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•Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

•Bilgiyi ve bilginin taşıması gereken 
özellikleri tanımlayabilecek,

•Sistem kavramını ve sistem 
türlerini açıklayabilecek,

•Bilgi sistemlerini 
sınıflandırabilecek ve yönetim 
faaliyetlerindeki rolünü 
anlayabilecek,

• Sağlık hizmetlerinde bilişimin 
önemi konusunda bilgi sahibi 
olabileceksiniz.
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GİRİŞ 

Bilgi sistemleri, girdi ve çıktılarının tamamı ya da bir kısmı bilgi olan 

sistemlerdir. Bilgi sistemleri veri ve enformasyonu ortaya çıktığı andan başlayarak 

kullanıma hazır hâle getirmek ve bu şekilde korumak için gerekli tüm süreçleri 

yürütür. Ne tür bilgilerin depolanacağı, kimlerle paylaşılacağı gibi konuların bilgi 

sisteminin kurulmasından önce belirlenmesi ve planlanması gerekir. Bilgi sistemi 

hazırlanırken yürütülen bu çalışmalara sistem analizi ve tasarımı adı verilmektedir. 

Bilgi sistemlerinin kullanımında önemli bir gereklilik de sistemi kullanacak kişi, 

kurum ya da kuruluşların bilgi ile ilgili iş süreçlerinin bilgi sistemi ile uyumlu 

olmasının sağlanmasıdır. Günümüzde bilgi sistemi dendiğinde ilk akla gelen, 

bilgisayar tabanlı sistemlerdir. Bunda bilgisayarların büyük yığınlar hâlindeki 

bilgileri çok hızlı ve doğru olarak işleyebilme kapasitesinin etkisi büyüktür. 

Bilgisayar tabanlı bilgi sistemleri “depolanan ve gerektiğinde kullanılan bilgi” 

aşaması ile başlayan gelişme sürecinde günümüzde kurumların yapılarını ve 

işleyişlerini dönüştürecek kadar etkili olan “yöneten ve yönetilen bilgi” aşamasına 

ulaşmıştır.  

Hastaneler bilgi üretiminin ve bilgi akışının hem çok hızlı hem de kesintisiz 

olarak gerçekleştiği kuruluşlardır. Bilgi, hastanenin her fonksiyonu tarafından 

üretilip kullanılmaktadır. Bu kadar yoğun ve sürekli akan bilgiyi, sisteme girmek, 

işlemek, kullanmak ve korumak ancak bilgisayarlar ve bilgi sistemleri ile mümkün 

olabilmektedir. Bu ünitede bilgi sistemleri ile ilgili temel kavramlar ve 

hastanelerde bilgi sistemi kullanımı konusunda genel bilgiler verilecektir. 

TEMEL BİLGİ KAVRAMLARI 

Bilgi Nedir 

Veri: Bilgiyi anlamak ve tanımlamak için öncelikle “veri” kavramını bilmemiz 

gerekir. İnsan, kendisini ve çevresini tanımak için sürekli bir çaba içerisindedir. Bu 

çaba sonucunda nesneler, olaylar ya da olgularla ilgili birtakım değerler elde eder. 

Ölçme, deneme, gözlem yapma gibi faaliyetler sonucunda elde edilen bu değerlere 

veri (data) denir. Veriler farklı yöntemlerle elde edildikleri gibi farklı biçimlerde de 

olabilirler. Sık karşılaşılan bazı veri biçimleri şunlardır: 

 Metin 

 Sayı 

 Resim 

 Ses 

 Hareketli Resim 

 İşaret 

 Mantıksal  
 

 
Üst veri eklenmiş ve 

kullanılabilir hâle 
getirilmiş veriler 

enformasyon olarak 
adlandırılır. 

 
Ölçme, deneme, 

gözlem yapma gibi 
faaliyetler sonucunda 

elde edilen bu 
değerlere veri (data) 

denir. 
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Enformasyon: Veriler tek başına bir anlam ifade etmezler. Verilerin 

kullanılabilmesi için üst veri (meta veri – meta data) adı verilen tanımlayıcı verilere 

ihtiyaç vardır. Üst veri eklenmiş ve kullanılabilir hâle getirilmiş veriler, 

enformasyon olarak adlandırılır. 

Bilgi: Bilgi (knowledge), bilinmezliğin tersi olarak tanımlanır. Herhangi 

bir şey hakkında bilgi sahibi olmak, o şeyin bilinmezliğini tamamen ya da 

kısmen ortadan kaldırır. Bilgi farklı şekillerde elde edilebilir. Bilgi sahibi 

olmanın başlıca yöntemleri; bir başkasından bilgi aktarımı, veri işleme, 

gözlem, araştırma ve tecrübe ile öğrenme olarak sayılabilir. 

Veri ve bilgi arasındaki ilişkiyi şu şekilde açıklayabiliriz: Veri, bilginin ham 

maddesi, bilgi ise verinin işlenmesi ile elde edilen üründür. 

Genel bir sınıflandırma yapmak gerekirse iki tür bilgiden söz edilebilir: 

“Durum Bilgisi” ve “Yöntem Bilgisi”. 

Kim, ne, nerede, ne zaman, ne kadar vb. soruların cevapları durum bilgisidir. 

Diğer bir ifade ile durum bilgisi, tanımlayan ya da nicelik ifade eden bilgidir. 

Hastanenin adresi, kaç odalı olduğu, doktor ve hasta sayıları, hangi bölümlere 

sahip olduğu, yapılan bir tahlilin sonuçları, hangi kliniğin hangi katta olduğu gibi 

bilgiler durum bilgisine örnek verilebilir. 

Yöntem bilgisi ise bir işin nasıl yapılacağı, hangi adımlardan oluştuğu, 

adımların hangi sıra ile gerçekleştirileceği, hangi kural ve prosedürlere uyulacağı 

vb. bilgilerdir. Örneğin, hastanenin adresini bilmek durum bilgisi iken oraya nasıl 

ulaşacağımız yöntem bilgisidir. Aynı şekilde hastadan nasıl kan alınacağı, hastane 

muhasebesinin nasıl tutulacağı, nöbet listesinin nasıl oluşturulacağı gibi bilgiler 

yöntem bilgisi olarak sınıflandırılır. 

Bilginin Özellikleri 

Bilgi, insanlar için amaç olmaktan çok, belirli işleri yapmak, belirli hedeflere 

ulaşmak için kullanılan bir araçtır. Bilginin en yoğun kullanıldığı yerler yönetim ve 

karar verme faaliyetleridir. Bu faaliyetlerin doğru yapılabilmesi ve amaca 

ulaşabilmesi için kullanılan bilginin aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir [2]. 

 
Bilginin en yoğun 
kullanıldığı yerler 
yönetim ve karar 

verme faaliyetleridir. 

