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“Yeni nesil, sağlığıyla ilgili tüm 
olayları izleyecek; 
4G de bu talebi karşılayacak”

SMT Bilgi ve Teknoloji 
A.Ş. Kurucusu Yener, 
sağlıklı yaşam 
ve hizmetlerini 
yaygınlaştıracak 
uygulamaların, sağlık 
hizmet sunucuları, 
tedarikçileri, 
ödeyicileri ve 
kanun yapıcıların 
altyapılarındaki bilişim 
teknolojilerine yönelik 
olacağını belirtti.

Öncelikle “mobil sağlık” kavramının herkes için aynı şeyi ifade etmediğine işaret eden SMT 
Bilgi ve Teknoloji A.Ş. Kurucusu ve Genel Müdürü Ekrem Yener, “Yeni nesil doğduğu günden 
itibaren sağlığını etkileyebilecek tüm olayları, tahlilleri, teşhisleri, tedavileri takip etmek 
isteyecek; 4G de bu talebe hizmet edecek” dedi.

Önümüzdeki günlerde birey ve doktorların,  ilaç ve tedavi ile ilgili on-line erişebilecekleri ve Apple 
İOS, Android cihazlardan da erişebilecekleri ilaç bilgi sistemi ürününü devreye koyacaklarını açıklayan 
Yener, Türkiye’deki deneyimlerini yurt dışında ve bölgede ihtiyaç duyabilecek ülkelere de pazarlama 
amacında olduklarını bildirdi.  
Yener, mobil sağlık uygulamaları kapsamında çözümler üretmenin mümkün olduğunu dile getirip “Biz 
bilişimciler bu alanlara odaklanıyoruz. Böylece hem sağlıklı yaşam sürdürme konusunda birey olarak 
daha bilinçli oluyoruz hem de hastalık anında doğru doktora doğru hastaneye ulaşıyor ve daha etkin 
tedavi yöntemleri ile sağlığımızı korumayı başarabiliyoruz” diye konuştu. 
Türkiye’de 2003 yılında başlatılan ve bilişim teknolojilerinin de yoğun olarak kullanıldığı Sağlıkta Reform 
Programı sonucu sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranında çok ciddi bir artış olduğunu kaydeden 
Yener,  konuşmasında şu açıklamalarda da bulundu:
“Türkiye’deki gibi bütünleşik bir sağlık reformu ile ilaç ve tıbbi cihaz maliyetlerinde çok ciddi indirimler 
sağlanmış, özel hastaneler teşvik edilmiş, tüm altyapı ve veri tabanları oluşturulmuş ve bu bilgiler 
web servisleri aracılığı ile ödeme kurumlarına, tedarik sağlayıcılara, servis sağlayıcılara açılmış ve bu 
çerçevede de mobil sağlık uygulamalarının önü açılmıştır. Bu bilişim altyapıları hazırlanmamış olsaydı 
biz bilişimciler için ne kullanabileceğimiz veri tabanları ne de erişebileceğimiz ilaç, kurum, doktor 
bilgileri olurdu. 
Sağlık sigortaları, hastaneler, laboratuarlar yani sağlık bilgilerimizi elinde tutan kurum ve kuruluşlar 
bu bilgileri biz talep etsek dahi paylaşmama, zorla paylaşsa bile paylaştığı kurumun kullanamaması 
için elinden geleni yapıyor. Sayısal ortamda vermiyor, farklı format uyguluyor. Bence bizi bekleyen asıl 
tehlike bu noktada.”

-Mobil sağlık uygulamaları hangi ihtiyaçtan 
doğdu. Uygulamalar özel ve kamu hastanelerinin 
ve sağlık merkezlerinin yoğun iş yükünü ve 
yüksek maliyetleri ne kadar hafifletebilir? 

-Öncelikle Mobil Sağlık kavramının herkes için 
aynı şeyi ifade etmediğini belirtmemizde yarar var. 
Mobil sağlık uygulamaları kimisine göre teletıp, 
kimisine göre internet kullanarak uzaktan teşhis 
ve tedavi, kimisine göre çevremizdeki teknolojik 
cihazları, akıllı telefonları, tıbbi verileri ölçen ve 
değerlendiren mobil cihazları kullanarak doktora 
ulaşım ve/veya bu cihazlar yardımı ile doktor 
hastane ihtiyacı olmadan teşhis, uyarı ve/veya 
tedavi olanaklarını ifade ediyor.

