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“Sağlık, yüksek teknolojiyi 
birçok sektörden daha önce 
kucaklar ve kullanır”

Mobil iletişim 
teknolojilerindeki 
gelişimle sağlık 
sektörünün geleneksel 
teşhis-tedavi-
takip süreçlerinin 
zenginleştiği ve 
kalıplarının dışına 
çıktığını söyleyen 
Turkcell Genel Müdür 
Yardımcısı Ünay, 
akıllı telefonlardaki 
uygulamalardan, 
gittikçe küçülen ve 
neredeyse giyilebilir 
hale gelen medikal 
cihazlarla yeni bir 
sağlık dünyasının 
oluştuğuna işaret etti.  

Sağlık alanındaki mobil uygulamalar için öncelikle mobil internet altyapısının güçlü olması 
gerektiğini vurgulayan Turkcell Grup Strateji ve Stratejik Planlamadan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Doğa Ünay, “Bu kadar kritik bir alanda, hızlı ve kesintisiz veri transferi ihtiyacını 
karşılamak üzere 4G bağlantısının gerekliliği göz ardı edilemez” dedi.  

Birçok sektörde olduğu gibi, mobil iletişim teknolojilerinin sağlık alanında da verimlilik artışına 
neden olduğunu anlatan Ünay, hizmet kalitesinin arttırılması ve maliyetlerin düşürülmesinde de etkili 
olduğunu belirtti. Ünay, özellikle kronik hastalıkların mobil sağlık uygulamalarının kullanımı ile etkin ve 
etkili bir biçimde yönetilmesi sayesinde, bu hastalıkların ortaya çıkarabileceği komplikasyonları ve bağlı 
maliyetleri engellemenin mümkün olduğunu ifade etti.  
Turkcell’in 2014 yılında ülkemizde bir ilke imza atarak, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’yle 200 
diyabet hastası ile 1.5 yıl süren bir klinik araştırma yaptıklarını aktaran Ünay, bu pilot projenin, 
mobil sağlık teknolojilerinin kullanımı ile sadece diyabet alanında dahi milyar dolara varan tasarruf 
sağlandığını gösterdiğini bildirdi. 
Ünay, gelecekte en büyük potansiyelin giyilebilir ve yaşadığımız eve entegre olan sağlık takip 
cihazlarında gözüktüğünün altını çizerek, giyilebilir, taşınabilir ve akıllı telefona entegre tıbbi cihazlar 
sayesinde hastalar ya da sağlığını takip altında tutmak isteyen kişilerin sağlıkları hakkında çok daha 
rahat bilgi sahibi olduklarını söyledi. Ünay, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu teknolojilerin, iki açıdan sağlığın iyileştirilmesine etkili olacaklarını tahmin ediyoruz. Bir taraftan 
sağlık profesyonelleri tarafından sunulan sağlık bakım hizmeti şekil değiştirecek ve “hastane” 
ortamından çıkarak mobil iletişim sayesinde “her yere” taşınacak ve sürekliliği artacak. Diğer taraftan, 
kendisini çok daha iyi takip edebilen bireyin sağlık durumu hakkında farkındalığı artacak ve olumlu 
yönde davranış değişikliklerine ulaşacak.” 
SağlıkMetre çözümlerinin teknolojinin sağlık alanında nasıl kullanılabileceğini gösterdiğini kaydeden 
Ünay, bu uygulamayla kronik hastalıkların, “uzaktan” izlenip sağlık profesyonellerince artık çok daha 
“yakından” yönetilebildiğini belirtti.

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

-Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
gittikçe artan ve yaşlanan nüfusun, şehirli yaşam 
tarzına bağlı çoğalan kronik hastalıklar nedeni ile 
sağlık hizmetlerine duydukları ihtiyaç her geçen 
gün artıyor. Örneğin, kronik hastalıklar (diyabet, 
hipertansiyon gibi) artık Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından birer hastalık değil, yarattığı problemler 
nedeni ile global ölçekte mücadele edilmesi 
gereken sosyal problemler olarak nitelendiriliyor. 
Ancak bunun karşısında sayıları artsa da sağlık 

profesyonelleri ve tesislerimizin sayısı yetersiz 
kalıyor diğer yandan da sağlık bakım maliyetleri 
her geçen gün artıyor.

