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Sağlık hizmetlerinde, hastaların (ve bakıcılarının) gereksinimlerine mümkün olduğunca uyan 
en iyi bakımı sağlamak esastır. Öte yandan, yaşam beklentilerinin ve toplumdaki yaşlı ora-
nının giderek artmasına paralel olarak sağlık hizmetlerine olan talep de giderek artmaktadır. 
Nüfusun yaşlanması; yaşa bağlı olan şeker, koroner kalp ve solunum yetmezliği gibi hastalık 
ihtimallerinin artışını tetiklemektedir. Hali hazırda bile hastanelerde hastaların yatarak tedavi 
edileceği yatak sayısının yetersiz kalması ve sağlık personeline çok sayıda hasta düşmesi söz 
konusuyken, uzun vadede, yaşlanan nüfusun sağlık hizmetlerine ve kamu maliyesine getireceği 
finansal yük daha da büyük bir endişe kaynağı olmaktadır. Kullanıcı perspektifinden bakıldı-
ğında ise, kronik hastalıklarla yaşayan yaşlılar çok sayıda hastane kontrolüne gereksinim duyan 
dezavantajlı bir gruptur. Hareketlilik seviyelerine, hastane ziyaretlerinin sayısına ve içeriğine 
bağlı olarak bu grubun ileride sağlık hizmetlerine erişebilirliği daha da zor hale gelecektir. 
Dolayısıyla, kronik hastalıkları tedavi edilemese bile, yaşlıların kendi sağlık koşullarını takip 
edebilecekleri evde-sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Araştırmacı-
lar, sağlık çalışanları ve dünyanın her yerinden politika oluşturucular, bu problemlere yenilikçi 
çözümler aramakta ve bazı düşünceleri hayata geçirmektedirler. Nüfusun büyük bir oranının 
günlük yaşamlarında internet erişiminin olması (örneğin akıllı telefon, bilgisayar ve TV aracı-
lığıyla), sağlık çözümlerinde teknolojinin rolünü artırmaktadır. Bu noktada, elektronik-sağlık 
(e-sağlık) teknolojileri, küresel sağlık için gerekli yeniliklere bir cevap olarak görülmektedir. 
E-sağlık, teknolojilerin iyi oluş, sağlık ve sağlık hizmetlerinin geliştirmesi için kullanımı an-
lamına gelmektedir. Bu güncel konu ışığında, bildiri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri 
Ürünleri Tasarımı Bölümünde, ODTÜ Teknokent bünyesinde medikal alanda faaliyet gösteren 
bazı firmaların danışmanlığında yürütülen öğrenci tasarım projelerinden örneklerle ürün ve 
beraberindeki servisler kapsamında bir tartışma sunmaktadır. Türkiye özelinde yaşlılara ve yay-
gın sağlık sorunlarına odaklanan araştırma ve beraberinde önerilen tasarım çözümleri; mevcut 
e-sağlık çözümlerinin yaşlıların fizyolojik ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilecek hale getiril-
mesi, kontrolü mümkün olduğunca yaşlılara vererek psikolojik, sosyal ve duygusal ihtiyaçla-
rının da karşılanması, uzun dönemli kronik hastalıkları kontrol altına alma, komplikasyonları, 
başka hastalıkları ve kazaları engelleme, yeni ve gelişmekte olan teknolojileri de devreye soka-
rak sağlık ve iyi oluşun desteklenmesi ve kontrol altına alınmasını hedeflemektedir. 
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GİRİ

Hızla artan dünya nüfusuyla beraber ülkelerin sağlık hizmetleri alanındaki harca-
maları da artmaktadır. Yaşam beklentilerinin ve toplumdaki yaşlı oranının giderek 
artması sağlık hizmetlerine olan talebin artışı anlamına gelirken, nüfusun yaş-
lanması, yaşa bağlı olan şeker, koroner kalp ve solunum yetmezliği gibi hastalık 
ihtimallerini de tetiklemektedir. Türkiye’deki yaşlı nüfus dünya geneline paralel 
bir eğilim izlemektedir. Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütü’nün demografik 
referanslarından (OECD, 2016), 2006-2016 yılları arasında Türkiye’deki 6  yaş 
ve üstü nüfusun 40 oranında artış kaydettiği görülmüştür. Uzun vadede düşü-
nüldüğünde yaşlanan nüfusun sağlık hizmetlerine ve kamu maliyesine getireceği 
finansal yük daha da büyük bir endişe kaynağı olmaktadır.

Kronik hastalıklarla yaşayan yaşlılar çok sayıda hastane kontrolüne gereksinim 
duyan dezavantajlı bir grup olarak karşımıza çıkmaktadır. Hareketlilik seviye-
lerine, hastane ziyaretlerinin sayısına ve içeriğine bağlı olarak bu grubun ileride 
sağlık hizmetlerine erişebilirliği daha da zor hale gelecektir. Dolayısıyla, kronik 
hastalıkları tedavi edilemese bile, yaşlıların kendi sağlık koşullarını takip edebile-
cekleri evde-sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. 

Dünyanın her yerinden politika oluşturucular, araştırmacılar ve sağlık çalışanları 
sağlık hizmetlerine yenilikçi çözümler aramakta ve bazı düşünceleri hayata geçir-
mektedirler. Nüfusun büyük bir oranının günlük yaşamlarında internet erişiminin 
olması (örneğin akıllı telefon, bilgisayar ve TV aracılığıyla), sağlık çözümlerinde 
teknolojinin rolünü artırmaktadır. 

