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 Özet - Bu çalıĢmada, teknolojinin geliĢmesi ve ucuzlaması ile 

herkesin sahip olduğu mobil cihazların sağlıklı yaĢam, ilaç takibi gibi 

konularda teĢvik ve takip edici bir rol oynamasına yönelik bir 

uygulama önerilmiĢtir. ÇalıĢma ile hasta doktor iletiĢimini artırıp, 

doktorun hastasını gerçek zamanlı olarak takip edebileceği ve 

raporlarını görebileceği bir süreç ile hastanın daha doğru 

değerlendirilmesi ve hastanın tedavi için motivesinin artırılması 

planlanmıĢtır. ÇalıĢma eski ilaçların tekrar kullanılması ve kan bağıĢı 

gibi toplumsal konularda da teĢvik ve yeni iletiĢim yolları sunmakta, 

bu yolları ile Türkiye'nin ileriye yönelik ilaç ve kan ihtiyacı 

konusunda toplumsal paylaĢımı düzenlemeye çalıĢmaktadır. 
 

 Anahter Kelimeler-mobil sağlık, sağlıklı mobil yaşam 

 

I.  GĠRĠġ 

  Teknolojinin geliĢmesi ile ülkemizde mobil cihaz 

kullanan kullanıcı sayısında ciddi artıĢ meydana gelmiĢtir[1]. 
Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu(BTK)'nun 2013 

verilerine göre Türkiye'de 25milyon[2]  internete bağlı mobil 

cihaz bulunmakta ve bu sayının her yıl %200'den fazla arttığı 

öngörülmüĢtür[1].  BTK baĢkanı Tayfun Acarer'e göre bu 

sayının 2020'de  50 milyarı bulması beklenmektedir[2]. 

 Gün geçtikçe daha sık hasta olmakta[3], daha sık doktora 

gitmekte ve ilaç kullanmaktayız. Bu durumunun bir nedeni 

hastalığa yol açan nedenlerin artması gösterilirken baĢka bir 

nedeni ise ülkemizdeki yaĢlı nüfus oranın artması olduğu 

düĢünülmektedir[4]. 

 YaĢlılar üzerine yapılan bir çalıĢmaya göre verilen 

tedavilerin yarısına yakını tedavinin yanlıĢ kullanımı nedeni ile 

yararlı olmazken yaĢlı hastaların %14 ile %21'inin verilen 

reçeteleri almadıkları, üçte biri ile yarısı oranında yaĢlı 

hastaların ise ilaç kullanımına doğru Ģekilde uymadığı ortaya 

çıkmıĢtır [5][15]. 

 Bu problemi çözmek için daha önce pilot çalıĢma olarak 

yapılan akademik çalıĢmalarda teknolojik uyarı ve 

bilinçlendirme faaliyetlerinin hastalıkların azalmasına olumlu 

etkisi olduğu belirtilmiĢtir[7] 

 Mobil teknolojiler özellikle yaĢlı hastalar olmak üzere; 

hastaların ilaç kullanımı hatırlatmasında yardımcı olacak, 

ilaçları ve dozları listelenecek, doktor ile daha yakın irtibat 

halinde olup, doktorun gerçek zamanlı hastasının durumunu 

takip edeceği bir mobil uygulamaya ihtiyaç olduğu tespit 

edilmiĢtir.  

 KOAH, nefes darlığı gibi hastalıklar  ciddi bir rahatsızlık 

olup Glaxo Smith Kline'a göre dünya çapında 300 milyon kiĢi, 

Türkiye'de ise 3 milyon kiĢinin KOAH hastası olduğu tahmin 

edilmiĢ, bu hastalık nedeni ile her sene 250Bin kiĢinin hayatını 

kaybettiği tespit edilmiĢtir.[6] Sistem KOAH'lı hastalar için 

havanın kalitesini gerçek zamanlı takip edebileceği bir 

donanımsal modülü de mobil uygulamaya entegre edilmesi ile 

geliĢtirilmiĢtir. 