Birçok sektörde olduğu gibi, mobil iletişim 
teknolojileri sağlık alanında da verimlilik artışı, 
hizmet kalitesinin arttırılması ve maliyetlerin 
düşürülmesi için kullanılmaya başlandı. Özellikle 
kronik hastalıkların mobil sağlık uygulamalarının 
kullanımı ile etkin ve etkili bir biçimde yönetilmesi 
sayesinde, bu hastalıkların ortaya çıkarabileceği 
komplikasyonları ve bağlı maliyetlerin 
engellenmesi mümkün.
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Örnek vermek gerekirse, ülkemizde 7 milyon 
diyabet hastası olduğu öngörülüyor ve bir diyabet 
hastasının yıllık maliyeti 900 Amerikan doları 
civarında. Ancak oluşacak komplikasyonlar 
ile bu maliyet yüzde 466 oranında artabiliyor. 
Diğer taraftan etkin takip ile diyabetin en önemli 
takip parametrelerinden HbA1c değeri yüzde 1 
azaldığında tüm bu komplikasyonların olasılığı 
yüzde 21 düşüyor.

Turkcell olarak, 2014 yılında ülkemizde bir 
ilke imza attık ve GSM operatörü olarak İstanbul 
Üniversitesi Tıp Fakültesi ile 200 diyabet hastası 
ile 1.5 yıl süren bir klinik araştırma yaptık. 
Hekimlerimiz, Turkcell SağlıkMetre çözümümüz 
ile kan şekerlerini uzaktan ve günlük takip ettiği 
100 diyabet hastasının HbA1c değeri kontrol 
grubundaki 100 hastaya göre yüzde 1.1 oranında 
düştü. Bu pilot proje bize gösteriyor ki, mobil 
sağlık teknolojilerinin kullanımı ile sadece 
diyabet alanında dahi milyar dolara varan tasarruf 
mümkün kılınabilir.

- Doktorlar ve hastalar kişisel sağlık 
aletlerindeki yüksek teknolojiyi benimsemeye 
hazırlar mı? 

- Şunu belirtmek gerekir ki, sağlık sektörü 
yüksek teknolojiyi birçok sektörden daha 
önce kucaklar ve kullanır. Doktorlar ve sağlık 
profesyonelleri açısından bu yeni teknolojilerin 
öncelikle kendilerine doğru şekilde tanıtılması, 
güvenli, faydaları kanıtlanmış olmaları ve zaten 
yoğun olan iş yükünü gerçekten hafifletmeleri şart. 
Hasta tarafında en önemli konu kullanıcı deneyimi. 
Zaten “hasta” olarak birçok problemi bulunan 
son kullanıcıya bu teknolojilerin günlük yaşamına 
rahatlıkla adapte edebileceği ve neredeyse 
“görünmez” tasarlanmış olan teknolojiler 
sunulması gerektiğine inanıyoruz. 

Bu şekilde yararları anlatılmış ve gerekliliği 
gösterilmiş hasta odaklı ürün ve çözümlerin sağlık 
sektöründeki tüm paydaşlar tarafından kolaylıkla 
benimseneceğini düşünüyoruz.

Bu teknolojiler, iki açıdan sağlığın 
iyileştirilmesine etkili olacaklarını tahmin ediyoruz. 
Bir taraftan sağlık profesyonelleri tarafından 
sunulan sağlık bakım hizmeti şekil değiştirecek 
ve “hastane” ortamından çıkarak mobil iletişim 
sayesinde “her yere” taşınacak ve sürekliliği 
artacak. Diğer taraftan, kendisini çok daha iyi 
takip edebilen bireyin sağlık durumu hakkında 
farkındalığı artacak ve olumlu yönde davranış 
değişikliklerine ulaşacak. 

