ve yapılacak 

tedavide hasta memnuniyeti sağlanabilmektedir.  

 

Tamamıyla eksiksiz çalışan sağlık bilgi sistemlerinin sayısı yok denecek 

kadar azdır. Sağlık kuruluşlarında genel olarak gözlenen sistem, verilerin bilgiye 

dönüştürülemediği, dağınık ve kısmen tıbbi kısmen mali süreçlerde kullanılan bir 

otomasyon sistemidir. Bunun sebepleri; ihtiyaçların tam ve doğru olarak tespit 

edilmemesi, seçim sürecine kullanıcıların ve sağlık çalışanlarının dahil 

edilmemesi, sistem kullanıcıları ve yöneticiler arasındaki beklenti farklılığı, hizmet 

verici firmanın sağlık kuruluşunun ihtiyaçlarına, yapısına uygun yazılım değişiklik 

isteklerini anlayamaması gibi sebeplerdir. Bu nedenle ilk olarak isteklerin 

belirlenmesi, buna uyan programın seçilmesi ve daha sonra ise gerekli 

donanımın temin edilmesi gerekmektedir. 
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EK-ANKET 

ANKET FORMU 

Değerli katılımcı, bu anket “İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Hastane ve Sağlık Kuruluşlarında Yönetim”  yüksek lisans program tezi için 

yapılmaktadır. Anketin amacı, bilgi sistem ve  teknolojilerinin sağlık kuruluşlarında 

etkinliğinin incelenmesidir. Katılımınız için teşekkür ederiz. 

 

 

 

 

Anket 

sorularını cevaplarken birden fazla seçeneği 

işaretleyebilirsiniz 

Sağlık personelinin bilgisayar kullanımı ile ilgili değerlendirmeler 

1. Bulunduğunuz bölümde kişisel kullanıma ayrılmış bilgisayarınız var mı? 

(    ) Evet 

(    ) Hayır 

 

2. Bilgisayarı hangi amaçla kullanıyorsunuz? 

(    ) Bulunduğum görev bilgisayar kullanmamı gerektiriyor, 

(    ) Sadece yazı yazmak amacıyla, 

(    ) Ders ve seminer notlarını hazırlarken veya sunarken, 

(    ) İnternet erişimi için 

(    ) Diğer (açıklayınız)…………………………………………………………. 

 

3. Bilgisayar kullanıyorsanız, bu mesai saatinizin ne kadarını kapsamaktadır? 

(    ) Sadece 1-2 saatini 

(    ) 3-4 saat kadarını 

(    ) Tamamını 

Yaşınız 

(   ) 20-30 

(   ) 30-40 

(   ) 41-50 

(   ) 51 +  

Unvanınız 

(   ) İdari personel 

(   ) Arş.Görevlisi 

(   ) Doç. 

(   ) Prof. 

Eğitim durumunuz 

(   ) Ortaokul-Lise 

(   ) Lisans 

(   ) Y.Lisans 

(   ) Doktora 

Cinsiyetiniz 

(   ) Erkek 

(   ) Kadın 
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4. Fakültede kullandığınız mevcut bilgisayar programları hangileridir? 

(    ) Hasta kayıt ile idari ve mali kayıtların tutulduğu otomasyon sistem programı 

(    ) Ofis programları  (Microsoft Word, Excel, PowerPoint vb.) 

(    ) Elektronik posta programları (Outlook Express vb) 

(    ) İnternet erişim programları (Internet Explorer gibi) 

(    ) İstatistik programları (SPSS vb.) 

(    ) Diğer (yazınız)…………………………………… 

 

5. Fakültedeki sistemi kullanmadan önce bilgisayar deneyiminiz var mıydı? 

(    ) Vardı 

(    ) Yetersizdi 

(    ) Yoktu  

 

6. Şu anki kullanım düzeyiniz nedir? 

(    ) Yetersiz 

(    ) Yeterli düzeyde kullanabiliyorum 

(    ) Çok iyi düzeyde kullanıyorum 

 

Bilgi teknolojilerinin kullanım amacı ve sisteme getirdiği faydalar. 

7. Sizce bilgi teknolojisinin kullanım amaçları neler olmalıdır? 

(    ) İş verimliliğinin arttırılması 

(    ) Zamanın etkin kullanılmasının sağlanması 

(    ) Çalışanların motivasyonunun arttırılması 

(    ) Bilgiye kurum içinde işlerlik kazandırılması 

(    ) Yönetici ile çalışanlar arasında iletişimin arttırılması 

 

8. Bilgi teknolojisinin kuruma getirdiği yararlar neler olmuştur? 

(    ) Çalışılan konularla ilgili daha etkin karar verme seçenekleri ortaya çıkmıştır,  

(    ) Tekrara dayalı rutin iş yüklerinde azalma olmuştur, 

(    ) Zamandan tasarruf sağlanmıştır 

(    ) Güncel ve sağlıklı bilgiye erişme olanağı yükselmiştir. 