Bu noktada, elektronik-sağlık (e-sağlık) teknolojileri, küresel sağlık için gerekli 
yeniliklere bir cevap olarak görülmektedir. E-sağlık, teknolojinin iyi oluş, sağlık 
ve sağlık hizmetlerinin geliştirmesi için kullanımı anlamına gelmektedir. Bu gün-
cel konu ışığında, bildiri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasa-
rımı Bölümünde, ODTÜ Teknokent bünyesinde medikal alanda faaliyet gösteren 
bazı firmaların danışmanlığında yürütülen öğrenci tasarım projelerinden örnek-
lerle ürün ve beraberindeki servisler kapsamında bir tartışma sunmaktadır. Bildi-
ri, projelerin sunumu, analizi ve sonuçlarını sunmadan önce e-sağlık kavramının 
ne anlama geldiğini anlatmakta, dünyadaki e-sağlık standartları ve Türkiye’deki 
mevcut uygulamalardan bahsettikten sonra projenin odağı olan yaşlı nüfusun ge-
nel ve kullanıcı özelliklerinden de bahsetmektedir. 

E SA LIK NEDİR?

Yakın zamana kadar, hastaların profesyonel sağlık hizmetlerinden faydalanabil-
meleri için hizmet sağlayıcı ile fiziksel olarak aynı mekânda bulunmaları gerek-
mekteydi. Bu durum, yetersiz sağlık hizmetlerine sahip bölgelerde yaşayan has-
taların ya bakım için uzun mesafe seyahat etmelerini gerektirmekte ya da yetersiz 
mevcut sağlık hizmetine razı olmaları anlamına gelmekteydi.  
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E-sağlık, Dünya Sağlık Örgütünün tanımına göre sağlık gözetimi, sağlık litera-
türü, sağlık eğitimi, bilgisi ve araştırmaları gibi sağlık ve sağlığa yönelik alan-
ların, bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) sağladığı fırsatların uygun maliyetli 
ve güvenli kullanımıyla desteklenmesi anlamına gelmektedir. (Black vd., 2011; 

ureshi vd., 2014; WHO, 2016). Başka bir deyişle, e-sağlık, birbirlerine uzak 
mesafede bulunan hasta ve sağlık profesyonellerinin BİT aracılığıyla bağlı olduğu 
sistemleri kapsamaktadır. Bu sistemler, temelde hastaların sağlık durumlarına dair 
veri toplama ve sağlık profesyonellerinin bu verileri periyodik olarak takip ederek 
en iyi tedavi şeklini önerebilmeleri için kullanılmaktadır. Elektronik/mobil sağlık 
kayıtları, merkezi kaynak planlaması, ilacın doğrulanması ve uygunluğu, uzaktan 
sağlık denetimi, uzaktan tanı, uzaktan erişimli doktor hizmetleri, yardımlı bakım 
desteği ve bilgilendirmenin yanında sağlıklı ve zinde yaşam olanakları da bu sis-
temlerin olanak sağladığı hizmetler arasında yer almaktadır.

Sadece e-posta aracılığıyla iletişim kurmak ya da dijital platform üzerinden bil-
gi alışverişinde bulunmaktan daha gelişmiş ve organize olan e-sağlık sistemleri-
ni karakterize eden özellikler arasında, ağ bağlantılı, sistematik ve veri toplama 
odaklı olmaları, tıbbi bir planın parçası olarak uygulamaya geçirilmiş olmaları ve 
güvenilir olmaları yer almaktadır. E-sağlık sistemlerinin veri girişi, kaydedilmesi, 
üretilmesi gibi aşamalarının çalışabilmesi için minyatür boyuttaki biyo-algılama, 
takip sistemleri vb. gibi bileşenler esastır. E-sağlık ekosisteminde yer alan temel 
paydaşlar Resim 1’de sunulmuştur.

E-sağlık hizmetleri hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için çözümler 
üretmektedir. Özellikle gelişmiş ülkelerde, e-sağlık sistemlerin getirdiği başlıca 
avantajlar arasında, kliniklere sık hasta başvuruları nedeniyle artan sağlık harca-

Resim 1  E-sağlık ekosistemi 
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malarını ve sağlık profesyonelleri üzerindeki baskı ve yükü azaltmak gelmektedir. 
Uzaktan tanı olanağı sunan e-sağlık sistemleri, zaman tasarrufu sağlamaları ve 
uygun maliyetli olmalarının yanı sıra kişiye özel ihtiyaçlara göre de uyarlanabil-
mektedir. Bu nedenle, orta vadeli planlarda e-sağlık hizmetlerinin bir tercih veya 
alternatif olmak yerine zorunlu hale getirilmesi söz konusu olabilecektir. 

Gelişmekte olan ülkelerin yanı sıra, Türkiye gibi yeni sanayileşmiş ülkelerde ise 
e-sağlık, sağlık tavsiyelerine ve tedaviye erişimin sınırlı düzeyde kalmayacağı 
yeni bir sistem vaat etmektedir. E-sağlık hizmetleri özellikle nüfus yoğunluğunun 
yüksek olduğu kentlerde ve kırsalda da tele-tıp uygulamaları sayesinde vatandaş-
lara daha kaliteli sağlık hizmetleri verilmesinde önemli rol oynamaktadır. Kendi 
sağlık verilerine erişim, aynı zamanda hastaların durumları hakkında daha bilinçli 
ve bilgili olmaları açısından da yarar sağlayacaktır.

Uluslararası Ölçekte E Sağlık Hizmetleri

E-sağlık hizmetleri ilk kullanıma sokulduğu dönemlerde, hastaneler, hükümet ku-
rumları veya sigorta şirketleri gibi idari birimler ile eczacılık hizmetleri, birincil 
bakım hekimleri veya sağlık uzmanlarının her birinin kullandığı kendilerine özgü 
farklı teknolojik ve bilgi işleme altyapıları olan bilgi sistemleri bulunmaktaydı. 
Farklı servis sağlayıcıları tarafından sunulan bu sistemler birlikte ve uyumlu ça-
lışabilme özelliklerinden de yoksundular. Bu problemlerin çözülebilmesi önce-
likle e-sağlık standartlarının geliştirilmesiyle mümkün olabilmiştir. Standartlar, 
bilginin şifrelenerek ya da sıkıştırılarak belli ortak biçimlerde sunulması, hata 
algılama ve düzeltme gibi işlevleri gerçekleştirmek, ortak iletişim veya güvenlik 
yapıları sağlama amaçlıdır.

