
ihtiyaçtı. Tüm verilere ulaşabilmesi ve 
bilginin üretilip tek bir elden yönetilmesi 
önemli bir adımdır. Özellikle 7 gün 
24 saat durmaksızın hizmet veren bir 
yapıdan bahsediyoruz. Günümüzde büyük 
işletmelere baktığınızda artık yönetimsel 
araçların daha fazla önem arz ettiği bir 
yüzyılı idrak etmektedir. Özellikle dijital 
dünya, kağıtların ve veri kirliliğinin içinden 
sıyrılarak, bilgiyi analitik bir yapıda 
yöneticinin hizmetine sunmalıdır.
Birliğimiz bünyesindeki hastanelerimizde 
birbirinden farklı Hastane Bilgi Sistemi 
firmaları hizmet vermektedir. Ayrıca 
Merkezi Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi 
ve Harcama Süreçleri Takip ve Yönetim 
Sistemleri gibi birliğimizde projelerimiz de 
var. Ayrıca Sağlık Bakanlığımızın geliştirdiği 
TSİM vb. uygulamalarda mevcut. Tüm 
bu sistemlerde üretilen verileri toplayıp 
bilgiye dönüştürerek daha etkin bir yönetim 
anlayışı hedefliyoruz. Bunun yanında sadece veri madenciliği 
yapmıyoruz. İhtiyacımız olan canlı verilere de örneğin anlık yoğun 
bakım yatak durumları vb. raporları veya anlık veri sorgularını da 
canlı olarak sistemler üzerinden alabiliyoruz. Uyguladığımız modelin 
en büyük faydalarından birisi de budur.

◆  İş zekâsı ve karar destek sistemi yazılımını seçerken aradığınız  
özellikler neydi?

Hastanelerimiz arasında ortak bir dili oluşturmak ve ardından da 
yönetimsel açıdan ihtiyacımız olan bilgileri kurumumuz yönünden 
çözümleyebilmek hedefiyle yola çıktık. Biz iş zekâsı ve karar destek 
yazılımını çok önemli bir proje olarak görüyoruz. Daha çok seçim 
yaparken hazır olan çözümler değil de birlikte bu projeyi en iyi 
şekilde götürebileceğimiz ve geliştirebileceğimiz bir platform olması 
oldukça önemliydi. 
Bu aşamada hızlı, güvenli ve bizi anlayabilecek bilgi ve birikime 
sahip bir proje ekibi beklentimiz vardı. Birliğimiz bünyesinde 
konusunda oldukça iyi birçok uzman barındırıyoruz. Bu 
arkadaşlarımızın birikimlerine cevap verebilecek, birliğimizin 
vizyonunu daha da ilerilere taşıyabilecek bir proje geliştirme 
düşüncesindeydik. Bunun yanında birliğimiz bünyesinde 5 adet 
eğitim ve araştırma hastanesi bulunmaktadır. Bu hastanelerimizde 
pek çok değerli hocamız hizmet vermekte ve bilimsel yayınları, 
makaleleri ile dünya ve ülke tıbbına katkı sağlamaktadır. Bu yönden 
de hocalarımızın araştırmalarına katkı sağlayacak bir iş zekâsı 

yazılım modeli planladık. Daha henüz o 
aşamalara gelemedik ama ileride bilimsel 
amaçlı yayın ve makalelerde kullanılmak 
üzere oluşan verileri bilgiye dönüştürerek 
hocalarımıza sunmayı planlıyoruz.
  
◆ İş zekâsı ve karar destek sistemleri 
kurumunuza hangi başlıklarda ne 
gibi faydalar sağlayacak ve neler 
kazandıracak kısaca özetleyebilir misiniz?

İş zekâsı ve karar destek sistemi projemiz 
birlikler içinde ilk başlayan projelerden 
biridir. Bu konuda büyük bir yol kat 
ettiğimizi düşünüyorum. Hastanelerimizin 
tüm verilerini artık bilgiye dönüştürebilme 
imkanımız var. Bu tüm halkımızın hem 
daha iyi hizmet alabilmesi için süreçlerimizi 
iyileştirmemizi yardımcı olacağına hem 
de, verimli, analitik çözümlere ulaşmamızı 
sağlayacağına da inanıyoruz. Umarım bu 

proje, sağladığı katkılar ile ülkemize ve milletimize hayırlara vesile 
olur.

◆ Emrah Bey,  İstanbul Beyoğlu Kamu Hastaneler Birliği ile 
gerçekleştirmiş olduğunuz proje hakkında bilgi verebilir misiniz? 

Beyoğlu Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği ile 
gerçekleştirdiğimiz proje bizim için gerçekten çok önemli ve değerli 
bir proje olmuştur.  Bu proje ile QlikView Platformu üzerinde 
gerçekleştirdiğimiz İş zekâsı ve karar destek sistemi ürünü olan 
HOBİ ‘ nin, hem gelişimi anlamında hem de yetenekleri anlamında 
kurumumuza ve ülkemize katkı sağladığı düşüncesindeyim.  
Ordinatrum Bilişim Teknolojileri olarak gerçekleştirdiğimiz bu proje 
mevcut birlik bünyesindeki  hastane bilgi sistemlerinin verilerini 
birleştirerek, genel sekreterliğimizin ihtiyacı olan analizlerin 
oluşturulmasına ve geliştirilmesine dayalı olarak ilerliyor. Tıbbi, 
mali, idari ve akademik  analizlerle genel sekreterliğimizin ihtiyacı 
olan tüm modellemeleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu konuda 
tüm Türkiye için örnek bir çalışma yaptığımız fikri bizleri daha 
fazla çalışmaya sürüklüyor. Vizyonu ile bize bu fırsatı veren Genel 
Sekreterimiz Uz. Dr. Güven BEKTEMUR’a, daire başkanlarımıza ve 
tüm uzmanlarımıza bu vesile ile teşekkür etmek  istiyorum.