Ö
rn

ek

•Veriler: Oya, 1990, İstanbul

•Meta veriler: Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri

•Enformasyon: Adı: Oya 
Doğum Tarihi: 1990
Doğum Yeri: İstanbul

Ö
rn

ek

•Bir cihazın teknik özellikleri durum bilgisi iken nasıl kullanılacağı 
hakkındaki bilgiler yöntem bilgisidir. 
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 Doğruluk: Bilgi doğru ya da yanlış olabilir. Ancak bilginin yararlı 

olması için doğru olması gerekir. Yüzde yüz doğru bilgi elde etmenin 

mümkün olmadığı ya da ekonomik olmadığı durumlarda, kabul 

edilebilir bir doğruluk derecesi aranır. 

 Doğrulanabilirlik: Bilginin doğruluk derecesinin belirlenmesi anlamına 

gelir. Bilginin doğrulanabilir olması o bilgiye dayanan kararların 

güvenilirliği için önemlidir. Doğrulanabilir olmayan bilgi belirsizlik ve 

risk taşır. 

 Tamlık: Bilginin kullanılabilmesi için eksiksiz olması gerekir. Örneğin, 

hastanın adını biliyor ancak soyadını bilmiyorsak bu bilgi ile doğru bir 

hasta kaydı oluşturamayız. 

 Zamanlılık: Bilginin ihtiyaç duyulduğu anda erişilebilir olması gerekir. 

Aksi durumda bilgi kullanılamaz ve değerini yitirir. 

 Güncellik: Bilginin mevcut durumu yansıtması anlamına gelir. 

Örneğin; taburcu olmuş bir hastanın 201 nolu odada yatması, doğru 

olsa da güncel değildir. Güncel olmayan bilgiler ancak geçmişe dönük 

araştırmalarda kullanılabilir. 

 Ekonomik Olma: Bir bilgiyi kullandığımızda elde edeceğimiz getiri ona 

erişmek için katlanmamız gereken maliyetten daha az ise o bilgi 

ekonomik değildir ve kullanılması fayda yerine zarar verir. 

SİSTEM TANIMI VE ÇEŞİTLERİ 

Sistem Tanımı 

Sistem ile ilgili, farklı kaynaklarda çok sayıda tanım bulmak mümkündür. 

Bunun temel sebebi birbirinden farklı çok çeşitli sistemlerin var olmasıdır.  Sistem 

tanımları ortak öğeler barındırmakla birlikte sistemi inceleyen bilim dalının 

karakterine has öğeler de kullanıldığından, birbirinden farklı ama hepsi doğru 

birçok sistem tanımı ortaya çıkar. Yine de hemen hemen tüm sistem tanımlarında 

karşımıza çıkan genel özellik, sistemlerin çevreden aldıkları girdileri işleyip çıktı 

olarak yeniden çevreye vermeleridir. Şekil 1.1’de bu özellik çerçevesinde bir sistem 

gösterilmektedir. 

 

Şekil 1.1 Basit bir sistem 

Sistemi tanımlamak için öncelikle bir sistemde mutlaka olması 

gereken unsurları incelemek gerekir. Bunlar; öğeler, sınırlar, amaç ve 

ilişkilerdir. 

 
Bir sistemden söz 

edebilmek için en az 
iki öğe gereklidir. 
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 Sistemin Öğeleri: Sistemler birden fazla öğeden oluşur. Öğe sayısında üst 

sınır yoktur. Ancak bir sistemden söz edebilmek için en az iki öğe 

gereklidir. Örneğin, tek bir hasta ya da tek bir doktorla bir sağlık 

sisteminden söz edemeyiz. 

 Sistemin Sınırları: Sınırlar sistem öğelerini belirler ve sistemi çevresinden 

ayırır. Sınırlar somut ya da soyut olabilir. Sistem sınırları sistemi çevreden 

ayırır ancak sistemin çevre ile alışverişinin tamamen engellenmemesi için 

arayüz adı verilen giriş çıkış noktaları bulunur. 

 Öğelerin İlişkisi: Bir sınır içerisinde bir araya toplanmış öğelerin varlığı 

sistem olmak için yeterli değildir. Bu öğelerin birbirleri ile etkileşim 

içerisinde hareket etmesi gerekir. Aksi durumda bu öğeler sadece bir 

yığın oluştururlar. Örneğin, bir odada birbirini tanımayan üç kişiyi ele 

alalım. Bu kişiler neden orada olduklarını, diğerlerinin kim olduğunu ve 

ne iş yaptığını bilmesin. Bu durumda bir sistemden söz edilemez. Ama 

bu kişilerden birisi doktor, birisi hasta, diğeri hemşire ise birbiriyle 

ilişkilendirilmiş bu kişiler bir sistem oluşturmaktadır. 

 Ortak Amaç: Sistem olmanın dördüncü unsuru da öğelerin ortak bir amaç 

için çalışmalarıdır. Hastane sisteminin amacı sağlık hizmeti vermektir. Bu 

nedenle sistem içerisindeki insanlar, binalar, araç ve malzemeler bu amaç 

doğrultusunda bir araya gelmiş, organize olmuş ve aynı amacı 

gerçekleştirmek için çalışmaktadırlar. 

Bu unsurları kullanarak bir tanım yapılırsa: Sistem, belirli sınırlar içerisinde 

bir araya gelmiş, ortak bir amaç için çalışan birbirleri ile ilişkili öğelerden oluşan bir 

bütündür. 

Sistemi daha iyi anlamak adına tüm sistemlerde olmasa da birçok sistemde 

var olan geri besleme kavramından da söz etmek gerekir. Geri besleme sistemin 

kendi iç işleyişi için ihtiyaç duyduğu bilgidir. Bu bilgi, sistemlerin hayatta kalma 

çevreye uyum sağlama ve sürekli gelişme için kullandıkları önemli bir araçtır. Geri 

besleme sistem içerisinde yer alan kontrol mekanizması tarafından kullanılır ve 

gerektiğinde sistemde değişim ya da dönüşüm faaliyetlerini başlatır. Şekil 1.2. ‘de 

geri beslemeli genel bir sistem modeli görülmektedir: 

 

 

Şekil 1.2 Genel Sistem Modeli [2] 

 
Sistem, belirli sınırlar 
içerisinde bir araya 

gelmiş, ortak bir amaç 
için çalışan birbirleri ile 

ilişkili öğelerden 
oluşan bir bütündür. 

 

 
Tüm bileşenleri 
kavramsal olan 
sistemler soyut 

sistemlerdir. 
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Sistem Türleri 

Somut ve Soyut Sistemler: Sistemler sınıflandırılırken farklı kriterler kullanılabilir. 
Örneğin, fiziksel varlığı açısından “somut sistemler ve soyut sistemler” şeklinde bir 
sınıflandırma yapılabilir. 