Günümüzde, e-sağlık hizmetlerine yönelik standartların ve iletişim teknolojileri-
nin geliştirilmesi ve kullanımlarında ülkelere özgü kurallar işleyişte olabilmekle 
birlikte, uluslararası bağlamda üst sınırlamalar ve tanımlamalar getiren protokol-
ler de mevcuttur. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından hazırlanan 
“e-sağlık standartları ve birlikte çalışabilirlik” raporu (ITU, 2012), mobil sağlık 
ve kişiselleştirilmiş hekimlikten, sosyal medya ve sağlık, sağlık standartlarını ge-
liştiren kurumlar ve sorumlu oldukları standartların kapsamına kadar çeşitli konu-
ları detaylı bir şekilde sunmaktadır. 

İlgili standartlar ve bunları geliştiren kurumların belli başlılarından örnekler aşa-
ğıdadır: 

•	 Continua Health Alliance: Kişisel kullanıma yönelik e-sağlık cihazları-
nın birlikte çalışabilirliğine dair tasarım yönergeleri,

•	 CEN/TC 2 1: Veri içeriğinin korunması (Avrupa Standartlar Komitesine 
bağlı Sağlık Enformatikleri Teknik Komitesi / The Health Informatics 
Technical Committee - Eurpean Committee for Standardization),
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•	 HL  (Health Level Seven Interantional): Elektronik sağlık bilgisinin kul-
lanımı, kayıt altında tutulması ve değişimine dair standartlar ve

•	 HIPAA Güvenlik kuralları: Elektronik sağlık bilgisinin korunması. 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO-World Health Organization) ve Ulusal Amerikan  
Biyoteknoloji Bilgi Merkezi (NCBI-National Center for Biotechnology Infor-
mation), e-sağlık politikaları ve standartları hakkında kapsamlı bilgi almak için 
önemli kaynaklar arasında yer almaktadırlar. 

E-sağlık hizmetlerinin hastaya iletilmesi, mobil uygulamalar (örneğin iCare He-
althmonitor), akıllı cihazlara takılabilen aksesuarlar (örneğin Philips Healthsui-
te) ya da özelleşmiş ürünler (örneğin Vitalpatch) aracılığıyla sağlanabilmektedir. 
E-sağlık sistemine dâhil olan cihazlar maliyetlerine göre kiralanabilmekte ya da 
satın alınabilmektedir.

Türkiye’de E Sağlık

Türkiye’de 2000’li yılların başından günümüze kadar geçen dönemde sağlık hiz-
metlerinden duyulan memnuniyet artış gösterirken, sağlık harcamaları ve sağlık 
hizmetlerine erişilebilirlik sorunları hâlâ devam etmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 
2012). E-sağlık çözümlerinin uygulanması ve erişilebilirliği açısından bakıldığın-
da da Türkiye hâlâ gelişmekte olan bir konumdadır. 

Türkiye’de e-sağlık konusundaki kamu çalışmaları, 2003 yılında Sağlık Bakan-
lığı tarafından başlatılan Sağlıkta Dönüşüm Programı’yla ivme kazanmaya baş-
lamıştır. Bu kapsamda sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektörden 
temsilcilerin de katılımıyla oluşturulan çalışma grupları, 2004 yılında, sağlık hiz-
metlerinde eşgüdüm, sağlık envanterinin oluşturulması, bilgi transferi ve temel 
sağlık uygulamalarındaki bilgilerin toplanmasını hedefleyen Türkiye Sağlık Bilgi 
Sistemi eylem planını oluşturmuştur. Ardından, Sağlık Bakanlığı bünyesinde yü-
rütülen BİT projeleri gözden geçirilerek e-sağlık hizmetlerinin uygulamaya yöne-
lik önemli bir adımı olan “Türkiye e-Sağlık Strateji ve Uygulama Planı” hazırlan-
mıştır (Yurt, 2004). Bu çalışmaları takiben, 2006-2010 Bilgi Toplumu Stratejisi ve 
bağlamındaki eylem planı ile e-sağlık hizmetleri alanındaki stratejiler ve eylemler 
belirlenmiştir. Stratejinin önemli bir parçası, BİT çözümleri üzerinden doğrudan 
vatandaşların hizmet alımındaki erişilebilirliğini ve kaliteyi artırabilmektir. Bu 
konudaki çalışmalar, randevu, kişisel kayıtlara erişim, ödeme ve sağlık raporu 
alma gibi hizmetler ile tele-tıp uygulamaları, uzaktan sağlık danışmanlığı ve teş-
his ve tedavi destekleri alanlarını kapsamaktadır.

Sağlık Alanındaki BİT Uygulamaları

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından mev-
cutta kullanılan ve e-sağlık kapsamında farklı amaçlara hizmet eden BİT uygula-
maları bulunmaktadır. Bunlardan belli başlıcaları aşağıdadır:
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•	 Sağlık NET Platformu ve Karar Destek Sistemi: Sağlık Bakanlığı bün-
yesindeki tüm e-sağlık uygulamalarına taban oluşturan, tedavi ve teşhis 
için hizmet alan tüm bireylerin sağlık faaliyetlerinin verilerini tek elde 
toplayıp kurumların tedavi yöntemleri için alacağı kararları destekleyen 
elektronik veri saklama sistemi, 

•	 Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi ÇKYS : Sağlık Bakanlığının ve özel 
sağlık kuruluşlarının tüm kaynaklarına ait bilgilerinin kaydedildiği ve bu 
kayıtlar doğrultusunda planlama ve yönetim yapılmasına olanak veren 
sistem, 

