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Abstract 

The conditions of today's competitive environment and the nature of 
healthcare institutions, hospital administrations need to make effective plans 
to be successful. The success of the planning activity requires accurate 
estimation processes. Several techniques such as regression analysis and 
time series analysis which are deterministic in many estimation processes 
can be used. However, especially in hospitals, planning processes are often 
confronted with the assumption that uncertainty is prevalent. Markov 
chains, one of the stochastic models used in uncertainty conditions, find 
many application areas in business management.In this study, the issue of 
updating the list of standard medical supplies used for each type of surgery 
in hospital surgeries was examined and it was aimed to develop more 
accurate estimates with the Markov chain approach to minimize the 
managerial and quality problems. It has been shown that Markov chains can 
be used for accurate prediction of possible materials to be used in future 
surgeries. 

 

 

Hastanelerde Ameliyat Standart Malzeme Listesi Güncelleme 
Sorunu: Bir Markov Zincir (Süreç) Yaklaşımı 
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Özet 

Günümüz rekabet ortamının ortaya koyduğu koşullar ve sağlık 
kuruluşlarının doğası gereği, hastane yönetimlerinin başarılı olabilmeleri 
için etkili planlar yapmaları gerekmektedir. Planlama faaliyetinin başarısı 
isabetli tahminleme süreçlerini zorunlu kılmaktadır. Birçok tahminleme 
sürecinde deterministik nitelik taşıyan regresyon analizi ve zaman serileri 
analizi gibi çeşitli tekniklerinden yararlanılabilmektedir. Ancak özellikle 
hastanelerde genellikle belirsizliğin hâkim olduğu koşullarda planlama 
süreçleri ile karşı karşıya kalınmaktadır. Belirsizlik koşullarında kullanılan 
stokastik modellerden biri olan Markov zincirleri, işletme yönetiminde bir 
çok uygulama alanı bulmaktadır. Bu çalışmada hastanelerdeki ameliyatlarda 
her bir ameliyat türü için kullanılan standart tıbbi malzeme listelerinin 
güncellenme konusu incelenmiş ve bu konunun ortaya çıkardığı yönetsel ve 
kalite problemlerinin minimize edilmesi için daha isabetli tahminlerin  
Markov zincir yaklaşımı ile geliştirilmesi amaçlanmıştır. Gelecekte yapılacak 
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ameliyatlarda kullanılması olası malzemelerin isabetli öngörüsü için Markov 
zincirlerinden yararlanılabileceği gösterilmiştir. 

1. Giriş 

Ameliyathaneler, hastanedeki diğer herhangi bir hizmet biriminden daha fazla 
insanı, ekipmanı, koordinasyonu ve zamanı birleştiren kaynakların 
yakınsamasıdır.(McLaughlin, 2012) Hastanelerde, ameliyathaneler özellikli hizmet 
üretim birimleridir ve bu yüzden süreçlerin verimli işletilmesi önemlidir. 
(Samudra ve diğerleri, 2016) 

Birçok sağlık kuruluşunda her gün onlarca birçok türde ameliyat 
gerçekleşmektedir. Ameliyathaneler, karmaşık yapıları, yoğunlukları ve aniden 
değişebilen vaka türleri nedeniyle istenmeyen olayların sıklıkla görülebileceği 
cerrahi ünitelerdir.( Susan ve diğerleri, 2014)  Ameliyatların planlanma sürecinde 
birçok çalışma söz konusudur, bu çalışmalardan bir tanesi de ameliyat sürecinde 
kullanılacak olan tıbbi malzemelerin belirlenmesi ve ameliyat öncesi 
ameliyathanede hazır edilmesidir. Genel olarak her bir türdeki ameliyat için daha 
önceki deneyimlerden hareket ile standart bir tıbbi malzeme listesi belirlenmiştir.   
Bu standart malzeme listesinin belirlenmesinde aşağıdaki parametreler dikkate 
alınmaktadır; 