Somut sistemler fiziksel varlığı olan sistemlerdir. Bir sistemin somut olarak 

belirlenmesi için tüm bileşenlerinin fiziksel varlığının olması gerekmez. Örneğin, 

hastane somut bir sistemdir ancak bu sistemin çok önemli bir öğesi olan kurum 

kültürü soyut bir varlıktır. Tüm bileşenleri kavramsal olan sistemler soyut 

sistemlerdir. Matematikteki fonksiyonlar buna örnek olarak verilebilir. 

Açık ve Kapalı Sistemler: Bu sınıflandırmada sistemin çevresi ile ilişkisi esas 

alınır. Sistemler çevre ile madde, enerji ve bilgi alışverişi yapar. Çevre ile alışverişi 

olmayan sistemlere kapalı sistem denir. Tamamen kapalı bir sistem teorik olarak 

mümkün değildir. Tamamen açık sistem de sınırları ortadan kalkacağı için varlığını 

sürdüremez. Bu durumda sistemler açık ve kapalı olma derecelerine göre 

sınıflandırılabilir. 

Statik ve Dinamik Sistemler: Bir sistem çevresindeki değişimleri 

algılayabiliyor ve kendisini bu değişimlere ayak uyduracak şekilde ayarlıyorsa 

dinamik bir sistem olduğu söylenebilir. Çevresindeki değişimlere uymayan 

sistemler ise statik sistemlerdir. 

Doğal ve Yapay Sistemler: Bu sınıflandırmada ana kriter insandır. İnsan 

yapısı olmayıp doğada var olan sistemlere doğal, insan yapısı sistemlere yapay 

sistem denir. 

Canlı ve Cansız Sistemler: Canlı sistemler biyolojik varlıklardır ve doğar, 

yaşar, ölürler. Biyolojik olarak hayat belirtisi göstermeyen sistemler ise cansız 

sistemler sınıfına girer. Cansız sistemler mekanik ya da kavramsal sistemlerdir. 

Basit ve Karmaşık Sistemler: Bir sistem az sayıda öğe ve ilişkiden oluşuyorsa 

basit, öğe ve ilişki sayısı fazla ise karmaşık bir sistemdir. 

BİLGİ SİSTEMLERİ 

Bilgi Sistemi 

Bilgi sistemini diğer sistemlerden ayıran temel özellik çevresinden veri ve 

enformasyon alıp işleyerek bilgi üretmesidir. Bilgi sisteminin yapısı Şekil 1.3. de 

özetlenmiştir. 

 

GİRDİ     İŞLEME    ÇIKTI 
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Veri      Aritmetik İşlemler             Basılı Çıktı 
  Komut/Talimat                    Mantıksal İşlemler             Ekran Çıktısı 
  Sorgu       Sıralama              Sesli Çıktı 

  Sınıflandırma 
  Seçme 
   Depolama 

 
 

    GERİ BESLEME 

 

Şekil 1.3 Bilgi Sistemi 

Girdiler: Bilgi sistemlerinin temel girdisi veridir. Veriler çok farklı 

kaynaklardan toplanabilir. Kurumun iç işleyişi sırasında ortaya çıkan veriler, ilişkili 

olduğu çevreden (müşteriler, kullanıcılar, ortaklar, sektöre ait veri kaynakları vb.) 

elde edilen veriler, internetten toplanan veriler ve araştırma sonuçları bunlardan 

bazılarıdır. Bir diğer girdi türü kullanıcıların sisteme girdiği komut ve sorgulardır. 

Bunlar sisteme ne tür çıktılar üretmesi gerektiğini bildirir. İşleme: Veriler sistemde 

işlenir, düzenlenir ve saklanır. Verilerin ilk olarak tanımlanması gerekir. Bu işlem 

verilere üst veri eklenerek yapılır. Verilerin kullanılabilir forma dönüştürülmesi, 

sınıflandırılma, seçme, birleştirme ve ayırma gibi işlemlerin yanı sıra matematiksel 

ve mantıksal işlemler de bilgi elde etmek için önemli faaliyetlerdir. Bilgi 

sistemlerinin önemli bir işlevi de veri saklamadır. Ancak saklanan verilerin 

gerektiğinde hızlı ve doğru bir şekilde erişilebilir olması gerekir. Bu nedenle 

saklama işlemi dikkatli, sistemli ve güvenli bir biçimde yapılmalıdır. 

Çıktılar: Bilgi sistemi çıktılarına genel olarak rapor adı verilir. Raporlar kâğıt 

üzerinde basılı (hard copy) ya da ekran görüntüsü (soft copy) şeklinde olabilir. 

Bunun dışında sesli çıktılar ya da makinelere gönderilen komutlar gibi sinyal 

şeklinde çıktılar da üretilebilir. 

Geri Besleme: Bilgi sistemleri geri besleme verilerini toplamak için üç 

kaynaktan sürekli veri toplamalıdır. Bu kaynaklar: 

 Kendi iç işleyişi ile ilgili performans verileri, 

 Çıktıların kullanıcıların ihtiyacını karşılamadaki etkinliği, 

 Kurumun yapısındaki ve çevresindeki değişimlere uyumudur. 

Bilgi Sistemlerinde Bilgisayar Kullanımı 

Bilgi ve iletişim, iki farklı kavram olduğu hâlde dijital teknolojideki gelişmeler 

sayesinde biri olmadan diğerinin varlığı mümkün olmayacak şekilde birbiri ile 

bütünleşmiş ve bilişim teknolojisi olarak bireysel, sosyal ve kurumsal anlamda 

yaşamın önemli bir parçası hâline gelmiştir. 

Bilgi teknolojileri şirket, örgüt ya da organizasyon olarak var olan tüm 

kurumsal yapılarda da hızla yayılmış ve onları dijital dünyaya ayak uydurabilmek 

için kendilerini dönüştürmek zorunluluğuna ikna edecek kadar etkilemiştir. 

Kurumsal yapılar bilgi sistemlerini dört amaç için kullanabilmektedir [1]. Bu 

amaçlar şunlardır: 

 
Bilgi sistemini diğer 
sistemlerden ayıran 

temel özellik 
çevresinden veri ve 
enformasyon alıp 

işleyerek bilgi 
üretmesidir. 
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 Destekleyici faaliyet olarak 

 Üretim faaliyeti olarak 

 Dönüşüm faaliyeti olarak 

 Stratejik faaliyet olarak 

Bilgisayarların yaygınlaşması bilgi sistemlerini de etkilemiş, günümüzde 

bilgisayara bağlı olmayan, yani kâğıt üzerinde basılı belgelerle yürütülen bilgi 

sistemlerinin varlığını sürdürmesi imkânsız hâle gelmiştir. Günümüzde bilgi, 

bilgisayardan bağımsız olarak düşünülmemekte, bilgi sistemi dendiğinde yalnızca 

bilgisayar tabanlı sistemler akla gelmektedir. Bunun birinci nedeni bilgi 

teknolojilerinin çevreyi dönüştürmesi, ikinci nedeni ise dinamik bir sistem olan bilgi 

sistemlerinin çevresindeki dönüşüme uyum sağlamasının zorunlu olmasıdır. 