◆ Emrah Bey, bu proje kapsamında QlikView ile çalışmak 
yazılımınıza nasıl katkılar sağladı, bilgi verebilir misiniz? 

Tüm kurumlarımız için ama özellikle Sağlık kurumlarımız 
için veriyi doğru işlemek, doğru veriye ulaşmak ve en 
önemlisi tüm bunlara hızlı ulaşmak çok önemli. Kullanıcılar, 
QlikView sayesinde ihtiyaç duydukları verilere tek platformdan 
ulaşabilmektedir. Her kullanıcının istediği bilgiye anında 
erişebilmesi ve kullanıcıların aynı verileri ve raporları 
görmesi ile hata yapma olasılığı en aza indirilerek , veriler 
arasında oluşabilecek farklılıklar ortadan kaldırılarak, 
kurum içinde bir bütünlük sağlanmıştır.  Bir diğer konuda 
Big Data çözümü. Tahmin edebileceğiniz üzere birlik 
bünyesindeki  11 hastanemizin verileri gerçekten büyük bir 
data oluşturmaktadır. QlikView -HOBİ  platformu ile büyük 
veri üzerinde analizlerimizi saniyelerle ölçülebilecek bir hız ve 
kolaylıkla kullanıcı ile buluşturuyoruz.  Ayrıca kullanıcı dostu 
arayüzü de bizi çalışmalarımızda destekleyen başka bir öge. 
Bu yüzden QlikView ile çalışmak bizim için hem önemli hem 
de çok değerli.

www.qlikview.com.tr

◆ Kısaca kurumunuz hakkında ve
kurumunuzun teknoloji yaklaşımı hakkında 
bilgi verebilir misiniz?

Sağlık Bakanlığının Sağlıkta Dönüşüm Kapsamındaki Düzenlemeleri 
çerçevesinde 2 Kasım 2012 tarihinden geçerli olmak üzere Türkiye 
Kamu Hastaneleri Kurumu’nun taşra teşkilatlanmasına ilişkin 
çalışmaları neticesinde genel sekreterlikler oluşturulmuştur.
İstanbul İli Kamu Hastaneleri beş bölgeye ayrılmıştır. (İstanbul 
Anadolu Kuzey Bölgesi Genel Sekreterliği, İstanbul Anadolu 
Güney Bölgesi Genel Sekreterliği, İstanbul Beyoğlu Bölgesi Genel 
Sekreterliği, İstanbul Fatih Bölgesi Genel Sekreterliği ve İstanbul 
Bakırköy Bölgesi Genel Sekreterliği) Birliğimiz, İstanbul Beyoğlu 
Bölgesinde olup aynı zamanda Koordinatör Birlik Görevini de 
yürütmektedir.
Genel sekreterliğimiz bünyesinde 5 eğitim araştırma hastanesi, 5 
devlet hastanesi ve 1 ağız diş hastalıkları hastanesi olmak üzere 11 

sağlık tesisi bulunmaktadır.
Kurumumuz dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip 
etmekte özellikle sağlık bilişimi ve teknolojileri konusunda uzman 
kadrosu ile kendini sürekli güncelleyen, yenilikçi bir yaklaşım 
sergilemektedir. İş zekâsı ve karar destek sistemleri, merkezi 
laboratuvar bilgi yönetim sistemleri, merkezi PACS ve Teleradyoloji 
bu projelerimizden birkaçı.

◆ İş zekâsı ve Karar destek çözümleri, kurumunuz yapısında nasıl 
bir yere sahip? Neden bir iş zekâsı aracına ihtiyaç duyuldu? İş 
zekâsı çözümleriyle ilgili beklentileriniz neler?

Öncelikle dünyayı ve teknolojiyi mümkün olduğunca yakından takip 
ediyoruz. Yönetmek için bilgiye, bilgi için de veriye ihtiyacımız var. 
Hastanelerimizin stokları, satın alımları ve tıbbi süreçlerini anlık 
takip edebilmek, karar verebilmek ve doğru politikalar üretebilmek 
açısından; iş zekâsı ve karar destek sistemleri birliğimiz için bir 

Sağlıkta dönüşüm
kapsamında iş zekâsının 

dev rolü

Sağlık sektöründe iş süreçlerinin hızlanması, veri kirliliğinin ortadan kaldırılması iş zekâsı 
ve karar destek çözümleri ile mümkün. Bu konuda QlikView’un adımları, sektörel bir başarı 

hikayesi niteliğinde olduğu gibi, bu konuda rotayı da çiziyor.

İstanbul ili 
Beyoğlu Kamu Hastaneler Birliği 
Genel Sekreteri
Uz.Dr. Güven Bektemür 
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*Veriler demo amaçlı kullanılmıştır.