 Yapılacak çalıĢma ile bireysel anlamda kullanıcı sağlığına 

olumlu katkı yapabileceği düĢünülmektedir. Bu çalıĢmada 

mobil cihazların sağlığa yapabileceği sistematik katkılardan ve 

teknolojinin sağlık bakımına getirdiği etkilerinden 

bahsedilmiĢtir. 
Makale aĢağıdaki bölümlerden oluĢmaktadır. Ġlk bölüm 

giriĢtir ve hastalıklar, ilaç kullanımı ve KOAH ile ilgili genel bilgiler 

içerir. Ġkinci bölüm çalıĢmanın genel dizaynı ve mimari yapısı 

anlatılmaktadır. Üçüncü bölüm ile sistemde kullanılan beĢ modül 

baĢlıklar halinde ifade edilmiĢtir.  Dördüncü bölüm yapılan 

çalıĢmanın değerlendirme kısmıdır. Makale çalıĢmanın sonuçlarının 

yer aldığı beĢinci bölüm ve kaynakça ile sonlanmaktadır.  

II.  GENEL DĠZAYN VE MĠMARĠ ÇERÇEVE 

 Günümüzde kullanılan mobil cihazlar GPS, NFC 

(near field communication) özellikli programlanabilir mobil 

iĢletim sistemi ve internet altyapısı ile birçok uygulamayı 

çalıĢtırmak için uygun ve yeterlidir.  ÇalıĢmada sağlık 

kalitesini arttırmak ve ihtiyaçları karĢılamak için birbirinden 

bağımsız modüler olarak hizmetler ve özellikler eklenmiĢtir. 

Her özellik modüler olarak eklendiği için yeni özellik eklemek 

kolaylaĢtırılmıĢtır. ÇalıĢmada oluĢturulan program özellik ve 

altyapı gereksinimi olarak piyasada bulunan nerdeyse tüm 

akıllı telefonlarda gerçeklenebilecek Ģekilde seçilmiĢtir. 

ÇalıĢmada bağımsız modülleri tüm bilgilerin yer aldığı bulut 

altyapısında tutulan tek bir veritabanı ile iliĢkilendirilmiĢtir.  

 
Diagram 1) Kullanıcı Use-Case Diagramı 

 

III.  MODÜLLER 

A. İlaç Alım Zamanı Hatırlatıcı 

 Türkiye'de ve dünyada yapılmıĢ çalıĢmalarda ilaç 

kullanımında karĢılaĢılan sorunların mobil cihaz ile takibi ve 

hatırlatması sürecinin ilaçların daha düzenli kullanımını ve 



tedavinin veriminin arttıracağı ifade edilmiĢtir[5,7]. ÇalıĢmada 

ilaç kullanması gereken kullanıcının ilacının ismi, dozu, 

kullanma zamanı, hatırlatma Ģekli doktoru tarafından sisteme 

tanımlanması ve  sistem tarafından ilgili uyarı zamanı 

geldiğinde tanımlanan uyarı yöntemi ile kullanıcıya uyarı 

yollama süreci Ģeklinde tanımlanmıĢtır.  

 

Uyarılar baĢta cep telefonu gibi mobil cihazlarında herhangi 

bir sisteme veya programı açma ihtiyacı olmaksızın bildirim 

gibi ekrana düĢmektedir. Bildirimler sadece standart mobil 

cihazlarda değil kullanıcı tarafından tanımlanmıĢ akıllı saatler 

gibi giyilebilir cihaz uygulamalarında da bildirim Ģekilde 

görülmektedir. Bilinen tüm mobil cihazlar için bildirim 

sisteminin kullanılması, zamanında hatırlatma iĢlemindeki 

baĢarının arttırılması için kullanılmaktadır. Akıllı cihaz 

kullanmayan kullanıcılar için SMS ile hatırlatma sistemi 

tasarlanıp sisteme eklenmiĢtir.  

 
 