Bilgi Sistemi Türleri 

 Bilgi sistemleri onları kullanan yönetim kademesinin hiyerarşik konumuna 

göre sınıflandırılabilir. Yönetim hiyerarşisinin en basit şekli alt, orta ve üst 

kademe yönetim olarak üç kademeli sınıflandırmadır. Bu durum da bilgi 

sistemlerinin üç farklı türünü gösterir. Bu türleri aşağıdan yukarıya doğru 

sıralanışı şu şekildedir:Veri İşleme Sistemleri (Transaction Processing 

Systems) 

 Yönetim Bilgi Sistemleri (Management Information Systems) 

 Üst Yönetim Destek Sistemleri (Executive Support Systems) 

Veri İşleme Sistemleri (VİS): Yönetimin en alt seviyesinde kullanılır. Bu seviye 

çevre ile en çok iletişim kuran birimlerden oluşur. Mal veya hizmet son kullanıcıya 

bu birimlerden sunulur, ham madde ve malzeme bu birimler tarafından sağlanır, 

dışarıdan gelen istek, müracaat, geri besleme vb. tüm bilgiler alt seviye bilgi 

sistemleri tarafından elde edilir. Buna ek olarak, kurumun iç işleyişi sırasında 

ortaya çıkan verilerin kaydedilmesinden de veri işleme sistemleri sorumludur. 

Yönetim Bilgi Sistemleri (YBS): Orta kademede bölüm ve departman 

yöneticileri yer alır. İşletmeler satın alma, üretim, pazarlama, muhasebe, Ar-Ge 

gibi bölümlere ayrılır. İşletmede birden fazla ürün ya da hizmet üretiliyorsa, birden 

fazla fabrika ya da mağaza söz konusu ise ya da geniş bir coğrafi alana yayılmışsa 

bu kriterlere göre de bölümlendirme yapılabilir. Hastanelerde bunlara ek olarak 

dâhiliye, kulak burun boğaz, çocuk ve radyoloji gibi ihtisasa göre bölümlendirme 

de söz konusudur. Ne şekilde bölünürse bölünsün organizasyonlarda departmanın 

başında bulunan yöneticiler ile yönetici yardımcıları ve kurullar yönetimin orta 

kademesini oluşturur. Yönetim bilgi sistemleri, orta kademe yöneticilerin bilgi 

ihtiyacını karşılamak için çalışan ve rapor üreten sistemlerdir. Bu sistemler, 

çoğunlukla veri kayıt işleme sistemleri tarafından toplanan verileri kullanır. Yani 

VİS’lerin çıktıları YBS’ler için girdi oluşturur. Yönetim bilgi sistemleri gerektiğinde, 

organizasyon içerisinden ya da dış dünyadan veri toplayabilir. Topladıkları verileri 

işleyen ve özetleyen sistemler, yöneticilerin ihtiyaç duyabileceği periyodik raporları 

ya da istek üzerine hazırladıkları anlık raporları çıktı olarak sunarlar. İstisna raporu 

denilen ve yalnız belirli bir durum ortaya çıktığında üretilen raporlar da bu 

sistemlerin çıktılarındandır. 

 
Yalnız belirli bir 
durum ortaya 

çıktığında üretilen 
raporlara istisna 

raporu denir. 
 

 
Günümüzde bilgi, 

bilgisayardan bağımsız 
olarak 

düşünülmemekte, bilgi 
sistemi dendiğinde 
yalnızca bilgisayar 

tabanlı sistemler akla 
gelmektedir. 
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Üst Yönetim Destek Sistemleri: Yönetim kademesinin en üstünde bulunan 

yöneticilerin ihtiyaç duyduğu bilgileri sağlamak üst yönetim destek sistemlerinin 

görevidir. Profesyonel yöneticiler, genel müdür ve yardımcıları ile yönetim kurulu 

bu seviyedeki başlıca yöneticilerdir. 

Yönetim kademelerinden bağımsız olarak her seviye yönetici, danışman ya 

da araştırmacı için bilgi üreten sistemler de vardır. Yönetim hiyerarşisinden 

bağımsız bilgi sistemi türleri şunlardır: 

 Karar Destek Sistemleri 

 Ofis Otomasyon Sistemleri 

 Yapay Zekâ ve Uzman Sistemler 

Karar Destek Sistemleri: Yöneticilere karar vermede yardımcı olan 

sistemlerdir. Bu sistemler yöneticinin yerine geçerek karar vermezler; yalnızca 

karar verme faaliyeti için destek sağlamakla görevlidirler. Organizasyona ait bilgi 

sistemlerindeki verilerin yanı sıra internet, veri ambarları, büyük veri gibi 

kaynakları da kullanarak veri toplayabilirler. Karar destek sistemleri tüm 

kaynaklardan elde ettiği verileri; matematik, istatistik, doğrusal programlama, 

yapay zekâ gibi tekniklerle işleyip yazılı, görsel ve sesli materyaller şeklinde 

raporlar üretir. 

Ofis Otomasyon Sistemleri: Günlük ofis işlemlerini kolaylaştırmak, zaman ve 

maliyet açısından verimli bir çalışma ortamı sağlamak için geliştirilmiş sistemlerdir. 

Yayıncılık, iletişim, görselleştirme ve ofis yönetimi işlerini elektronik ortamda 

yapmak için gerekli araçlar bu sistemler tarafından sağlanır. Bilgisayarlar, internet 

bağlantısı, telefon, fax gibi iletişim araçları, ofis yazılımları, yazıcı, tarayıcı, sunum 

cihazı bu araçlara örnek olarak verilebilir. 

Yapay Zekâ ve Uzman Sistemler: İnsan beyninin ve duyularının çalışma ve 

öğrenme sistemlerini taklit eden araçlar, yazılımlar ve tekniklerdir. İnsan duyu 

organlarına benzer şekilde veri toplayabilen türlerinin yanı sıra insan düşüncesine 

benzer şekilde analizler, tahminler ve çıkarımlar yapan, hatta insan gibi öğrenip 

tecrübe kazanarak uzmanlaşan sistemler de vardır. 