 Ameliyat türü 

 Hasta özellikleri 

 Operatör istekleri 

Uygulanan ameliyatlar, cerrahi eylemdeki küçük hataların tıbbi, hukuk ve insanlık 
alanlarında tolere edilemediği sıfır hata içeren bir faaliyettir. Bir cerrahinin 
başarısı, ameliyat öncesi hazırlığı ile büyük ölçüde belirlenebilir. Cerrahi işlem 
başlamadan önce, ameliyathane modülünün hazırlanması, ameliyathane el 
aletlerinin hazırlanması, ameliyat sarf malzemelerinin hazırlanması zorundadır. Bu 
hazırlık aşamasında ameliyatta kullanılacak sarf malzemelerin neler olacağı ile 
ilgili bir standardizasyon sistemine ihtiyaç duyarlar. Bu sarf malzeme hazırlama 
sürecinde kişisel deneyimlere güvenilir.( Yohannes ve diğerleri,2016) 

Ancak ameliyat operasyonlarının doğası gereği, operasyon surecinde malzeme 
listesinde bulunmayan bir veya birden fazla malzeme ihtiyacı ortaya çıkmakta ya 
da standart malzeme listesinde olan ancak operasyon boyunca kullanılmayan 
malzemeler ortaya çıkmaktadır. İşlem sırasında ekstra malzeme isteme 
nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz; 

 Cerrahi işlemin türünün değişmesi (laparoskopik işlem yerine cerrahi 
işleme geçilmesi) 

 İşlem yapılacak hastaların biyolojik özelliklerinin farklı olması 

 Cerrahi işlemi gerçekleştirecek cerrahın özel malzeme istekleri 

Ameliyat öncesi hazırlıkların eksik olması hastaların genel sağlık durumu ve 
özellikle hastane yönetimine olumsuz maliyet etkisi olacaktır. Yapılacak bir 
ameliyattaki gecikme, tüm ameliyathane çalışma programında yüksek bekleme 
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süresine ve fazla mesai seviyelerine yol açacaktır. Yüksek bekleme süresinin, 
hastaların sağlığı ve hastaların hastane bakımına olan memnuniyet seviyeleri 
üzerinde olumsuz etkisi olacaktır (Yohannes ve diğerleri, 2016). Bu sorunları iki 
kategoride değerlendirebiliriz. Bunlardan birincisi çıktı kalitesine (hasta sağlığı) 
dönük sorunlar. İkincisi ise yönetsel sorunlardır. Bu sorunları şu şekilde 
sıralayabiliriz; 

A. Çıktı kalitesine yönelik sorunlar: 

 Ameliyathane hijyen sorunları 

 İhtiyaç duyulan malzemenin bulunamama problemi 

 Ameliyat operasyon ritminin bozulması 

 Zaman Kaybı nedeni ile hastanın iyileşme süresinin uzaması 

 Hasta sağlığının bozulması 

B. Yönetsel sorunlar: 

 Stok yönetim sorunları 

 Hasta maliyetlerinin artması 

 Personel maliyetlerinin artması 

Bu çalışmada geçmiş ameliyat kayıtlarının incelenerek yukarıda bahsedilen 
ameliyat standart malzeme listesindeki sorunların varlığının ortaya çıkarılması ve 
sonraki ameliyatlarda kullanılacak olan standart malzeme listelerinin daha isabetli 
bir şekilde hazırlanmasına yardımcı olacak bir yöntem geliştirilmesi 
amaçlanmıştır. Mevcut problem incelendiğinde, problemin doğasının Markov 
Zincir yaklaşımı ile ele alınabileceğini değerlendirilmiştir. 