Özetle hedef sağlıklı bir yaşam sürebilmek. 
Biz, sağlıkta teknoloji üretmeye çalışan 
bilişimciler sağlıklı bir yaşam sürebilmemiz için 
teknolojinin bugün bize sunduğu tüm olanakları 
nasıl kullanabiliriz sorusuna cevap arıyoruz? 
Önce nasıl bilinçlenerek, yaşam kalitemizi 
yöneterek dinç, zinde sağlıklı kalabiliriz? Ardından 
olası hastalıklara karşı nasıl ön uyarı sistemi 
oluşturabilir ve her şey geç olmadan teknolojinin 
ve yazılımların bize sunduğu olanakları kullanarak 
gerekli önlemleri alabiliriz? Hastalanırsak doğru 
doktora doğru hastaneye nasıl ulaşabiliriz? 
Sağlıkta ödeme sistemlerini nasıl doğru ve 
etkin kullanabiliriz? Doğru teşhisin ve tedavinin 
uygulandığı konusunda nasıl emin olabiliriz.
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 Tedavi aşamasında doğru ve zamanında 
adımların atıldığını takip edebilir miyiz? Doğru 
ilaçları mı alıyoruz? Zamanında mı alıyoruz? Yan 
etkileri, birbirleri ile etkileşimleri, evlerimizdeki 
ilaç kalabalığından kurtulmanın yolları? Bir 
hastalığın takibi için gerekli eskiye dönük tıbbi 
kayıtlarımıza erişim? Bu kayıtlardaki olası 
eğilimlerin yazılım ve teknoloji kullanarak 
bizleri önceden uyarması gibi kavramların hepsi 
için “Mobil Sağlık Uygulamaları” kapsamında 
çözümler üretmek mümkün ve biz bilişimciler 
bu alanlara odaklanıyoruz. Böylece hem sağlıklı 
yaşam sürdürme konusunda birey olarak daha 
bilinçli oluyoruz hem de hastalık anında doğru 
doktora doğru hastaneye ulaşıyor ve daha 
etkin tedavi yöntemleri ile sağlığımızı korumayı 
başarabiliyoruz.

Bu çerçevede tekrar belirmemde yarar var. 
Sağlık dendiğinde aklımıza dört temel alan 
gelmeli. Bunlar 1. Sağlık hizmet sunucuları 
(hastaneler, poliklinikler, muayenehaneler); 2. 
Bu hizmeti ödeyenler (SGK, sandıklar, sigorta 
şirketleri), 3. Sağlık sektörüne ilaç ve tıbbi 
cihaz tedarik edenler (ilaç şirketleri, tıbbi cihaz 
üreticileri) ve son olarak 4. Düzenleyici kuruluşlar 
(Sağlık Bakanlığı, regülasyon kurumları vb…) Bu 
alanların tümünde mobil teknolojilerin ve yazılım 
teknolojilerinin etkin ve tümleşik kullanımı ile 
biz vatandaşlar daha etkin bir sağlık hizmetini 
daha kısa sürede ve daha ucuz bir şekilde 
alabilme imkânına kavuşabiliyoruz. Bunun en 
güzel örneği de ne mutlu bize ki Türkiye’de 
yaşanıyor. Türkiye’de 2003 yılında başlatılan 
ve bilişim teknolojilerinin de yoğun olarak 
kullanıldığı Sağlıkta Reform Programı sonucu 
sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranında çok 
ciddi bir artış olmuştur.  2003 yılında Türkiye’deki 
sağlık hizmetlerinden memnuniyet yüzde 39,5 iken 
(2003 AB ortalaması 62)  bu rakam 2011 de 76 ya 
çıkmıştır (AB ortalaması 2011 de hâlâ 62) 

Dolayısı ile yazılım ve bilişim teknolojilerinin 
doğru legal ve düzenleyici altyapı ile birlikte 
tümleşik olarak gerçekleştirilmesi sonucu 
vatandaşlarımız daha fazla sağlık hizmetine 
erişim sağlayabiliyor ve daha etkin sağlık hizmeti 
alabiliyor.