Kurumsal Bilgi Sistemleri (Bütünleşik Sistemler) 

Kurumsal yapı büyüdükçe birbirinin tersi olarak görülebilen iki önemli 

dönüşüm, bilgi sistemi kullanma konusunda önemli bir problemi ortaya 

çıkarmaktadır. Sistem Yaklaşımı işlerin ve problemlerin küçük parçalara bölünmesi, 

organizasyon yapısının da bölümlere ayrılması ve her bölümün uzmanlaşması 

gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte örgütsel yapı büyüdükçe bilgi 

yönetimi için merkezileşme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Her birimin diğerlerinden 

bağımsız kendi bilgi sistemine sahip olması bilgi çağının karmaşık örgüt yapıları için 

sürdürülebilir değildir. Kurumsal yapı merkeziyetçilikten uzaklaşırken bilgi 

altyapısını tek merkezde toplama gerekliliği bütünleşik sistemlerin ortaya 

çıkmasına önayak olmuştur. 

Bütünleşik sistemlerin mantığı her birimin merkezi bir veri deposuna 

erişiminin sağlanması ve veri deposu üzerinde kendisine tanınan yetki 

çerçevesinde işlem yapabilmesidir. 

 
Yapay zekâ, insan 

beyninin ve 
duyularının çalışma ve 
öğrenme sistemlerini 

taklit eden araçlar, 
yazılımlar ve 
tekniklerdir. 
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Tüm veri kaynaklarını bir merkezde toplamayı hedefleyen bütünleşik 

sistemlerin gelişimi ile birlikte tüm kurumun tek bir bilgi sistemi kullanması ama 

her birim ya da fonksiyonun kendine ait kısmına erişebilmesi temeline dayanan, 

modüler bir yapıya sahip sistemler geliştirilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. 

Kurumsal Kaynak Planlaması adı verilen bu sistemler birçok alt sistemden oluşur. 

Her kurum bu alt sistemlerden yalnız ihtiyaç duyduklarını seçerek kendisine özel 

bir paket şeklinde bilgi sistemini oluşturabilir. Kurumsal sistemlerin bir araya 

getirdikleri alt sistemlerden bazıları şunlardır: 

 Malzeme İhtiyaç Planlaması 

 Üretim Kaynakları Yönetimi 

 Müşteri İlişkileri Yönetimi 

 Tedarik Zinciri Yönetimi 

 İnsan Kaynakları Yönetimi 

Kurumsal sistemler tüm organizasyonun bilgi ihtiyacını karşılamak için bir 

yandan işlem kaydı ve ofis otomasyonu hizmeti verirken diğer yandan da gelişmiş 

veri analizi ve raporlama araçlarıyla karar desteği sağlar. Aynı zamanda planlama, 

iletişim ve muhasebe gibi farklı işlerin yönetilmesine yardımcı olur. 

BİLGİ SİSTEMLERİ VE YÖNETİM 

Bilgi sistemleri genellikle kurumsal yapılarda kullanılır. Kamu kurumları veya 

özel kuruluşlar, gerçek ve sanal işletmeler, kâr amaçlı ya da sosyal sorumluluk 

taşıyan kuruluşlar faaliyetlerini; planlamak, uygulamak, düzenlemek, denetlemek, 

çevreye uyum sağlamak ve kendilerini geliştirmek için bilgi sistemlerine ihtiyaç 

duyarlar. 

Bilgi sistemleri kurumsal yapının her bölümünden ve kademesinden veri alır 

ve yine tümüne bilgi sağlar. Ancak yöneticiler bu konuda özel bir konumdadır. 

Bilgi sistemlerinin en yoğun şekilde desteklediği unsur yönetim fonksiyonu 

ve en aktif kullanıcıları her kademedeki yöneticilerdir. Öyle ki bilgi sistemleri 

sınıflandırılırken kullanılan temel kriter, sistemi kullanan yöneticinin hiyerarşik 

konumudur.  

Yöneticiler, yönetim faaliyetlerini yürütürken aşağıdaki fonksiyonları icra 

ederler: 

 Planlama 

 Örgütleme 

 Yöneltme 

 Koordinasyon 

 Kontrol (Denetim) 

Yönetim ve Karar Alma 

Tüm yönetim fonksiyonları icra edilirken yoğun bir şekilde bilgiye ihtiyaç 

duyulur. Bunun nedeni tüm yönetim faaliyetlerinde kullanılan temel aracın karar 

verme olmasıdır. Yöneticiler bulundukları hiyerarşik konuma göre farklı tür kararlar 

alır. Bunlar; yapısal, yarı yapısal ve yapısal olmayan kararlar şeklinde üçe ayrılır. 

 
Bilgi sistemlerinin en 

yoğun şekilde 
desteklediği unsur 

yönetim fonksiyonu ve 
en aktif kullanıcıları 

her kademedeki 
yöneticilerdir. 

 
Tüm yönetim 

fonksiyonları yoğun bir 
şekilde bilgiye ihtiyaç 
duyar. Bunun nedeni 

tüm yönetim 
faaliyetlerinde 

kullanılan temel aracın 
karar verme olmasıdır. 
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Alt kademelerde kararlar yapısaldır, yani hangi durumda ne karar alınacağı 

bellidir ve insiyatif kullanma konusunda esneklik yoktur. Orta kademede yarı 

yapısal kararlar alınır. Yarı yapısal kararlarda alternatifler sınırlıdır ama karar verici 

kendi tecrübe ve birikimi ile bir tercih yapmak durumundadır. Yapısal olmayan 

kararlarda ise yöneticinin kişiliği, tecrübesi, hedefleri ve hatta sezgileri önemli rol 

oynar. 

Yönetici hangi seviyede ve ne tür karar alırsa alsın, kararın doğruluğu için en 

önemli şart onun zamanında, tam ve doğru bilgiye sahip olmasıdır. 

Yöneticilerin Bilgi İhtiyacı 

Bilgi sistemlerinin yönetim hiyerarşisine göre sınıflandırılması, yöneticilerin 

bilgi ihtiyacının bulunduğu kademeye göre farklılaşması ve çeşitlenmesi temeline 

de dayanır. Alt kademedeki bir şef, yönettiği birimde gerçekleşen faaliyetler 

hakkında sık sık ve ayrıntılı bilgiler almak ister. Personelin günlük çalışma 

performansı, makine ve teçhizatın çalışır hâlde tutulması için gerekli bakım ve 

onarım faaliyetleri, stokların anlık durumu, yapılan satışlar, müşterilerle ilgili nüfus, 

adres, iletişim bilgileri gibi ayrıntılı bilgiler alt kademede toplanır, saklanır, işlenir 

ve kullanılır. Hastanelerden örnek vermek gerekirse; hastalarla ilgili ayrıntılı özlük 

bilgileri, muayene bulguları, tahlil sonuçları, yatan hastaların diyet ve ilaç 

programlarının takibi gibi bilgiler alt kademe bilgi sistemleri tarafından sağlanır. 

Orta kademedeki birim yöneticileri ise alt kademedeki çok ayrıntı barındıran 

bilgilerin seçilmiş, işlenmiş ve özetlenmiş olarak kendilerine sunulmasını isterler. 