2. Markov Zinciri 

Sonlu durumlar kümesine sahip Markov süreçleri olarak  da nitelendirilen Markov 
zincirleri, geçmişte ortaya çıkan gelişmelerden bağımsız olarak, mevcut süreçteki 
durumdan etkilenen olayların gelecekteki gelişimini tahminleyen olasılıkları içeren 
bir yapıya sahiptir (Özdemir, A. Y.;Gümüşoğlu, Ş. 2007). Bir ya da birden çok 
kararın zaman fonksiyonuna göre tesadüfi bir özellik nedeniyle değişmesi 
durumuna denk düşen modele “Skolastik Süreç” adı verilmektedir (Demir, 1974: 
23). Bir başka ifade ile olayların doğası ve kontrol edilmesi mümkün olamayan 
değişimler nedeni ile zaman içerisinde daha önceden tahminlenemeyecek şekilde 
gelişen süreçlere skolastik süreç denir. Markov analizi Rus matematikçi Andrey 
Markov tarafından 1930’larda geliştirilmiş olup skolastik süreçlerin 
değerlendirilmesinde kullanılır. Markov analizi bir eniyileme (optimizasyon) 
tekniği olmayıp, çeşitli karar durumlarında karar vericiye yardımcı olabilecek 
önemli olasılıklı bilgileri ortaya koyar. Markov zinciri analizlerinde ele alınan 
kavramlardan biri olan durum (s) kavramı skolastik süreçlerde, tesadüfü 
değişkenlerin aldığı her bir özel değeri ifada eder. Sistemin bir durumdan diğer 
duruma hareketi ise geçiş kavramı ile açıklanır (Winston, 2004; 931).  Aşağıda 
genel notasayonu ile gösterilen geçiş olasılıkları matrisinde Pij geçiş olasılıkları, bir 
sistemin bir süreç de i durumundan gelecek süreçte j duruma geçmesi durumunda, 
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i’ den j ‘ ye geçişi ifade etmektedir. Bir çok analiz de geçiş olasılıkları, s durumların 
sayısını ifade ederken, sxs geçiş olasılıkları matrisi P ile gösterilmektedir.   

P=

 
 
 
 
 
 
            

            

            

            

            

             
 
 
 
 
 

 

Matris deki pij olasılıkları negatif değerler alamayacağı için pij , 0 ile 1 değerlerini 
alacaktır. Süreç bir sonraki dönemde mutlaka en az bir durumda olacağından, 
matristeki satırların toplamı 1 eşit olmalıdır. Bu açıklamalar matematiksel olarak 
aşağıdaki gibi ifade eldir(Gümüşoğlu, Ş; Tütek,H.H; Özdemir,A.2012). 

0<=Pij<=1  

                     

   

   

 

Başlangıç vektörü, Markov zincir analizlerinde karşılaştığımız diğer bir kavramdır. 
Başlangıç vektörü, incelenen sürecin t=0 dönemimdeki olasılık dağılımlarını 
(P(  =i) ifade eder ve q= (q1,q2,q3,….qs) şeklinde  gösterilir.  Markov zincirlerinde 
yer alan bu araçlardan yararlanılarak n-aşamalı geçiş olasılıkları 
hesaplanmaktadır. Kısa dönemli sistem davranışları sadece sistemin mevcut 
periyoddaki durumuna ve geçiş olasılıklarına bağlı olmaktadır. Sistemin uzun 
dönemli davranışları ise, denge durumu olasılıkları ile belirlenmekte ve başlangıç 
olasılıklarından bağımsız olmaktadır (Stevenson, 1989). 

3. Ameliyat Standart Malzeme Listelerinin Güncellenmesinde Markov 
Zincirleri Analizinin Kullanılması  

Markov zincirlerinin en sık kullanıldığı alanlardan bir tanesi birçok konu ile ilgili 
tahminlemelerin etkili bir şekilde yapılmasıdır. Sağlık kuruluşlarında verilen en 
temel hizmetlerden biri olan ameliyatlarda kullanılan malzemelerin belirlenmesi, 
yapılan operasyonu kritik olması, hasta profilindeki değişiklikler, operatörlerin 
farklı tarzlarının olması gibi birçok faktör nedeni ile oldukça karmaşık bir 
faaliyettir. Sağlık kuruluşlarının karşılaştığı ameliyat malzemesi listesinin 
tahminleme sorununa ilişkin Markov modelinin kullanılması literatürde ele 
alınmamıştır. Çalışmada bir sağlık kuruluşundan alınan verilere göre bir ameliyat 
türü için son 15 ameliyat standart listede bulunan, ameliyat sürecinde kullanılan 
ve ameliyat sonunda iade edilen malzemelerden hareket ile söz konusu ameliyat 
türü için bir inceleme yapılmıştır 