•	 Merkezi Hastane Randevu Sistemi Alo 182 : Vatandaşların telefon veya 
internet üzerinden kamu hastaneleri ve ağız ve diş sağlığı merkezleri 
kapsamında istedikleri hastane ve hekimden randevu almalarını sağlayan 
bir uygulama, 

•	 Aile Hekimliği Bilgi Sistemi AHBS : Hem aile hekimlerinin vatandaşla-
ra verdiği hizmetin kalitesinin artırılmasını hem kaynak kullanımlarının 
daha verimli hale getirilmesini hem de bakanlık tarafından ilk elden veri 
toplama konusunda gelişme kaydedilmesini hedefleyen sistem, 

•	 MEDU A  Online Sağlık Sunucuları: SGK’nın hastaneler, eczaneler ve 
şahıslara sağladığı tüm bilgi akışının elektronik ortamda yönetilmesini 
sağlayan sistem, 

•	 İlaç Takip Sistemi İTS : Üreticisinden başlayarak ilaçların tüm hareket-
lerini takip eden, her bir kutunun depo ve eczanelerdeki giriş çıkışlarını 
kayıt alarak, ilaçların etkin ve uygun fiyatlarla tüm vatandaşlara ulaştırı-
labilmesini hedefleyen merkezi sistem,

•	 E reçete: Hata sonucu ve kötü niyetle üretilen yanlış reçetelerin önüne 
geçilmesini hedefleyen sistem ve

•	 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası TİTUBB : Tıbbi Ci-
hazların barkod numaraları kullanılarak tıbbi cihaz yönetmelikleri çer-
çevesinde, tedarikçi firmalar tarafından sunulması gereken bilgilerini 
içeren ağ tabanlı elektronik bilgi bankası.

Bu örneklere ek olarak evde bakım, BİT çözümlerini e-sağlık hizmetleri kapsa-
mında sunabileceği bir başka yenilikçi alandır. Türkiye’de evde bakım alanındaki 
ilk çalışmalar 2010 yılında özel sektörle başlamıştır. Bugün ülkemizde evde ba-
kım hizmetleri ağırlıklı olarak yerel yönetimler tarafından yürütülmektedir. Evde 
bakım alanında, hastaların ev ortamında ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerinin 
(en azından bir kısmının) gerçekleştirilmesi hastaların yaşam kalitesinin yüksel-
tilmesi ve deneyimlerinin zenginleştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. 

Özellikle tansiyon, şeker, kalp ya da solunum rahatsızlığı gibi sürekli takipte 
olmayı gerektiren kronik hastalıklar için hastaların ve onlara destek olan diğer 
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aile bireyleri ya da bakıcılarının da kullanabileceği e-sağlık alanlarındaki BİT 
uygulamaları, bu hastaların hayatlarına büyük kolaylıklar getirecektir. Örneğin, 
kalp yetmezliği hastaları için kalp atışlarını, kalp atış değişikliği ve solunum hızı 
gibi verileri toplayarak kablosuz ortamda sağlık kuruluşlarına ve doktorlara ileten 
göğse yerleştirilen cihazlar, acil durumlarda kronik hastalar ve yaşlılar için sağlık 
kuruluşlarını ve ilk yardım birimlerini haberdar eden cihazlar gibi. 

E-sağlık kapsamındaki BİT uygulamalarının hastaların kronik hastalıkları, yaş-
ları, mobilite durumları gibi ihtiyaçlarına özelleşmiş cihaz/ürünler üzerinden 
sunulmaları esas olmalıdır ki, bu endüstri ürünleri, tasarımcılarının hastaların 
yaşamlarına olumlu katkıda bulunabilecekleri, büyük potansiyele sahip bir ala-
nı tanımlamaktadır. E-sağlık hizmetleri kapsamında sunulacak cihaz ve ürünler 
her demografideki hastanın deneyimine olumlu katkıda bulunacaktır. Şüphesiz bu 
bildiride sunulan çalışmanın da odağı olan yaşlı kullanıcı grubu bunların başında 
yer almaktadır.

E SA LIK TASARIM ÇÖZ MLERİ E İTİM PRO ESİ

Yaşlılar için evde e-sağlık sistem çözümleri üzerine Orta Doğu Üniversitesi, En-
düstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde, son sınıf öğrencileri ile ODTÜ Teknokent iş 
birliği ile 201 -18 akademik yılı güz döneminde sekiz haftalık bir tasarım projesi 
gerçekleştirildi. Projenin konusu, dönem başlamadan önce ODTÜ Teknokent yö-
netiminin bünyelerinde yer alan sağlık teknolojileri üzerine çalışan firmalara yap-
tığı çağrı sonucunda düzenlenen toplantıda saptandı. Dersin öğretim üyeleri proje 
tanımını geliştirdiler, Teknokent firmaları ile paylaştılar. Bu firmaların uzmanlık 
alanları hakkında anket yolu ile bilgi topladılar. Genellikle belirli bir sağlık ala-
nına özelleşerek teknoloji ve ürün geliştiren bu firmalardan altısı, eğitim proje-
sinin araştırma sunumları, ön-jüri ve final jüri aşamalarına katılarak öğrencilerin 
çalışmaları hakkında yorumlarını ilettiler. Proje konusu belirlenirken, herhangi 
bir firmanın çalışma konusuna özelleşmek yerine, tüm firmaların kendi çerçeve-
lerinden öngörü, değerlendirme ve yönlendirme yapabileceği bir konu olan, gele-
ceğin e-sağlık sistemleri ve evde sağlık konusu seçildi. Öğrencilerin daha odaklı 
araştırma yapabilmeleri için kullanıcı grubu yaşlılarla sınırlandırıldı.