Veriler üzerinde öncelikle yapılması gereken işlem her birimin kullanabileceği 

bilgilerin ayıklanmasıdır. Örneğin, stoklarla ilgilenen departman yöneticisi ürün 

bazında yapılan satışların miktarı ile ilgilenir. Ürünün peşin ya da taksitli satılması 

satışı gerçekleştiren personelin kim olduğu ya da hangi müşteriye satıldığı bilgileri 

bu departmanın işine yaramaz. Aynı şekilde hastanın sosyal güvencesi, hastaya 

yapılan testler gibi bilgiler tahakkuk birimi için önemli iken tahlil sonuçları, konulan 

teşhis ve yazılan reçete gibi bilgiler bu departman tarafından kullanılamaz. Orta 

kademedeki yöneticilerin farklı bir özelliği de her işleme ait bilgilerin ayrı ayrı 

sunulması yerine, orta vadeli periyotlarla bir araya getirilmiş toplam ya da 

ortalama değerlere ihtiyaç duymalarıdır. Örneğin, alt kademede tek tek tüm satış 

bilgileri ayrıntılı olarak kullanılırken orta kademe yönetici için haftalık ya da aylık 

satış toplamlarını bilmek yeterlidir. 

En üst yönetim kademesi, hedef belirleme ve hedeflere ulaşmak için strateji 

oluşturmaya odaklandığından, daha çok dış çevre hakkında bilgiye ihtiyaç duyar. İç 

işleyişle ilgili bilgiler ise orta seviye raporlara göre daha da özetlenmiş, genel 

durum ve trend gösteren raporlar şeklindedir. Örneğin, alt seviye yönetici satışla 

ilgili ayrıntılı bilgileri, orta seviye yönetici satış miktarlarını sorgularken üst yönetim 

satış miktarlarındaki oransal artış veya azalışla ilgilenir. Üst yönetim destek 

sistemleri de ağırlıklı olarak dış kaynaklı bilgileri analiz eder ve hem kurumun hem 

de çevrenin genel durumunu gösteren raporlar üretir. 

 

 
Sağlık hizmeti sunan 
kurumlarda hizmet 

öncesinde, sonrasında 
ve hizmet sırasında 
ortaya çıkan bilgi 
önemli bir araç, 

kaynak ve değerdir. 
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SAĞLIK BİLİŞİMİ VE HASTANE BİLGİ SİSTEMLERİ 

Günümüzde tüm kurumlarda olduğu gibi sağlık hizmetlerinde de bilgi 

sistemleri yoğun olarak kullanılmaktadır. Sağlık hizmetleri ile ilgili bilgi ve iletişim 

sistemleri sağlık bilişimi başlığı altında incelenmektedir. 

Sağlık hizmeti sunan kurumlarda hizmet öncesinde, sonrasında ve hizmet 

sırasında ortaya çıkan bilgi önemli bir araç, kaynak ve değerdir. Sağlık hizmetleri 

bilgisinin elde edilmesi işlenmesi, saklanması ve aktarılması sağlık bilişiminin 

çerçevesini oluşturur. Sağlık bilişimi aşağıdaki aktörlerle karşılıklı ve sürekli bir 

etkileşim içerisindedir [3]: 

 Sağlık Profesyonelleri (Doktor, hemşire, hasta bakıcı vb.) 

 Teknik profesyoneller 

 Sağlık kurumu yöneticileri 

 Araştırmacılar 

 Sağlık hizmeti alanlar 

Hastane Bilgi Sistemleri 

Sağlık bilişiminin en önemli parçalarından biri hastanelerde hem idari hem 

de klinik işlemlerin takibini sağlayan, her tür faaliyetin yürütülmesinde ihtiyaç 

duyulacak bilgileri elde edip dağıtan hastane bilgi sistemleridir. Hastane bilgi 

sistemlerinin hastanenin işleyişi açısından sağladığı faydalar şunlardır [3,7]: 

 Daha çok ve yararlı bilgiye daha hızlı erişim, 

 Karar vermede etkinlik, 

 Verimlilik (Daha fazla iş, daha düşük maliyet), 

 Hasta memnuniyeti, 

 Kaynakların etkin kullanımı, 

 Zaman kaybını önleme, 

 Tıbbi hizmetlerin daha kaliteli verilmesi, 

 Çalışanlar arasında iletişimi kolaylaştırma, 

 Çalışanların performansının ölçülmesi, 

 İlaç ve diğer tıbbi cihaz ve sarf malzemelerinin takibi, 

 Malzeme ihtiyaçlarının daha etkili planlanması, 

 Malzeme sipariş ve takibinin daha etkili yapılması, 

 Ameliyathane ve tanı ünitelerini daha etkili planlama, 

 Poliklinik hastalarına randevu verme ve doktor atama, 

 Kalite yönetimine destek olma, 

 Laboratuvar testlerinin ve tıbbi görüntülerin analizi, 

 Bilgisayar destekli tıbbi karar alma, 

 İstem ve tedavi sonuçlarının girişi, 

 Hasta bakımının planlanması, 

 Envanter kontrolü, 

 Bordro hazırlama ve hesap çıkarmadır. 
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Hastane bilgi sistemlerinin (HBS) hastanelerin karmaşık süreçlerini 

yönetebilecek, süreçlerin birbirleri ile ayrıldığı ve kesiştiği noktalarda sistemi 

destekleyebilecek esneklikte olması gerekir. Bu nedenle modüler bir yapıya sahip 

olarak tasarlanırlar. Bu yapı sayesinde tıbbi süreçler, idari ve mali süreçler, tedarik 

süreçleri, destek hizmetleri gibi işlemlerin bilgisayar ortamında yapılmasıyla tüm 

verilerin ortak bir veri tabanına kaydedilmesi sağlanır. Ortak veri tabanı bilgi 

bütünlüğünü sağlarken hastanede kurulan bilgi ve iletişim ağı tüm fonksiyonların 

birbirine bağlanması için altyapıyı oluşturur. 

Hastane Bilgi Sistemlerinin Fonksiyonları 

Hastane bilgi sistemlerinin hastane işleri ile ilgili hem takip hem koordine 

edilmesi gereken temel fonksiyonları şunlardır: 

Hastane veri tabanının yönetilmesi: Tüm hastane verilerinin bir merkezde 

toplanmasını sağlar. Ortak veri tabanı kullanılmazsa aynı kişi ya da işleme ait 

veriler farklı bilgisayarlarda tekrar tekrar kaydedilir. Buna ek olarak bir bilgisayarda 

güncellenen bilginin diğer tüm bilgisayarlarda da güncellenmesi gerekir ki bu 

durum hastanenin iş yükünü çok artıracaktır. 