4. Sağlık Kuruluşundan Elde edilen Veriler, Varsayımları ve Kısıtları 

Sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilen ameliyatlarda kullanılacak olan 
malzemelerin listesi her bir ameliyat türü için daha önceden belirlenmiş bir şablon 
liste olarak hazırlanmakta ve ayrıca hastanın özel durumu ve operatörün özel 
istekleri dikkate alınarak düzenlenmektedir. Bu çalışmada bir ameliyat türü için 
kullanılan bir malzeme markov analizinde kullanılmak üzere seçilmiştir. Tablo 1 de 
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2017 yılı ocak- temmuz aylarına ilişkin Genel Cerrahi, hemikolektomi, sağ veya sol, 
laparoskopik Ameliyatı için son 16 adet ameliyat verilerinin kayıtları incelenerek 
hazırlanmış malzeme kullanım durumları bir matris olarak listelenmiştir. Tablo 1 
den de anlaşılacağı üzere söz konusu malzeme için,  Şablon olarak düzenlenen 
malzeme listesinin tam kullanımı,  ameliyat sırasında şablon dışı malzeme türü ya 
da miktar acısından eksik kalma ve depodan talep edilme durumu ve şablon 
malzeme listesinden ya da ameliyat sırasında depodan talep edilin malzemelerden 
kullanılmayan ve depoya iade edilen malzemeler şeklinde üç durum 
tanımlanmıştır. Burada bir önceki ameliyat da söz konusu malzemenin tam 
kullanılması durumunda, takip eden ameliyatta söz konusu malzemenin tam 
kullanılma sayısını tablo 1 den 0 olarak hesaplandığı görülmektedir. 

Tablo 1: 42813 Kodlu Malzemesi için 16 Ameliyat için Durumlar  

DURUM 
1 2 3   

TAM KULLANIM İADE DURUMU EKSİK KALMA TOPLAM 

1 TAM KULLANIM 0 2 1 3 

2 İADE DURUMU 3 7 1 11 

3 EKSİK KALMA 0 1 0 1 

5. Geçiş Olasılıkları Matrisinin Oluşturulması 

Sağlık kuruluşundan elde edilen verilerden yararlanarak geçiş matrisinin 
oluşturulması gerekmektedir.  Tablo 2 de hesaplanan geçiş olasılık degerleri 
listelenmiştir. Burada,     olasılığı (t-1). ameliyat sonunda söz konusu malzemenin 
tam kullanılmış iken t.amaliyat sonunda söz konusu malzemenin tam kullanılmış 
olması olasılığını ifade eden P(                 koşullu olasılık değerine eşit 
olmaktadır. 

Tablo 2: Geçiş Olasılıkları Matrisi 

DURUM 
1 2 3 

TAM KULLANIM İADE DURUMU EKSİK KALMA 

1 TAM KULLANIM 0,00 0,67 0,33 

2 İADE DURUMU 0,27 0,64 0,09 

3 EKSİK KALMA 0,00 1,00 0,00 

Bir aşamalı geçiş olasılıklarını veren matris,  takip eden ameliyat sonrasında söz 
konusu malzemenin kullanımlarına ilişkin olasılık değerlerini vermektedir. 
Yukarıda yer alan geçiş olasılıkları matrisinin oluşturulması için Excel programı 
kullanılmıştır. Geçiş olasılıkları matrisinin durumları ele alındığında matriste yer 
alan durumların hepsinin yinelenen olduğu görülmektedir. Diğer bir ifadeyle 
Markov zinciri ile modellenen sürecin herhangi bir durumundan başka bir duruma 
geçiş olduğunda ilk çıkılan duruma geri dönülebilmektedir. Bu özellik sürecin tüm 
durumları için geçerli olduğu için tüm durumları yinelenendir. Sonlu durum 
uzayına sahip olan bir stokastik süreçteki yinelenen durumlar için herhangi bir 
durumdan başlandığında tekrar o duruma gelebilmek için geçen süre sonlu 
olmaktadır. Süreçte yer alan herhangi bir j durumu için Pij=1 olmadığından 
durumların hiçbiri yutucu durum özelliği taşımamaktadır. Süreçte yer alan 
durumların bir diğer özelliği periyodik olmamalarıdır. Bu durum özellikleri ile ele 
alınan sürecin ergodik bir Markov zinciri olduğu da ortaya konmaktadır. Tüm 
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durumları yinelenen ve periyodik olmayan bu zincir ergodik olma özelliği ile denge 
durumunun oluşabileceğini de göstermektedir. Böylece firmanın denge durumuna 
ulaştığında mevcut ameliyatlardaki söz konusu malzemenin kullanım durumlarına 
ilişkin önceki ameliyat sonundaki söz konusu malzemenin kullanım durumundan 
bağımsız olarak, söz konusu malzemenin ameliyatlardaki kulanım durumlarına 
ilişkin olasılıklarının yüzdesel dağılımının nasıl olacağı hesaplanabilmektedir. 