- Doktorlar ve hastalar kişisel sağlık 
aletlerindeki yüksek teknolojiyi benimsemeye 
hazırlar mı? Giyilebilir teknoloji, akıllı telefon 
bağlantılı tıbbi cihazlar ve mobil uygulamalar 
giderek artarken, sağlığın iyileştirilmesinde 
bütün bunlar ne kadar etkili olabilir?

-Artık teknoloji kullanımı ve özellikle bilişim 
teknolojileri hayatımızı şekillendiren ve etkileyen 
olayların tam merkezinde. Daha önce yaş 
kuşaklarından nesillerden söz ederken her 20-25 
yıla bir nesil derdik. Bilişim teknolojileri bu nesil 
farkını 4-5 yaş farkına indirdi.

  Çocuklarımızdan söz ederken tableti olmayan, 
akıllı telefonu olmayan genişbant internet hızı 
dışında bir hızı kabul dahi etmeyecek bir toplum 
çoğunluğundan söz ediyoruz. Dolayısı ile “Hazırlar 
mı?” sorusuna belki de en güzel cevap “Hazır 
olmasalar ne yazar?” biçiminde olacaktır. Bu 
hıza ayak uyduramayanlar zaten doğal olarak 
tasfiye oluyorlar ve sağlığımızı korumak, sağlık 
bilgilerimizi ileride kullanım ve/veya analiz için 
erişilebilir bir ortamda kayıt altında tutmak, 
hemen ve doğru teşhisin ardından aynı şekilde 
hızlı ve doğru tedaviyi teknolojinin tüm olanaklarını 
kullanarak uygulamak ve uygulatmak dışında bir 
alternatifimiz yok.  

50 yıl önce hastane binasını uzaktan görmek 
bile hastaya umut verir ve mutlu ederken şimdi hiç 
zaman kaybetmeden doğru hastaneye ve tedaviye 
ulaşmak, tıbbi tahlil sonuçlarını beklemeden akıllı 
telefonunuzda görüntülemek, bunu doktorunuz 
ile paylaşmak, akıllı telefonunuzun size gerekli 
uyarıları yapması, yönlendirmesi kaçınılmaz ve 
daha da fazla kullanım alanı bulacaktır. Ne kadar 
etkili olabilir sorusuna yine bir istatistiki örnekle 
cevap vermek isterim. Bilişim teknolojilerinin 
bir önceki soruda belirttiğim dört temel alanda 
etkin kullanımı sonucu bugün Türkiye’de kişi 
başı sağlık harcaması yaklaşık 958 ABD Doları 
iken sağlık hizmetlerinden memnuniyet 76 iken 
örneğin kişi başına hemen hemen aynı harcamayı 
yapan Bulgaristan’da (kişi başı sağlık harcaması 
947 ABD Doları) memnuniyet oranı 28’dir.  Bu tür 
uygulamalar, teknoloji kullanımı, doğru altyapı, 
sağlıkta bilişim teknolojilerinin kullanımı ile 
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gerçekleştirilen bütünleşik hizmetler sonucu bu 
etkiyi gözlemleyebiliyoruz.

Diğer ülke örneklerini artırabiliriz. Gelişmiş 
batı ülkelerinde kişi başı sağlık harcaması, 4000 
ABD Doları civarındadır. Ancak tek başına bu 
miktarlar bir şey ifade etmiyor. Türkiye’deki gibi 
bütünleşik bir sağlık reformu ile ilaç ve tıbbi cihaz 
maliyetlerinde çok ciddi indirimler sağlanmış, 
özel hastaneler teşvik edilmiş, tüm altyapı ve 
veri tabanları oluşturulmuş ve bu bilgiler web 
servisleri aracılığı ile ödeme kurumlarına, tedarik 
sağlayıcılara, servis sağlayıcılara açılmış ve bu 
çerçevede de mobil sağlık uygulamalarının önü 
açılmıştır. Bu bilişim altyapıları hazırlanmamış 
olsaydı biz bilişimciler için ne kullanabileceğimiz 
veri tabanları ne de erişebileceğimiz ilaç, kurum, 
doktor bilgileri olurdu. 