ID401 kodlu Endüstriyel Tasarım V Industrial Design  isimli derse kayıtlı öğ-
rencilerden, bireysel olarak yaşlılar için evde e-sağlık sistemine yönelik fiziksel 
cihaz ve arayüzden oluşan tasarım çözümleri geliştirmeleri istendi. Projenin araş-
tırma aşamaları dörder kişilik gruplar tarafından yürütüldü. Projeyi, 46 öğrenci 
tamamlayarak teslim etti. Projenin ayrıca aşağıdaki boyutları gözetmesi beklendi:

•	 Mevcut e-sağlık çözümlerinin yaşlıların gereksinimlerine daha iyi cevap 
verecek şekilde iyileştirilmesi, 

•	 E-sağlık sisteminin psikolojik, sosyal ve duygusal gereksinimlere cevap 
vererek, uzun vadeli takip ve kontrol sağlayarak ve böylelikle olası diğer 
hastalık ve kazaların önüne geçerek yaşlıları güçlendirmesi ve
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•	 Yeni ve gelişmekte olan teknolojileri sağlık ve iyi oluşu destekleyecek 
şekilde kullanmak.

Pro enin Aşamaları

Proje tanımı, beklentileri ve aşamaları 2 Ekim 201 ’de öğrencilere dağıtıldı. Pro-
jenin araştırma aşamaları için dörder kişilik ekipler oluşturuldu. Proje, literatür 
araştırması, kullanıcı ve kullanım ortamı araştırması, fikir geliştirme, ilk fikirler 
sunumu, ön jüri, son gözden geçirme jürisi ve final jüriden oluşan yedi ana aşa-
madan oluştu.

iteratür araştırması

Projenin ilk haftası literatür araştırmasına ayrıldı. Proje için ne tür temel bilgiler 
gerektiğine dair sınıfta yürütülen tartışma sonucunda araştırma konuları belirlen-
di. E-sağlığın tanımı, kapsamı, Türkiye’deki uygulamaları, yaşlıların sağlık so-
runları, teknoloji ile ilişkileri, mevcut ve geleceğe yönelik e-sağlık ürün, sistem 
ve teknolojilerinden oluşan konular gruplara dağıtıldı. Bir sonraki ders, gruplar 
sunuşlarını yaptıktan sonra, sunuşlarından çıkardıkları projeye yönelik sonuçlar 
üzerine posterler hazırladılar ve paylaştılar.

Kullanıcı ve kullanım ortamı araştırması

Projenin ikinci haftasında gruplardan e-sağlık sisteminin mevcut veya potansiyel 
yaşlı kullanıcıları ile birebir gözlem ve görüşme yapmaları istendi. Her gruptan, 
kullanıcının yaşam pratiklerine odaklanan, farklı kullanıcı profiline sahip iki vaka 
çalışması sunması beklendi. Vaka çalışmaları, kullanıcıların yaşam biçimlerine, 
günlük rutinlerine ve eğer kullanıcıların bakıcıları varsa, onların da deneyimlerine 
odaklandı. Görüşmelerin ana soruları, kullanıcıların kronik hastalıkları, doktor 
ve hastane ziyaret, ölçüm ve tedavi süreçlerinin sıklığı ve kapsamı, evde sağlıkla 
ilgili ölçüm yapıp yapmadıkları, bunları nasıl kaydettikleri, teknolojik cihazlara 
yakınlıkları ve kullanım becerilerini içerdi. Gruplar, araştırma sonuçlarını stüd-
yo ortamında sundular ve proje için çıkarımlarını özetlediler. Gruplardan, her iki 
araştırmanın sonuçlarının e-sağlık sistemi tasarımına nasıl etki edeceğini değer-
lendirmeleri beklendi. 

Fikir geliştirme çalıştayları ve ilk fikirler sunumu

Projenin üçüncü haftasında fikir geliştirme çalıştayları yürütüldü. Bu çalıştaylar-
da gruplardan, gelecek senaryoları kurarak e-sağlık sisteminin gelecekteki yaşam 
pratiklerini nasıl etkileyeceğini öngörmeleri istendi. Öğrencilerden daha sonra bi-
reysel çalışmaya geçerek fikir üretmeleri ve ürettikleri yeni fikirleri geliştirdikleri 
öngörüler içinde konumlandırmaları beklendi. Öğrenciler, ilk fikirlerinin eskizle-
rini üçüncü haftanın sonunda sundular.
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Ön jüri

Projenin dördüncü haftasında öğrencilerden o güne kadar ürettikleri fikirlerden en 
ayırt edici olanı seçmeleri ve sunmaları istendi. Teknokent firmalarının da davet 
edildiği bu jüride her öğrenci, seçtiği fikri araştırmalarına ve gelecek öngörülerine 
nasıl dayandırdığını, fikrin e-sağlık sistemi içinde nasıl yer aldığını ve paydaşlarla 
nasıl bir ilişkisi olduğunu anlattı ve fikrin nasıl ürünleşeceğine dair çizimlerini 
sundu. Öğrencilerden ayrıca fiziksel taslak model ve eskiz defterlerini getirmeleri 
istendi.

Son gözden geçirme jürisi

Öğrenciler seçtikleri fikri, ürün kullanıcı etkileşimi, fiziksel ergonomi, arayüz 
tasarımı ve teknik detayları açısından, yedinci haftaya kadar, dersin öğretim üye-
lerinin kritikleri doğrultusunda geliştirdiler ve sunum paftasının taslağını yedinci 
haftanın sonunda getirdiler. Dersin öğretim elemanları bu taslaklar üzerinde şekli 
düzeltme önerilerini yaptılar.

Final jüri

Projenin sekizinci haftasının sonunda, öğrenciler Teknokent firmalarının da davet 
edildiği final jüride tasarladıkları ürünün fotogerçekçi görünümlerini, kullanım 
ortamı, kullanım süreç senaryosu, teknik çizim ve ürün parçalarının montaj ilişki-
sini içerecek şekilde, sunum paftası ve fiziksel model ile sundular.