Biz de bu amaçlar ile SağlıkMetre çözümümüzü 
vatandaşlarımıza sunduk. SağlıkMetre teknolojinin 
sağlık alanında nasıl kullanılabileceğini gösteren 
en güzel örneklerden biri. Kronik hastalıklar, 
“uzaktan” takip edilerek sağlık profesyonellerince 
artık çok daha “yakından” yönetilebiliyor, hastalar, 
ölçümlerini anında doktorları ve yakınları 
ile paylaşıyorlar, ölçümler düzenli takip 
edilebiliyor ve bu sayede hastalıkların yol açtığı 
komplikasyonlar engellenebiliyor. Hekimler, 
hastalarından gelen ölçüm değerlerini kolayca 
internet üzerinde takip edebilir ve tedavilerini 
düzenleyebilir. Ölçüm verileri 7/24 medikal destek 
merkezindeki uzmanlarca izlenebiliyor ve acil 
durumlarda müdahale sağlanıyor. Ayda 49 TL’ye 
sunduğumuz bu çözüm sayesinde kullanıcılar 24 
saat tıbbi danışmanlık hizmeti de alabiliyorlar.

Turkcell’de biz, 2012 yılından bu yana sağlıkla 
ilgili çözüm önerileri sağlayacak teknolojik ürünler 
geliştiriyor ve müşterilerimize sunuyoruz. Bu 
anlamda teknolojinin insana doğrudan fayda 
getirdiği sağlık teknolojisi alanında sağlık ve 
zindelik konularında müşterilerimize fayda 
sağlayacak yeni ürün ve servisler geliştirmeye 
devam edeceğiz.

-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?

-Mobil sağlık ürünlerinin yaygınlaşması, kişisel 

sağlık verilerinin güvenliğinin sağlanmasını da 
çok daha önemi hale getirdi. Bugün kullanıcılar, 
örneğin akıllı bileklikleri sayesinde günde kaç 
adım attıklarından, kalp ritimlerini ölçmeye kadar 
birçok veriyi toplayabiliyorlar. Bu verilerin anlam 
kazanabilmesi için ise bir yerde depolanması ve 
kullanıcının günlük elde ettiği verileri geçmişteki 
veriler ile karşılaştırabilmesi gerekiyor. Bu 
noktada verilerin saklandığı alanın güvenliği çok 
daha kritik hale geliyor.

Turkcell T-Fit akıllı bileklik kullanıcıları 
akıllı telefonlarına yükledikleri Turkcell Fit 
uygulaması ile verilerini kontrol ederlerken, bu 
verilerin, her an güvenli ve sorunsuz bir şekilde 
ulaşılabilmesi için diğer birçok dijital varlıkları 
ile birlikte Turkcell Akıllı Bulu’’ta saklandığını 
biliyorlar. Aynı şekilde Sağlıkmetre cihazı ile 
şekerini ölçen hastaların verileri de sisteme şifreli 
olarak gönderildiğinden en üst seviye güvenlik 
sağlanabilmektedir. Turkcell olarak mobil sağlık 
alanında çözüm geliştirirken güvenlik kriterlerini 
öncelikli olarak göz önünde bulunduruyor ve 
güvenlik seviyelerini teknolojinin mümkün kıldığı 
en üst seviyede tutmaya özen gösteriyoruz.

-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?

-Mobil iletişim teknolojilerindeki gelişim ile 
sağlık sektörünün geleneksel teşhis-tedavi-
takip süreçleri zenginleşiyor ve kalıplarının 
dışına çıkıyor. Akıllı telefonlardaki sağlık 
uygulamalarından, gittikçe küçülen ve neredeyse 
giyilebilir hale gelen medikal cihazlara, oluşan 
yeni sağlık dünyasını bir cümle ile özetlemek 
gerekirse; sağlık artık parmaklarımızın ucunda. 
Bunu sağlayan, öncelikle mobil internet 
altyapısının güçlü olması elbette. Bu kadar kritik 
bir alanda hızlı ve kesintisiz veri transferi ihtiyacını 
karşılamak üzere 4G bağlantısının gerekliliği göz 
ardı edilemez. 

-Giyilebilir teknoloji, akıllı telefon bağlantılı 
tıbbi cihazlar ve mobil uygulamalar giderek 
artarken, sağlığın iyileştirilmesinde bütün bunlar 
ne kadar etkili olabilir?