Bilgi ve iletişim ağının yönetilmesi: Hastanedeki bilgisayarların birbirine 

bağlanması ile oluşturulan ağ hem bilgisayarlar arasındaki veri alışverişini hem de 

personelin bilgisayar aracılığı ile iletişimini sağlayarak işlerin koordinasyonuna 

yardımcı olur. Hastane bilgi yönetim sistemleri farklı bilgi süreçlerini bu ağ 

üzerinden yönetir. Örneğin; bir hasta kayıt yaptırdığında poliklinik bilgisayarında 

görünür. Doktor, tahlil isteğini bilgisayara girdiği anda laboratuvar bilgisayarından 

okunur, tahlil sonuçlarının ayrıca basılması gerekmez ve laboratuvar bilgisayarına 

girilen sonuçlar doktorun bilgisayarında görüntülenebilir. 

Hastane yönetim süreçlerinin desteklenmesi: Hastane yöneticileri bilgi 

sistemine farklı sebeplerle ihtiyaç duyar. Hastane bilgi sistemlerinin yöneticilere 

destek sağladığı faaliyetler ana hatlarıyla aşağıda listelenmiştir: 

 Hastanenin günlük işlerinin sürdürülmesi 

 Personelin yönetimi ve çalışma düzeninin kontrolünün (nöbet çizelgeleri, 

mesai, vb.) sağlanması 

 Hastanenin işleyişinin denetlenmesi 

 Hastane ihtiyaçlarının (insan kaynağı, malzeme, bakım-onarım vb.) 

belirlenmesi ve karşılanması 

 Stratejik karar desteği sağlanması 

Hastane yöneticilerinin veri tabanına erişiminin sağlanması bu desteğin 

verilmesi için yeterli değildir. Çok miktarda ve farklı şekillerde veri içerisinden 

gerekli bilginin çıkarılması, yöneticiler için zor, yorucu ve zaman alan işlemlerdir. 

Hastane bilgi sistemi, veri yığınları içerisinden yöneticinin ihtiyaç duyduğu bilgiyi 

bulup rapor olarak sunar. 

Muhasebe, finansman, döner sermaye işlemleri: Bilgi sistemi bir taraftan 

muhasebe işlemlerinin hızlı ve güvenli şekilde yapılmalarını sağlarken diğer 

taraftan sigorta ve eczacılık gibi alanlardaki ulusal bilgi sistemleri ile iletişime 

geçerek bilgi akışına büyük katkı sağlamaktadır. 

 
Sağlık bilişiminin en 

önemli parçalarından 
birisi hastane bilgi 

yönetim sistemleridir. 

 
Bilgi yönetim sistemi, 

veri yığınları 
içerisinden yöneticinin 
ihtiyaç duyduğu bilgiyi 

bulup rapor olarak 
sunar. 
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Randevu: Hastanın hastaneye giderek sıra beklemesinin önüne geçmek için 

telefonla ya da internet üzerinden verilen randevuların düzenlenmesi, 

kaydedilmesi ve uygulanması işlemlerinde bilgi sistemi etkin olarak kullanılır. 

Hastane bilgi yönetim sistemi Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşlar için 

oluşturulan Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ne (MHRS) bağlanarak tüm 

vatandaşların internet üzerinden hastaneye erişmelerini ve randevu almalarını 

sağlayabilir. 

Hasta kabul, yatan hasta ve taburcu işlemleri: Hastaneye başvuran kişinin 

kimlik, adres ve iletişim bilgilerinin alınması, sosyal sigorta sisteminden sigorta 

bilgilerine ulaşılması, muayene için yönlendirilmesi, gerekli durumlarda hastanede 

yatışının planlanması ve taburcu işlemlerinin yapılması gibi önemli ve zor işlemler 

bilgi sistemi kullanılarak kolayca ve güvenli bir şekilde yapılabilir. 

Poliklinik ve klinik hizmetleri: Poliklinikler hastaların muayene ve ayakta 

tedavi işlemlerinin yapıldığı birimlerdir. Klinikler ise özellikle yatan hastaların 

bakım ve tedavi süreçlerini yürütürler. Bilgi sistemi tüm muayene ve tedavi 

süreçlerinde yapılan işlemleri kaydetmek, sağlık personeline gerekli bilgileri 

sunmak, uygulanacak tedaviye karar vermede yardımcı olmak ve tedavi 

süreçlerinin takip otomasyonunu sağlamakla görevlidir. 

Acil servis ve ambulans hizmetleri: Acil servis, hastaların çok hızlı bir şekilde 

hastaneye ulaştırılması, muayene edilmesi, gerekli tedavi ve müdahalelere hızla 

karar verilip uygulanması gereken birimlerdir. Bu birimlerde bilgi sistemlerinin bilgi 

sağlama, organizasyon ve koordinasyon sağlamanın yanı sıra en çok hızlı olma 

özelliğine ihtiyaç duyulmaktadır 

Laboratuvar ve radyoloji işlemleri: Tıbbi görüntüleme ve tahlili işlemleri 

hastalığın teşhisi ve tedavinin takibi süreçlerinde sağlık personelinin en önemli 

aracıdır. Bu işlemlerin etkili olabilmesi için bilgi akışının tam, doğru ve zamanında 

sağlanması önemlidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Acil servislerde 

hastane bilgi yönetim 
sisteminin en önemli 
fonksiyonu hızlı karar 

verme ve hareket 
etmeye yardımcı 

olmasıdır. 
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• Bilgi sistemlerinin hastane faaliyetleri içerisinde en çok 
etkilediği süreçleri araştırınız.

• Hastanelerde kullanılan kurumsal yazılımları araştırınız.
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•Ölçme, deneme, gözlem yapma gibi faaliyetler sonucunda elde edilen 
değerlere veri (data) denir. Veriler tek başına bir anlam ifade etmezler. 
Verilerin kullanılabilmesi için üst veri (meta veri – meta data) adı verilen 
tanımlayıcı verilere ihtiyaç vardır. Üst veri eklenmiş ve kullanılabilir hâle 
getirilmiş veriler enformasyon olarak adlandırılır.Bilgi, bilinmezliğin tersi 
olarak tanımlanır. Herhangi bir şey hakkında bilgi sahibi olmak, o şeyin 
bilinmezliğini tamamen ya da kısmen ortadan kaldırır. Bilgi farklı şekillerde 
elde edilebilir. Bilgi sahibi olmanın başlıca yöntemleri; bir başkasından bilgi 
aktarımı, veri işleme, gözlem, araştırma ve tecrübe ile öğrenme olarak 
sayılabilir.