BİR KULLANICI GRUBU OLARAK YA LILAR

Öğrenciler grup araştırmalarının birinci ve ikinci aşamalarında kullanıcı grubu 
olarak “yaşlılar” için e-sağlık sistemlerine yönelik öngörüleri derlediler. Araştır-
manın ikinci aşaması, grupların özellikle arkadaş veya komşu çevrelerinden fay-
dalanarak gözlemledikleri ve mülakata tabi tuttukları, toplamda yaklaşık 0 yaşlı 
aile üyesini kapsayan, saha çalışmalarından oluşmaktaydı. Çalışmaya dâhil olan 
kullanıcı grubunun yaşları 6  ila 80  arasında yer almaktaydı. 

Sıklıkla Rastlanan Sağlık Sorunları

Öğrencilerin yaşlı kullanıcıların yoğunlukla sahip olduğunu tespit ettikleri rahat-
sızlıklar, kardiyovasküler/kan dolaşımı ile ilgili sorunlar, solunum rahatsızlıkları, 
kemik/eklem dejenerasyonu, serebral ve bilişsel algı problemleri ve ürolojik has-
talıklardı. Tespit edilen rahatsızlıklar, hem Kalkınma Bakanlığının (2013) yayın-
ladığı “Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi” proje raporunda yer alan sağlık 
araştırmasına göre bireylerde hekim tarafından teşhis edilen hastalık ve sağlık 
sorunlarıyla hem de öğrencilerin tasarım önerilerine konu olacak alanlara yönelik 
tercihleriyle paralellik göstermekte.

Öğrencilerin saha çalışması sonunda kullanıcılardan topladıkları bulgular, ilgili 
literatürlerden elde edilebilecek bilgiye çok uzak düşmese de bu aşama, öğren-
cilerin tasarım sürecinin başında kullanıcıya yönelik bir saha çalışmasını nasıl 
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kurgulayacaklarını, istedikleri bilgiyi işe yarar ve etkili bir şekilde nasıl elde ede-
bileceklerini ve kısa sürede çıkarımlarda bulunarak tasarımlarını yönlendirecek-
leri sonuçlara nasıl dönüştüreceklerini anlamaları açısından oldukça faydalı bir 
aşamaydı. En önemlisi de bu süreçte türlü hastalıklara sahip kullanıcı grubunun 
rahatsızlıklarına bizzat tanık olarak yaşadıkları sorunları ve zorlukları gözlemle-
mek, öğrencilere, kullanıcıların e-sağlık hizmetlerine dair mevcut ihtiyaçlarını ve 
beklentilerini doğrudan anlayabildikleri zengin deneyimler sağladı. 

Öğrencilerin yaşlı kullanıcılara dair vardıkları çıkarımlar şöyle özetlenebilir: 

Yaşlıların, duyusal ve motor becerilerindeki dejenerasyonlar nedeniyle fiziksel 
zorluklar yaşadıkları tespit edildi. Yavaşlayan metabolizmanın etkisiyle kilo artı-
şı, diyet ve egzersiz zorlukları yaşadıkları anlaşıldı. Ayrıca, karar verme aşama-
sının uzun zaman alması ve unutkanlık nedeniyle cihazların etkili kullanımında 
zorlanma ve ilgili görevleri gerçekleştirirken hata payının artması söz konusu 
olabilmekte (Anderson ve Perrin, 201 ; IDF, 2016; Nielsen, 2013). Saha çalış-
masına katılan yaşlı kullanıcılarda gözlenen bir başka durum ise, fiziksel kısıtla-
maların (örneğin mobilite problemlerinin) olduğu durumlarda sosyal ve duygusal 
anlamda da zorluklar yaşamaları (Cole ve Dendukuri, 2003; Wol  vd., 2002) ve 
bunun davranış ve faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemesiydi. Fiziksel sağlığa 
eşlik eden zihinsel sağlık da üzerine ciddi eğilinmesi gereken bir konu olarak 
gözlemlendi. Kronik hastalıklar ile yaşamlarını devam ettiren katılımcıların bir-
çoğu, anksiyete ve depresyon gibi psikolojik sorunlarla da başa çıkmak zorunda 
kaldıklarını dile getirdiler. Bu nedenle, yaşlıların sosyal yaşamı ve günlük rutinle-
ri hastalıkların yanı sıra yaşlanmanın getirdiği genel etkileri tarafından da büyük 
oranda kesintiye uğramaktaydı.

Medikal rün ve Servislere Yönelik Kullanıcı Deneyimleri

Mülakatlara katılan yaşlı kullanıcılardan mevcut tıbbi ürün ve hizmetlere dair 
deneyimleri hakkında bilgi vermeleri istendi. Yazının devamında yer alan bulgu-
lar, kullanıcıların tıbbi durumlarından bağımsız olarak, öğrencilerin araştırma so-
nuçlarında sıklıkla tekrar etmiştir. Bir bütün olarak ele alındıklarında, özelleşmiş 
kullanıcı grubuna has vurgulanan sorunlar, başlıca sağlık hizmetlerine erişim ve 
kullanıcı deneyimidir.  

•	 Yaşlılar sürecin çok yavaş işlediğini düşündükleri için doktor ziyaretin-
den kaçınıyorlar ya da doktorun zamanını gereksiz alacaklarını düşünü-
yorlar.

•	 Genellikle yaşlı hastaya tıbbi cihaz kullanımında yardımcı olabilecek bir 
bakıcı (örneğin yakın akraba, arkadaş, komşu ya da sağlık uzmanı) bu-
lunuyor.

•	 Kullanıcı grubu genel olarak e-sağlık sistemlerine yabancı ya da bu 
alanda deneyimsizken, sağlık durumlarını destekleyen veya takip eden, 
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tansiyon ölçme cihazı gibi, diğer elektronik cihazların kullanımlarında 
deneyim sahibi.

•	 Mevcuttaki elektronik tıbbi cihazların kullanım talimatları karmaşık ve 
kullanılabilirlikleri oldukça zayıf.