Tablo 3 de iki ameliyat sonrası ( n=2) için hesaplanan    matrisi ile hesaplanan 
geçiş olasılıkları ise,  takip eden 2 ameliyat sonunda söz konusu malzemenin 
kullanımına durumlarına ilişkin olasılıkları vermektedir.  

Tablo 3: 2 Aşamalı Geçişlere İlişkin Olasılık Değerleri  

DURUM 
1 2 3 

TAM KULLANIM İADE DURUMU EKSİK KALMA 

1 TAM KULLANIM 0,18 0,75 0,06 

2 İADE DURUMU 0,17 0,68 0,14 

3 EKSİK KALMA 0,27 0,64 0,09 

Geçiş aşamalarını sürdürdüğümüzde geçiş olasılıkları matrisi tablo 4 de görüldüğü 
üzere denge durumuna ulaşmaktadır. 9 aşamadan sonra ulaşılan denge durumu 
aslında matrisin bir vektöre dönüştüğünü göstermektedir.  Bir başka ifade ile 
denge durumundaki olasılıklar söz konusu malzeme için bir önceki ameliyattaki 
kullanım durumu ne olursa olsun, bir sonraki ameliyatlarda kullanım durumuna 
ilişkindir.  

Tablo 4: Denge Durumu Olasılıkları 

DURUM 
1 2 3 

TAM KULLANIM İADE DURUMU EKSİK KALMA 

1 TAM KULLANIM 0,18 0,69 0,12 

2 İADE DURUMU 0,18 0,69 0,12 

3 EKSİK KALMA 0,18 0.69 0,12 

6. Sonuç 

Markov Zincirleri ile incelenen 42813 kodlu malzeme türünün sonraki 
ameliyattaki kullanım durumları gelişimi incelemeye çalışılmış ve 2 aşamalı geçiş 
olasılıkları hesaplanarak 2 ameliyat sonrasında söz konusu malzemenin kullanım 
olasılıkları ortaya konulmuştur. Genel cerrahi ameliyat türündeki 42813 kodlu 
malzemesine ilişkin markov çözümleri ve özellikle 9 ameliyat sonrasında ulaşılan 
Denge Durumu olasılığı, ameliyat malzemelerinin şablon listelerinin güncellenmesi 
sürecine katkı veren verileri sağlayabileceğini göstermektedir.  Bu çalışmada bir 
ameliyat türündeki bir malzeme ele alınmıştır ve markov zincir yaklaşımının 
uygulanabilirliği incelenmiştir. Karar verme süreçlerinde karşılaşılan sorunların 
stokastik özellikleri Markov zincirleri ile araştırabilmektedir.  Bir yönetim bilimi 
tekniği olan Markov Zincirleri yardımı ile yöneticiler kısa ve uzun vadeli tahmin 
verilerini karar süreçlerinde kullanabilmektedirler. Bu çalışmada sağlık 
kuruluşlarında malzeme yönetimine, bir takım varsayımları ve sınırlamaları olan 
Markov Zincir Süreci uygulanmaya çalışılmıştır. Bundan sonraki çalışmalarda 
ameliyat malzemelerinin farklı sınıflandırılmaları ve farklı durumlar tanımlayarak 
yeni Markov Zincir Modelleri oluşturularak uygulanabilir. 
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