(    ) Çalışanlar arasında iş doyumunda artma olmuştur 
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Fakültedeki donanım ile ilgili olarak düşünce ve önerilerin değerlendirilmesi 

9. Bilgi teknolojilerindeki gelişmelerin, fakülte bilgi işlem uygulamalarını nasıl 

etkileyeceğini düşünüyorsunuz? 

(    ) Yapılan işlemlerin hızı artacak  

(    ) Maliyetler azalacak 

(    ) Personelin yükü azalacak  

(    ) Hasta memnuniyeti artacak 

(    ) Bir değişiklik olmaz 

 

10. Mevcut donanımından (bilgisayar, yazıcı, fax vs.) memnun musunuz? 

(    ) Evet 

(    ) Hayır  

(    ) Kısmen 

 

11 . Donanımdan memnun değil veya kısmen memnunsanız önerileriniz nelerdir? 

(    ) Yazıcıların sayısı arttırılmalı 

(    ) Bilgisayarların kapasitesi, hızı ve terminallerin sayısı arttırılmalı 

(    ) Teknik arızalar hızlı giderilmeli 

(    ) Akademik çalışmalar için ulaşılacak bilgi kaynaklarının sayısı arttırılmalı 

(    ) Diğer (açıklayınız)…………………………………………………………. 

 

İnternet kullanımı ile ilgili değerlendirme 

12. İnternet  erişimi gün içerisinde kesintisiz bir şekilde sürdürülebiliyor mu? 

(    ) Evet 

(    ) Hayır 

(    ) Bilgim yok 

 

13. İnternet kullanma sıklığınız nedir? 

(    ) Günde birkaç saat  

(    ) 3-4 saat 

(    ) Sadece bazı günler birkaç saat 

(    ) Kullanmıyorum 
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14. Mevcut bilgi sistemlerini kullanarak dışarıdan gelecek virüs saldırılarına karşı 

gerekli önlemler alınabiliyor mu? 

(    ) Evet 

(    ) Hayır 

(    ) Bilgim yok 

 

15. İnternet’i hangi amaçla kullanıyorsunuz? 

(    ) Bilimsel yayınları takip etmek için 

(    ) Gelen elektronik postalarıma ulaşmak ve yazışmalar için 

(    ) Güncel olayları takip etmek için 

(    ) Diğer (açıklayınız)…………………………………………. 

 

16. Fakültenin internet sayfasında hastalara yardımcı olacak bilgiler bulunmakta 

mıdır? 

(    ) Evet 

(    ) Hayır 

(    ) Bilgim yok 

 

17. Böyle bir hizmet var ise, bu konuda sizin görüşlerinizi almaya yönelik anket 

çalışması veya bir toplantı düzenlendi mi? 

(    ) Evet 

(    ) Hayır 

(    ) Bilgim yok 

 

İntranet kullanımı ile ilgili değerlendirme  

18. Bilgi sistemi teknolojik uygulama alanlarından ve kurum içi haberleşmeyi 

temin eden İntranet’in fakültedeki kullanım durumu nedir? 

(    ) Kullanılmıyor 

(    ) Bazı duyurular için kullanılıyor 

(    ) Her zaman kullanılıyor 

(    ) Bilgim yok 
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19. İntranet’in sizce en öncelikli uygulama amaçları neler olmalıdır? (önem 

sırasına göre dizebilirimsiniz 1,2,3….gibi) 

(    ) Gurup iletişimini geliştirmek 

(    ) Fakülte genel duyurularını ilan etmek 

(    ) Fakülte ile ilgili politika ve prosedürleri duyurmak  

(    ) Fakülte misyonu ve amaçlarını çalışanlara ulaştırmak 

(    ) Fakülte yönetim sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerileri almak 

 

Fakülte bilgi sistem programının değerlendirilmesi  

20. Fakültedeki mevcut bilgi sistem programı içerisinde “klinik bilgi 

sistemlerinden” hangisi mevcuttur? 

(    ) Klinik birimi 

(    ) Radyoloji birimi 

(    ) Laboratuar birimi 

(    ) Tıbbi kayıt ve arşiv birimi 

 

21. Fakültedeki bilgi sistem programı içerisinde “yönetim bilgi sistemlerinden” 

hangisi mevcuttur 

(    ) Hasta kayıt-kabul birimi 

(    ) Bütçe, finansman ve muhasebe birimi 

(    ) Döner sermaye birimi 

(    ) İstatistik ve raporlama birimi 

(    ) Demirbaş birimi 

 

22. Fakülte bilgi sistem programları daha çok hangi faaliyetler için 

kullanılmaktadır? 