•Genel bir sınıflandırma yapmak gerekirse iki tür bilgiden söz edilebilir: 
“Durum Bilgisi” ve “Yöntem Bilgisi”. Kim, ne, nerede, ne zaman, ne kadar 
vb. soruların cevapları durum bilgisidir. Diğer bir ifade ile durum bilgisi, 
tanımlayan ya da nicelik ifade eden bilgidir. Yöntem bilgisi ise bir işin nasıl 
yapılacağı, hangi adımlardan oluştuğu, adımların hangi sıra ile 
gerçekleştirileceği, hangi kural ve prosedürlere uyulacağı vb. bilgilerdir.

•Bilgisayarların yaygınlaşması bilgi sistemlerini de etkilemiş, günümüzde 
bilgisayara bağlı olmayan, yani kâğıt üzerinde basılı belgelerle yürütülen 
bilgi sistemlerinin varlığını sürdürmesi imkânsız hâle gelmiştir. Günümüzde 
bilgi, bilgisayardan bağımsız olarak düşünülmemekte, bilgi sistemi 
dendiğinde yalnızca bilgisayar tabanlı sistemler akla gelmektedir. Bunun 
birinci nedeni bilgi teknolojilerinin çevreyi dönüştürmesi, ikinci nedeni ise 
dinamik bir sistem olan bilgi sistemlerinin çevresindeki dönüşüme uyum 
sağlamasının zorunlu olmasıdır. Sistemi daha iyi anlamak adına tüm 
sistemlerde olmasa da birçok sistemde var olan geri besleme kavramından 
da söz etmek gerekir. Geri besleme sistemin kendi iç işleyişi için ihtiyaç 
duyduğu bilgidir. Bu bilgi, sistemlerin hayatta kalma çevreye uyum sağlama 
ve sürekli gelişme için kullandıkları önemli bir araçtır. Geri besleme sistem 
içerisinde yer alan kontrol mekanizması tarafından kullanılır ve gerektiğinde 
sistemde değişim ya da dönüşüm faaliyetlerini başlatır

•Günümüzde tüm kurumlarda olduğu gibi sağlık hizmetlerinde de bilgi 
sistemleri yoğun olarak kullanılmaktadır. Sağlık hizmetleri ile ilgili bilgi ve 
iletişim sistemleri sağlık bilişimi başlığı altında incelenmektedir. Sağlık 
hizmeti sunan kurumlarda hizmet öncesinde, sonrasında ve hizmet 
sırasında ortaya çıkan bilgi önemli bir araç, kaynak ve değerdir. Sağlık 
hizmetleri bilgisinin elde edilmesi işlenmesi, saklanması ve aktarılması sağlık 
bilişiminin çerçevesini oluşturur.  

•Hastane bilgi sistemlerinin hastanenin işleyişi açısından sağladığı faydalar 
şunlardır: Bilgiye daha hızlı erişim, karar vermede etkinlik, verimlilik, hasta 
memnuniyeti, kaynakların etkin kullanımı, zaman kaybını önleme, tıbbi 
hizmetlerin daha kaliteli verilmesi, çalışanlar arasında iletişimi 
kolaylaştırma, çalışanların performansının ölçülmesi, tıbbi cihaz ve sarf 
malzemelerinin takibi, daha etkili planlama, randevu verme ve doktor 
atama,kalite yönetimine destek, laboratuvar testlerinin ve tıbbi 
görüntülerin analizi, bilgisayar destekli tıbbi karar alma, istem ve tedavi 
sonuçlarının takibi, envanter ve muhasebe.

•Hastane Bilgi Sistemlerinin temel fonksiyonları; hastane veri tabanının 
yönetilmesi, bilgi ve iletişim ağının yönetilmesi, muhasebe, finansman, 
döner sermaye işlemleri, randevu işlemleri, hasta kabul, yatan hasta ve 
taburcu işlemleri, poliklinik ve klinik hizmetleri, acil servis ve ambulans 
hizmetleri laboratuvar ve radyoloji işlemleridir.

19



17 Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 

Sağlık Bilişimi ve Bilgi Sistemlerine Giriş 

 

 

DEĞERLENDİRME SORULARI 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi bir veri biçimi değildir? 

a) Metin 

b) Ses 

c) İşaret 

d) İşlem 

e) Mantıksal 
  

I. Doğruluk 

II. Tamlık 

III. Zamanlılık 

IV. Güncellik 

2. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bilginin kullanılabilmesi için 

taşıması gereken özellikleri arasında yer alır? 

a) Yalnız I 

b) I ve II 

c) I, II ve III 

d) II ve IV 

e) I, II, III ve IV 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi sistemin temel unsurları arasında yer almaz? 

a) Öğeler 

b) Kullanıcı 

c) Sınırlar 

d) İlişkiler 

e) Ortak amaç 
 

4. ………………………………. sistemin kendi iç işleyişi için ihtiyaç duyduğu 

bilgidir. Bu bilgi, sistemlerin hayatta kalma çevreye uyum sağlama ve 

sürekli gelişme için kullandıkları önemli bir araçtır. 

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

a) Veri 

b) Enformasyon 

c) Geri besleme 

d) Sistem bilgisi 

e) Sistem analizi 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi sistemlerin çevresindeki değişimlere 

ayak uydurabilmesini ifade eden sınıflandırmadır? 

a) Statik - Dinamik 

b) Açık - Kapalı 

c) Girişimci - Geleneksel 

d) Basit - Karmaşık 

e) Doğal – Yapay 
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I. Hard Copy 

II. Soft Copy 

III. Sorgu 

IV. Ses 

6. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sistem çıktıları arasında yer alır? 

a) Yalnız I 

b) Yalnız III 

c) II ve III 

d) I, II ve IV 

e) I, II, III ve IV 
 

7. Hastane bilgi sisteminin tüm hastane verilerinin bir merkezde 

toplanmasını sağlayan fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Poliklinik ve klinik hizmetleri 

b) Bilgi ve iletişim ağının yönetilmesi 

c) Hastane yönetim süreçlerinin desteklenmesi 

d) Muhasebe, finansman, döner sermaye işlemleri 

e) Hastane veri tabanının yönetilmesi 
 

I. Destekleyici faaliyet 

II. Üretim faaliyeti 

III. Saklama faaliyeti 

IV. İletme faaliyeti 

8. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kurumsal yapıların bilgi 

sistemlerini kullanma amaçları arasında yer alır? 

a) I ve II 

b) III ve IV 

c) I, II ve III 

d) I, III, IV 

e) II, III ve IV 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin yönetim faaliyetlerini 

yürütürken icra ettikleri fonksiyonlardan biri değildir?  

a) Planlama 

b) Örgütleme 

c) Dönüştürme 

d) Koordinasyon 

e) Denetleme 
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10. Aşağıdakilerden hangisi sağlık bilişiminin etkileşim içerisinde 

olduğu aktörlerden biri değildir? 

a) Doktor 

b) Hemşire 

c) Yönetici 

d) Hasta 

e) İlaç firması 
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