Bu arada doğrudan etkinliği az olan fakat 
bilişim ve teknoloji kullanımı açısından farkındalık 
yaratma açısından etkinliği olabilecek mobil 
teknolojilerden de söz etmekte yarar var. Bunlar 
da son kullanıcıyı hedefleyen giyilebilir EKG 
cihazları, parmak kanı ile şeker ölçen mobil 
algılayıcılar, alzehimer hastaları için geliştirilen 
GPS, GPRS bağlantılı yer bulma takip sistemleri, 
alt ıslatınca ıslaklığı algılayıp bir yerlere SMS 
gönderen giyilebilir don gibi kavramlar, nabız 
ölçen ve 24 saat nabız hareketlerini bluetooth 
ile akıllı telefonumuza kaydeden, anomaliler 
olduğunda bize uyarı veren cihazlar, yürüdükçe 
kalori hesaplayan, yedikçe şunu yedin bunu 
yeme diyen uyarı yazılımları olacak.  Hatta daha 
da ileri gidelim her yemek öncesi yediğimiz 
yemeğin tabaktaki resmini çekip kaydedeceğiz. 
Program oradan kalori karbonhidrat protein 
analiz yapacak ve belli aralıklarla bize “çok et 
yedin, biraz da ot ye” ya da “su iç” diye uyarı 
verecek uygulamaları daha sık göreceğiz. Bu tür 
uygulamalar hayatımızda daha fazla olmaya devam 
edecektir. Fakat bu tür mobil cihaz ve uygulamalar 
sadece dar bir alanda farkındalık yaratacak 
uygulamalar olarak kalacaktır. Aslolan dört temel 
alandaki  sağlık hizmet sunucuları, tedarikçileri, 
ödeyicileri ve kanun yapıcıların altyapılarındaki 
bilişim teknolojileri ve bu dört alana bütünleşik 
yaklaşımdır ki toplum genelinde sağlıklı 

yaşamımızı artıracak ve hizmetleri yaygınlaştıracak 
uygulamalar bu alanlarda olacaktır.

- Hastaların evlerinde kullanabilecekleri, 
taşınabilir cihazların ve mobil sağlık 
uygulamalarının çoğalması, tanı koyma ve 
tedavi olmayı kolaylaştırırken, güçlü güvenlik 
sistemlerine olan ihtiyacı da artıracak. Bu 
cihazların ve uygulamaların nasıl sağlanacak?

-Ne güvenliği. Mobil iletişim sırasında havadaki 
sinyale müdahale edip algoritmayı çözüp içeriğe 
ulaşıp hastanın idrarındaki üre miktarını bilseniz 
ne işinize yarar? Elbette ki özel ve kişisel hasta 
bilgilerinin korunup kollanması önemli olacak ve 
günümüzde de bu tür teknolojiler bulutta bu tür 
kayıtları depolayan ve koruyan sistemler mevcut. 
Biz bilişimcilerin söylediği bir şey var: Bir sistemin 
güvenliğini bir bilişimci dizayn ediyorsa bir başka 
bilişimci de bunu çözebilir. Bu, sadece “kim neden 
istesin, niye yapsın?” sorusuna cevap arayarak 
tedirgin olacağımız bir konu. Şu anda da hastaneye 
gidiyoruz. Tahlil yaptırıyoruz. Elimize bir kullanıcı 
kodu veriyorlar. Aksam PC’mizden hastanenin web 
sitesine giriyoruz. Bize verilen kullanıcı kodunu 
yazıyoruz. Şifre soruyor. Hastaneye giriş yaparken 
verdiğimiz kayıtlı telefon numaramıza bir şifre 
geliyor ve ardından tüm sağlık kayıt bilgilerimiz 
görüntüleniyor. Dolayısı ile bu kayıtlara bir başkası 
da şifre kırma programlarıyla ne kadar erişebilirse 
o kadar erişebilir. Yani bir bankadaki finansal 
bilgilerimiz ne kadar koruma altındaysa bu kayıtlar 
ve bilgiler de o kadar koruma altında ya da o kadar 
erişilebilir. Paranoya yapmamakta fayda var.