(    ) Hasta kayıt/kabul ve ücret bilgileri 

(    ) Eğitim 

(    ) Özlük bilgileri 

(    ) Döner sermeye  

(    ) Diğer 
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23. Hizmet verilen kurumlarla (Emekli Sandığı SSK, Bağkur vb) bilgisayar ağları 

aracılığı ile veri paylaşımı mümkün müdür? 

(    ) Evet 

(    ) Hayır 

(    ) Bilgim yok 

 

Fakülte bilgi sistem programının amaç ve yararlarının değerlendirilmesi  

24. Hasta kayıt ve mali işlem programlarının kullanım amaçları nelerdir? 

(    ) Hasta kayıt/ücret bilgilerini tek bir veri tabanında toplamak 

(    ) Hasta kayıt/ücret faaliyetlerini kolaylaştırmak 

(    ) Çalışanların iş yükünü azaltmak 

(    ) Yapılan yanlışlıkları azaltmak 

(    ) Fakültenin verimliliğini arttırmak 

 

25. Fakülte bilgi sistem programının sağladığı yararlar nelerdir? 

(    ) Modern bir yöntemdir  

(    ) Objektiftir  

(    ) Zamandan tasarruf sağlar 

(    ) Kağıt ile yapılan işlemlerde azalma sağlar 

(    ) Güncelleme yapılması kolaydır 

 

26. Fakülte bilgi sistem programı kullanım hakkında düşünceleriniz nelerdir? 

(    ) Karmaşık ve kullanıcıya zorluklar getirmektedir 

(    ) Uygulaması ve öğrenmesi kolay  

(    ) Giriş iznim yok 

 

Fakültede kullanılmakta olan bilgi sistem programı ile ilgili düşünceler 

27. Bilgi sistem program uygulamasının tedavi süresine etkisi nasıl olmuştur? 

(    ) Hasta kayıt-çıkış ve resmi evrak işlemlerinin süresinin kısalması zaman kazandırdı 

(    ) Hasta ile ilgili belgelere ve tedavi sonuçlarına kolay ulaşmak bakım süresini arttırdı  

(    ) Veri toplamak için gerekli olan insan gücü azaldığı için zaman kazanıldı 

(    ) Diğer (açıklayınız)…………………………………………………………. 
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28. Bilgi sistem programı tedavi süresini kısaltmadı veya kısmen kısalttı ise 

sebepleri nelerdir? 

(    ) Hastanın tüm klinik bulgu, tanı ve tedavileri kayıt belgesine işlenmemesi, 

(   ) Eksik anamnez bilgilerine ulaşmak için hastanın diğer tedavi kurum veya 

doktorları ile iletişim kurulmak zorunluluğu, 

(    ) Kayıt işlemi için uzun kuyruklar oluşması ve zaman alması, 

(    ) Bilgi işlem sisteminin tedavi süresi ile ilgisi yoktur 

(    ) Diğer (açıklayınız)…………………………………………………………. 

 

29. Bilgi sistem programından memnunsanız sebepleri hangileridir? 

(    ) Hasta bakım hizmetleri kolaylaştı 

(    ) Hasta verileri güvenilir bir şekilde saklandı 

(    ) Zaman daha verimli bir şekilde kullanılabildi 

(    ) İstatistiki verilere ulaşmak kolaylaştı 

(    ) Ödemeleri faturalamak ve tahsil etmek kolaylaştı 

 

Bilgi sistem programı ile ilgili önerilerin değerlendirilmesi  

30. Bilgi sistem programından memnun değil yada kısmen memnunsanız önerileriniz 

nelerdir?  

(    ) Hasta kayıt bilgilerini içeren yazılım değişen şartlara göre yenilenmelidir 

(  ) Sadece hasta bilgileri değil görüntülü tetkiklerin de kaydedilmesi gerektiğini 

düşünüyorum 

(   ) Kayıt sırasında alınan anamnez bilgilerinin yetersiz olduğunu ve bu bilgilere ilave 

genel sağlık bilgilerine ulaşılması gerektiğini düşünüyorum 

(  ) Erişim iznim yok, kişisel bilgisayarımı kullanarak hasta bilgilerine kolaylıkla ulaşmak 

istiyorum 

(    ) Hekimlerin klinik teşhis ve tedavilerinde yardımcı “karar destek sistemi” kurulmalı 

(   ) Diğer (açıklayınız)…………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 