•	 İnternet bağlantısı olan cihazların kullanımı söz konusu olduğunda, ilgili 
işlevler genellikle hasta tarafından değil, bakıcı/yardımcı aile bireyi tara-
fından gerçekleştirilmekte.

•	 Yaşlılar, genellikle teknolojik ürün ve hizmetlerin kullanımında daha çok 
zorluk çekmekteler. Teknolojiyi çok karmaşık ve öğrenilmesini zor bul-
makta, fiziksel ürünlerin ise hassas olduğunu ve çok kolay kırılabilece-
ğini düşünmekteler. Çoğu durumda, teknolojiye dair problemleri genç 
nesillere (özellikle çocukları veya torunlarına) danıştıkları için bütünsel 
anlayışları sınırlı kalmakta.

•	 Güvenilirlik sıkça vurgulanan bir konu olarak karşımıza çıkmakta: tekno-
loji “güvenilir olmayan” olarak tanımlanmaktayken, doktor ile yüz yüze 
görüşme tercih sebebi. Bunun yanı sıra, yaşlılar cihaz ölçümlerini kay-
detmek için ürünün hafıza fonksiyonunu kullanmak yerine, veriyi kay-
betmekten korktukları için bunları kâğıt üzerine kaydetme eğilimindeler.

•	 Yaşlıların kullandıkları telefonlar (çoğunlukla aramalar için, internet eri-
şimi değil) ile tıbbi cihazlar arasında genellikle işlevsel ya da fiziksel bir 
bağlantı ya da ilgi bulunmamakta. 

•	 Bazı tıbbi cihazların kullanımının oldukça bariz görünür olması, ilginin 
hastalara odaklanmasına yol açmakta, bu durum ise yaşlılarda utanç ve 
yetersizlik hissi yaratmakta.

•	 Mobil oldukları iddia edilen kimi cihazlar hâlâ fiziksel olarak ağır ve 
yaşlıların kullanım gücü ve kolaylığının ötesinde bulunmakta.

Yaşlı Kullanıcılar için E Sağlık Tasarımı

Yaşamın tüm alanlarında teknolojinin öneminin artmasıyla hem yaşlıların tekno-
lojiye aşinalığı hem de e-sağlık sistemlerinin bu kullanıcı grubuna etkili bir şe-
kilde hitap etme olasılığı önümüzdeki yıllarda giderek artacaktır. Ancak şu anda, 
öğrencilerin araştırma sonuçlarıyla da desteklendiği üzere, e-sağlık sistemlerinin 
kullanımı yaşlılar için hem teknolojik ve hem de sosyal açılardan zorluklar taşı-
maktadır. Bu doğrultuda, öğrencilerden, yaptıkları gözlem ve mülakatlardan elde 
ettikleri tıbbi ürün ve hizmetlere yönelik deneyimleri yansıtarak bunları yeni nesil 
e-sağlık sistemlerini tasarlamak için kullanmaları istendi. Uygulamaya yönelik 
pratik tavsiyelerin tümü bir araya getirilerek sınıf içerisinde öğrenciler tarafından 
karşılaştırıldı ve ürün-sistem-servis tasarımlarında aşağıdaki ortak noktaların dik-
kate alınması gerektiğine dair fikir birliğine ulaşıldı.
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Genel yaklaşım: Nispeten basit ürünlerin tasarlanması; öğrenimi kolay, az sayıda 
etkileşim adımı olan, açık geri bildirimli ve hata payı düşük.

Kullanıcıyı kendini kontrolde hissettirme: Kendi kendine yeterlilik ve tek başına 
kullanımı teşvik eden.

Güven verici: E-sağlık sisteminde, genel yorumlar verilmesi ya da kara kutu iz-
lenimi yaratılmasından ziyade, sağlık personeliyle doğrudan bağlantı kurularak 
güvenin kazanılması.

Geribildirim: Çoklu duyusal geribildirim (örneğin dokunma, titreşim, ses, renk 
zıtlıkları gibi) verilmesi, böylece (belki de körelmiş olan) tek bir duyuya yüklen-
menin önüne geçilmesi.

eri sunumu: Eğer uygunsa, mevcut gösterge bilgilerinin (örneğin normla değerin 
içinde/dışında gibi) okuma-yazma bilmeyenlerin de anlayabileceği şekilde detay-
lardan arındırılarak sunulması.

Görme kaybı: Görme kayıpları yaşayanlar için, yüksek kontrastlı ve büyük görsel 
öğeler (veya çoklu duyusal geribildirim) kullanılması.

İşitme kaybı: İşitme kaybı için, daha yüksek ses, altyazı ve görsel geribildirim 
kullanılması.

Motor becerilerde kayıplar: Motor becerilerdeki kayıplara yönelik olarak, arayüz 
öğelerinin özellikle görece önemleri vurgulanacak şekilde kümelenmesi.

Dil: Yerel dillerin desteklenmesi, küresel olarak dağıtımı yapılan, grafik ve ara-
yüzleri İngilizce olan cihazlarla sınırlı kalınmaması.

Dayanıklılık: Sağlam ve dayanıklı bir tasarımın dilinin kullanılması ve bu görsel 
dil sayesinde ürün algısındaki kırılganlık sorununun önüne geçilmesi.

Duygusal etki: Olumlu bir duygusal etkiyle yaşam kalitesi üzerinde de olumlu 
etki yaratmayı amaçlamak, yaşlı insanların hastalıkları nedeniyle kolayca etkile-
nebileceğini ve demoralize olacağını düşünerek bilginin iyimser bir yaklaşımla 
sunulması.

Kişiselleştirme: Verilerin ve arayüz bilgilerinin kişiselleştirilerek güven ve refa-
katçi hissinin yaratılması. 

Otomasyon: Tekrar eden ve hatalara açık işlemler için otomasyonun düşünülmesi.

Sosyal bağlantı: Yaşlı hastalara göz kulak olmak isteyecek aile bireyleri, arkadaş 
ve bakıcıların da dikkate alınması.