Bence bizlerin asıl peşinde olmamız ve bu 
tür kullanımların ve uygulamaların artması için 
göstermemiz gereken çaba bu tür verilerin ortak 
ve paylaşılabilir bir formatta olmasını temin 
etmeye çalışmak olmalı. Sağlık sigortaları, 
hastaneler, laboratuarlar yani sağlık bilgilerimizi 
elinde tutan kurum ve kuruluşlar bu bilgileri biz 
talep etsek dahi paylaşmama, zorla paylaşsa bile 
paylaştığı kurumun kullanamaması için elinden 
geleni yapıyor. Sayısal ortamda vermiyor, farklı 
format uyguluyor. Bence bizi bekleyen asıl tehlike 
bu noktada.
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-3G internet bağlantısıyla GSM operatörleri 
mobilite alanında başarılı uygulamaların sayısının 
artmasını sağladılar. Mobil sağlık uygulamaları 
da bunlardan biri. 4G internet bağlantısına 
geçilmesi mobil sağlık uygulamaların da ne gibi 
farklılıklar yaratabilir?

-Eski bir GSM’ci olarak keyifle ifade edebilirim 
ki 2015’in ilk yarısında 4G ile ilgili adımlar atılmış 
olacak. Ben Türkiye’nin 3G’de olduğu gibi 4G’de 
de çok önemli adımlar atarak AB ortalamasının 
üzerinde bir hız ve kullanım yakalayacağına 
inanıyorum. Bu da hayatımızda daha fazla ve daha 
hızlı mobil internet olacak demek. Böylece hastalar 
artık ellerinde anjiyo CD’leri ile dolaşmayacaklar, 
CAT SCAN, MR görüntü dosyalarını elden ele 
dolaştırmayacaklar demek. Şehir hastanelerinin 
de yaygınlaşması ile herhangi bir ildeki hastanın 
yoğun data içeren görüntü dosyaları rahatlıkla ilgili 
doktorun tabletinde açılabilecek demek. Daha fazla 
hız, daha ucuz internet erişimi daha fazla mobil 
hizmet talebi yaratacak. Bakın hiç düşündünüz 
mü 10’u, 20’li yaşlarda başınıza gelen bir sağlık 
sorunu ile ilgili kayıt ve tahliller nerede? Yeni nesil 
doğduğu günden itibaren sağlığını etkileyebilecek 
tüm olayları, tahlilleri, teşhisleri, tedavileri takip 
etmek isteyecek 4G’de bu talebe daha iyi hizmet 
edecek.

-Mobil sağlık alanına ya da uygulamalarına 
ilişkin firmanızın yaptığı çalışmalar neler? 
Çözümlerinizden ve projelerinizden sözeder 
misiniz?

-SMT Bilgi ve Teknoloji olarak Ankara 
Cyberpark içinde yazılım geliştirme ekiplerimiz 
ve İstanbul’da da satış ve pazarlama ekiplerimizle 
sağlık ve bilişim alanında hizmet ve ürün 
sunuyoruz. Ana faaliyet konumuz sağlıkta ödeme 
sistemleri alanı. Bu çerçevede sigorta şirketlerine 
sağlık ödeme hizmeti veren kuruluşlara servis 
sağlıyoruz. Böylece hastalar hastanelerde 
provizyon için saatlerce beklemiyor eczanelerde 
ilaç alırken gereksiz iş yükünden kurtuluyorlar. 
Bu çerçevede çok geniş bir ilaç ve sağlık ödeme 
kuralları veritabanına sahibiz. İlaç şirketlerine 
ilaçlarla ilgili sağlık uygulama tebliğinde ürünlerini 
ilgilendiren konularda bilgi servisi sağlıyoruz. 
Önümüzdeki günlerde bireylerin ve doktorların 
ilaç ve tedavi ile ilgili on-line erişebilecekleri ve 
Apple İOS, android cihazlardan da erişebilecekleri 
ilaç bilgi sistemi ürünümüz devreye girecek. Bu 
arada Türkiye’deki deneyimlerimizi yurt dışında ve 
bölgede ihtiyaç duyabilecek ülkelere de pazarlama 
amacındayız.
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