   Şekil 1) İlaç ve Hava Kalite Uyarım Diagramı 
 

B. Aktivite Takibi ve Raporlama 

 Düzenli spor yapmanın birçok sağlık sorununun önüne 

geçtiği akademik çalıĢmalarca ispatlanmıĢtır[8]. Buna karĢın 

25 Avrupa ülkesinin de yer aldığı çalıĢmada düzenli spor 

yapanların en yüksek olduğu ülkede bu oranın %40ı 

geçemediği tespit edilmiĢtir[9].  Sistem diyetisyenin veya 

doktorunun günlük belirlediği kalori ve spor değerlerini takip 

edecek, yürüyüĢ ve koĢuda kalori hesaplayacak ve bu sonuçları 

eĢ zamanlı olarak diyetisyen/doktora raporlayabilecek, ayrıca 

kullanıcılarında kendi raporlarını görebilmesini sağlayarak 

motiveyi arttıracak bir uygulamanın düzenli spor alıĢkanlığı 

arttıracağı öngörülmüĢtür.  ÇalıĢmada yer alan mobil 

uygulamaya eklenmiĢ olan aktivite takip modülü ile kullanıcı 

yaptığı spor'u sisteme girebilmekte ve/veya mobil cihazın GPS 

koordinatları ile yapılan spor ve kalori miktarı tespit edilerek 

sisteme kolayca girilmektedir.Bunun yanında kullanıcının 

doktoru/diyetisyeni hastalarının gerçek zamanlı günlük veya 

aylık spor aktiviteleri ortalamaları görebilmektedir. Takip 

sisteminin sonucu olarak doktorun kullanıcıyı değerlendirme 

iĢlemini kolaylaĢtırılması ve kullanıcının motivesinin 

arttırılması amaçlanmaktadır. 

C. Kullanılmamış veya Az Kullanılmış İlaçların Tekrar 

Kullanıma Kazandırılması 

 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sağlık ve sağlığa eĢitlik 

ilkesi, bireylerin ilaca eriĢebilirliğinde eĢitlik olması 

gerektiğini ifade eder[15]. Ankara Ticaret Odasının hazırladığı 

rapora göre her sene 500 milyon dolarlık ilacın israf edildiği, 

ilaçların %60'unun son kullanma tarihi geçtiği için 

kullanılmadan atıldığı belirtilmiĢtir[14]. Ġsraf edilen ve 

kullanılmayan ilaçlar arasında kemoterapi veya kanser 

ilaçlarının da oranı %30 civarında olduğu tespit edilmiĢtir[16]. 

Ülkemizde kullanılmamıĢ veya az kullanılmıĢ ilaçların tekrar 

doğru hastalara kullanılması için bir çalıĢma mevcut değildir. 

 ÇalıĢmada sağlık ocakları ve dispanserlerdeki görevli 

doktorların aracılığı ile ulusal ölçekte bir ilaç değiĢim sistemi 

ortaya koyulmuĢtur. ÇalıĢmanın sadece sağlık ocağı ve 

dispanserleri kapsamasının nedeni yasalara göre ilaç yazma ve 

değiĢtirme yetkisi sadece doktorlara verilmiĢ olmasıdır. 

 Tasarlanan sistemde sağlık ocağına gelen 

kullanılmıĢ/bağıĢlanmıĢ ilaç bir mobil cihaz uygulaması ile 

kolayca (QRCode veya NFC etiket okuma ile) sisteme giriĢ 

yapılmaktadır. Ġhtiyacı olan hasta sistemden kontrol ederek 

ilgili ilacın hangi sağlık ocağında bulunduğunu öğrenip ilgili 

doktora baĢvurabilmektedir. Sistem son kullanma tarihlerine 

göre de sıralama yapıp ilaçların verimli kullanılmasını 

sağlamaya yönelik çalıĢmayı içermektedir. Sistemde ilaç giriĢ 

çıkıĢ iĢlemlerini hızlandırıp görevlinin iĢ yükünü azaltmak için 

QRCode ve NFC ile sistem hızlıca ilaç giriĢ çıkıĢ iĢlemini de 

kapsamaktadır. 

D. Kan Bağışçı Bulma Modülü 

 Kızılay'ın verilerine göre Türkiye’nin yıllık kan ihtiyacı 

2.1 milyon ünite civarındadır[13]. Birçok geliĢmiĢ ülkede bu 

kanın %90 ile %100’u gönüllü kan bağıĢı ile sağlanmaktadır. 

Bu oran Türkiye de halen %80 civarlarındadır ve Türkiye 

nüfusunun sadece %3.5’u gönüllük esası ile kan bağıĢlamakta, 

geliĢmiĢ ülkelerde bu oran %5 civarındadır[13]. Toplumda kan 

bağıĢı bilincini arttırarak özellikle az bulunan kan gurubundaki  

kanların hızlıca bulunması, sağlık hizmetlerinin önemli bir  

kısmını oluĢturmaktadır. 

 

 ÇalıĢmada uygulama programı yüklendiği/açıldığında 

kullanıcıların izin verdiği kadarı ile son anlık koordinatını  



sisteme otomatik olarak girilmektedir.  Acil kan ihtiyaç olduğu 

durumlarda, hastane yetkilisi sistemden ilgili kan grubu için 

çağrı açabilmekte, bu çağrı sonucunda GPS koordinatlarına 

göre hastaneye belli bir yakınlıkta olan (çalıĢmada 5km olarak 

belirlenmiĢtir)  ve ilgili kan grubuna sahip kan verebilecek 

statüde olan kullanıcılara SMS ve/veya bildirim yolu ile haber 

verilmektedir.  