- Gelecekte en büyük potansiyel giyilebilir ve/
veya yaşadığımız eve entegre olan sağlık takip 
cihazlarında gözüküyor. Giyilebilir, taşınabilir ve 
akıllı telefona entegre tıbbi cihazlar sayesinde 
hastalar ya da sağlığını takip altında tutmak 
isteyen kişiler, sağlıkları hakkında çok daha 
rahat bilgi sahibi oluyor ve kendilerini de takip 
edebiliyorlar.

Bugün en basit örneklerini gördüğümüz 
saat veya bileklik şeklindeki kalori/adım takip 
cihazlarının; yakın bir gelecekte tansiyon, nabız, 
kan şekeri, kolesterol, kanımızdaki oksijen 
miktarı gibi çok daha fazla parametreyi anlık 
takip edebilen, kayıt altına alarak gerekli yerlere 
iletişimini sağlayan, analizler çıkartarak bizi 
yönlendiren/bilgilendiren/motive eden/uyaran 
yapılara dönüşeceklerini görüyoruz.
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Mobil iletişim, sağlığa, aşağıdaki başlıklarda 
eskisinden çok daha fazla olanak tanıyor:

-Birçok verinin kaydedilerek, bulut ve büyük 
veri sistematiğinden analizler yapılabilmesi. 
Toplum sağlığının yetkili kurumlar tarafından 
uzaktan izlenebilmesi, trendlerin izlenerek önlem 
alınabilmesi,

-Tedavi süreçlerinin; hasta, hasta yakını 
ve hekim arasındaki süreçlerin tekrar dizayn 
edilebilmesi,

-Özellikle gelişmekte olan ülkelerde sağlık 
hizmetlerine erişimin çok daha ucuz ve kolay hale 
getirilmesi, yaygınlaşması,

-Önleyici bakımın sağlık alanındaki 
yaygınlığının artması ile, pahalı, çok fazla kaynak 
gerektiren geleneksel sağlık ekonomisinin 
sürdürülebilir hale getirilmesi,

-İlaç sektöründe ve yaşam bilimleri alanında 
hizmet sunumunun ağırlıklı olarak önleyici 
tedaviye yönelebilmesi.

Mobil iletişim sayesinde şunu söyleyebiliriz ki, 
eskiden hastalar için hastanelerdeki koridorlar 
bekleme alanı iken, artık tüm dünya, bir hasta için 
bekleme ya da hizmet alanı olabiliyor.

Kronik hastalıkların uzaktan yönetilebilmesi 
gibi iletişim teknolojileri sayesinde, hastalar 

evlerinde ya da iş yerlerinde iken yaptıkları 
şeker, tansiyon gibi ölçümleri anında doktorları 
ile paylaşabiliyorlar. Bu sayede sağlık hizmetinin 
alındığı alan tanımı tamamen değişebiliyor. 4G 
mobil sağlık alanında bu işlemlerin çok daha 
kısa sürelerde yapılmasını sağlarken, sağlık 
sektörünün de dönüşmesinde itici güç olacak 
ve yepyeni çözümlerin hayatımıza girmesini 
sağlayacak.

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

- Turkcell olarak, mobil sağlık uygulamaları 
konusunda yaklaşık 4 yıl önce ilk çalışmalarımıza 
başladık. Son 3 yıldır da sektör odaklı olarak 
çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. İlk çalışmalarımız, 
belli sağlık konularında içerikleri uzman işbirlikleri 
ile hazırlanmış SMS tabanlı bilgi paketleriydi. 
Gebelik, çocuk bakımı, sağlıklı beslenme gibi 
çeşitli alanlarda bilgi veren bu paketlerde, toplam 
1 milyon abone gibi bir sayıya ulaştık ki bu bize 
sağlık konusunda insanların kaliteli içerik ve 
doğru bilgiye ne kadar ihtiyaç duyduğunu gösterdi. 
Günün nerdeyse tamamında 1 metre mesafemizde 
bulunan cep telefonunun da, sağlık konusunda 
kısa ve aydınlatıcı bilgileri göndermek konusunda 
kullanılabilecek bir mecra olduğunu ispatladı.

Bugün SMS tabanlı sağlık bilgi paketleri, 
hâlâ önemini koruyor. Yakın zamanda diğer 

mobil sağlık projelerimizi desteklemek üzere 
müşterilerimize kronik hastalara yönelik bilgi 
paketleri de sunacağız. 

Bir başka uygulamamız da aile hekimlerine 
yönelik. Bir iş ortağımızın Aile Hekimliği 
Bilgi Sistemi’ni mobil ortama taşıyarak, aile 
hekimlerinin beğenisine sunduk. Ardından 
doktorların mesleki yaşamlarında el altında 
bulundurmak isteyecekleri bazı yararlı 
uygulamalardan oluşan Doktorlar Kulübü 
uygulamasını hazırladık. Bu uygulama, 
doktorlarla yapılan odak grubu çalışmaları 
sonunda onların bize aktardıkları ihtiyaçlar 
temel alınarak hazırlandı. Uygulamada ilaç 
ansiklopedisi, kongre takvimi, hatalı tedaviye 
dair hukuki bilgiler gibi geniş bir içeriğe ve 
eğitim videolarına yer verdik.

Diğer yandan, hastanelere yönelik olarak 
dijital sağlık alanında Turkcell olarak neler 
yaptığımızı sıralarken şu üç başlığı özellikle 
vurgulamak isterim:

Tablet üzerinden hastane enformasyon 
sisteminin mobile taşınmasını; yer bağımsız 
olarak doğru ve güncel bilginin doktorlar, 
hemşirelerin parmak uçlarında bulunmasını 
sağlıyoruz. 

Akıllı telefonların yetenekleri ile gelişmiş 
hemşire çağrı sistemlerinin sağlanması; bu sayede 
hasta güvenliği ve hizmet kalitesinin arttırılmasına 
katkıda bulunuyoruz.

Yakın alan iletişimi (Near Field 
Communication-NFC) ile desteklenmiş akıllı 
telefonlar sayesinde hastane içerisindeki komplike 
süreçlerin çok daha şeffaf ve verimli bir şekilde 
takip edilmesi, gerekiyorsa yeniden dizayn 
edilmesini sağlıyoruz.

En önemli odağımız, sağlık sektörünün en 
önemli gündemlerinden kronik hastalıkların, 
iletişim teknolojilerinin kullanılması ile “uzaktan 
takibi ve yönetimi” konusunda çalışıyoruz. Ar-
Ge gücümüzü kullanarak Turkcell Teknoloji ile 
beraber, patenti Turkcell’e ait hasta verisi aktarım 
cihazı SağlıkMetre’yi geliştirdik. SağlıkMetre 
çözümü, diyabet ve hipertansiyon hastalarının 
yaptıkları ölçümleri içindeki SIM kart sayesinde 
GSM şebekesi üzerinden tek tuşla doktora 
iletilmesini sağlayan Turkcell SağlıkMetre 
cihazı ve hekimlerin hastalarından gelen ölçüm 
değerlerini takip etmesini sağlayan internet tabanlı 
SağlıkTakip Sistemi’nden oluşuyor. Bu çözüm ilk 
etapta İstanbul Üniversitesi tarafından 100 diyabet 
hastası için kullanıldı. Bu cihazda, ileri teknoloji 
ile kolay kullanımı bir araya getirerek hastaların 
rahat deneyimlerini hedeflemiştik. Bundan 
sonra yol haritamızda mobil sağlık teknolojilerini 
kronik hastalıklarda için farklı hastalıklar, farklı 
teknolojiler ile sunmaya devam edeceğiz.

-Bizim gözümüzden kaçan ve sizin eklemek 
istediğiniz başka konular var mı?

-Teknolojinin insan yararına kullanımını çok 
önemsiyor ve sağlık alanında teknolojinin gücüyle 
çok büyük mesafe kat edilebileceğine inanıyoruz. 
Türkiye’nin Turkcell’i olarak, iletişim altyapımızı, 
Ar-Ge gücümüzü, operasyon yeteneğimizi, geniş iş 
ortaklıklarımızı kullanarak, insana faydayı temel 
alan sürdürülebilir çözümler üretmeye devam 
edeceğiz. 
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