 
Şekil 2) Kan Çağırısı Gösterim Diagramı 

E. Mobil Hava Kalitesi Tespit Sistemi 

 2004, 2006 ve 2008 yıllarında çıkarılan ve düzenlenen 

4207 Sayılı Kanun ile 5727 Sayılı Kanuna göre kapalı 

alanlarda baĢta sigara olmak üzere dumanlı içecekler 

içilmesinde sınırlamalar getirilmiĢtir[17].  Buna karĢın 

yasanın uygulanmadığı ortak kullanım alanı dıĢında kalan, 

yasağın illegal olarak delindiği ve fabrika,yakıt gibi dıĢ 

etkenlerden dolayı hava kirliliğinin aĢırı olduğu alanlarda 

KOAH hastaların soluk alması hastaya zarar vermekte ve 

hastalığını kötü etkilemektedir. 

 KOAH gibi nefes darlığı hastalığı olan kullanıcılar için 

oluĢturulan bir donanımsal modül; havanın kalitesini anlık 

olarak ölçüp bluetooth yolu ile cep telefonuna aktarmaktadır. 

Eğer hava kirliliği KOAH hastasına zarar verecek durumda ise 

sistem uyarı vermektedir. Böylece KOAH hastaları hava 

kalitesine göre gerçek zamanlı uyarılmıĢ olmakta ve hastalığın 

ilerlemesinin önüne geçilmesi için bir uyarı sistemi 

geliĢtirilmiĢ olacaktır. Modül fabrikasyon üretimi boyutlarına 

geldiğinde kibrit kutusu büyüklüğünde olabileceği için 

taĢınması kolay olmaktadır. 

III.  DEĞERLENDĠRME 

  Özellikle yurtdıĢında geliĢtirilmeye baĢlanan 

taĢınabilir sağlık durumu ölçen cihazlar (örneğin: kalbin 

çalıĢması ile ilgili EKG gibi) [10] ilerde mobil akıllı cihazlar 

ile etkileĢime geçirilip hem bilgilerin depolanması hem de 

doktor tarafından gerçek zamanlı izlenebilmesi gibi imkanları 

doğurabilir. 

 ÇalıĢmanın veritabanın Cloud üzerinde olması tüm mobil 

cihazlardan kolayca ulaĢılabilmesi ve daha geniĢ kapsama 

hitap etmesi için önem arz etmektedir[11]. Bunun yanında 

hassas kiĢisel bilgilerin varlığı, bu bilgileri korumanın önemini 

ortaya koymaktadır. Bu nedenle geçmiĢe yönelikte bilgi 

biriktirileceği için uygulamanın her aĢamasında kullanıcından 

izin alınması ve bilgilerin güvenli bir ortamda saklanması 

gerekmektedir. 

 Sosyal medyanın popülerliği ve kullanılma oranı her geçen 

gün artmaktadır. Huffingtonpost'a göre yaĢ guruplarına göre 

dağıtılınca sosyal medya kullanım oranı her yıl %50 ile %80 

arasında artmaktadır[12]. ÇalıĢmanın bazı kısımlarının sosyal 

medya etkileĢimli hale dönüĢtürülmesi kullanıcılar üzerinde 

olumlu etkisinin artacağı düĢünülmektedir.  

 Günümüzde önemli bir problem birçok yaĢlı birey akıllı 

telefon kullanmamaktadır. Bu probleme çözüm olarak  SMS 

ile hatırlatma hizmeti yararlı olmanın yanında; sesli arama 

hatırlatma sistemi de birçok kullanıcı için en verimli yöntem 

olarak kabul edilebilir. 

IV.  SONUÇ 

 ÇalıĢmanın sonucunda daha sağlıklı bir yaĢam için, 

kullanıcı bazlı teknolojik geliĢmenin baĢında gelen mobil 

cihazların kullanılabileceği bir model öngörülmüĢtür. Bu 

model ile sağlık problemlerinin daha rahat takip 

edilebilmesiyle birlikte tedavinin kalitesi arttırılıp daha sağlıklı 

bir toplum oluĢturulmaya çalıĢılmaktadır. Bunun yanında kan 

bağıĢı ve kullanılmayan ilaçlar konusunda da daha önceden 

yapılmamıĢ ve Türkiye de eksik olan talepleri karĢılanacak bir 

sistem ortaya çıkmıĢtır.  
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