Sosyal hassasiyet: Ürünlerin kullanıcılara hastalıklarını sürekli hatırlatır şekilde 
tasarlanmaması. 
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Tasarım Önerileri

Toplamda 46 (konsept) tasarım önerisinin final jüri değerlendirmesi yapıldı. Tab-
lo 1, öğrencilerin tasarım çözümleri geliştirdikleri tıbbi koşulların dağılımını gös-
termektedir.

Proje, oldukça geniş yelpazede ele alınan e-sağlık cihazlarının yakın gelecekte 
nasıl olacağına dair öngörüler sunduğu için birincil amacı açısından başarıya ulaş-
tı. Öğrencilerin yaşlı kullanıcılarla yaptıkları saha çalışmasının sonucunda sapta-
dıkları ürün-sistem-servis tasarımlarında dikkate alınması gereken noktaları kon-
septlerinde de uyguladıkları görüldü. Öğrencilerin başa çıkması gereken bir diğer 
önemli nokta ise, yaşlı kullanıcıların genel şüphecilik ve isteksizliklerine rağmen, 
yeni ve gelişmekte olan teknolojilerin ürün ve servislere entegrasyonunun yapıl-
masıydı. Önerilen 46 tasarım konsepti içerisinde kullanılan teknoloji türlerinde 
önemli farklılıklar olduğu gözlendi. Aşağıda yer alan teknoloji ve tasarım yakla-
şımları birden çok tasarım arasında tekrarlamış olanları içermektedir. Resim 2, bu 
doğrultuda öğrencilerin final sunum paftalarından alınan kesitleri içermektedir.

Yapay zek . Bireyin tıbbi ihtiyaçlarını ve alışkanlıklarını öğrenme ve kişiye daha 
uygun şekillerde cevap verilmesi.

Ta lo 1  Öğrenci tasarım projelerinde ele alınan tıbbi rahatsızlıkların dağılımı

Kardiyovasküler  Kan 20
Diyabet (özellikle Tip 2) 10
Hipertansiyon 6
Kan viskozitesi / Pıhtılaşma 2
Genel Kalp rahatsızlıkları 2
Solunum 8
Astım
KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları) 2
Uyku apnesi 1
Kemik ve Eklem De enerasyonu 7
Artrit 3
Fizyoterapi 2
Osteoporoz (ağrı azaltılması) 1
Duruş bozukluğu - kemik rahatsızlıkları 1
Sere ral  Bilişsel 6
Demans / Alzheimer
Parkinson 1
Çoklu rahatsızlıklar 4
Nabız  oksijen doygunluğu  ilaç hatırlatma 3
İlaç verme 1

rolo ik 1
Böbrek hastalığı 1
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Artırılmış gerçeklik: Gerçeklikten kopmaya gerek kalmadan, aşina olunan çev-
reye görsel bilgi katmanının eklenmesi. Özellikle demans hastaları için onlara 
hatırlatmalar vasıtasıyla rehberlik edebilecek seçenekler sunulması.

3B baskı Kişiye özel üretim: Yeni üretim teknolojilerini kullanarak bireylerin vü-
cutlarına mükemmel uyum sağlayan ürün bileşenlerinin oluşturulması. 

Canlı internet akışı: Çevrimiçi fizyoterapi derslerine erişim ve uygulama esnasın-
da canlı takip ve danışmanlık alınması. 

Sosyal ağ: Aynı durumdan etkilenen olan hastalar arasında test sonuçlarının pay-
laşılarak bağlı olma ve topluluk hissinin yaratılması.

Ortak kullanım: E-sağlık ürünlerinin akıllı telefonların işlem gücünden ve yüksek 
çözünürlüklü dokunmatik ekran özelliklerinden faydalanarak işlevlerini yerine 
getirmeleri. 

İlaç yamaları: Eczacılar tarafından hazırlanan çözülebilir ve takip edilebilir ya-
maları vasıtasıyla ilaçların verilmesi. 

Noninvaziv deri altına girmeden  veri toplama: Kan alımı için alternatif yöntem-
ler veya optik kalp atışı monitörü, optik tansiyon sensörü, otomatik görüntü ana-
lizi, minyatür hareket algılayıcıları, tükürük bazlı glikoz algılama gibi alternatif 
uzman ekipmanlar kullanılması. 

Hareketlilik: GPS, giyilebilir ve tekstile gömülü teknolojilerin eklenmesiyle, 
mekâna bağımlı test, gözlem ve takip kısıtlamalarının ortadan kaldırılması.

Sayısal GUI grafik kullanıcı arayüzleri  ötesinde: Verilerin ve sonuçların sunu-
munda, renk değişen ışıklı elemanlar veya durum simgeleri, küçük cihazlar yerine 
duvar üzerine projeksiyonlar ve doğayı örnek alan veri sunum şekilleri (veri ni-
teliğine göre yaprakların solması ya da çiçek açması) gibi alternatif yollara vurgu 
yapılması.

SONUÇLAR

Bildirinin kapsamında sunulan Türkiye özelinde yaşlılara ve yaygın sağlık so-
runlarına odaklanan araştırma ve beraberinde önerilen tasarım çözümleri; mevcut 
e-sağlık çözümlerinin yaşlıların fizyolojik ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebile-
cek hale getirilmesini, kontrolü mümkün olduğunca yaşlılara vererek psikolojik, 
sosyal ve duygusal ihtiyaçlarının da karşılanmasını, uzun dönemli kronik hasta-
lıkları kontrol altına alınmasını, komplikasyonları, başka hastalıkları ve kazaları 
engellemeyi, yeni ve gelişmekte olan teknolojileri de devreye sokarak sağlık ve 
iyi oluşun desteklenmesi ve kontrol altına alınmasını hedeflemiştir. 

Bu bildiride öğrencilerin kısa bir süre içerisinde yürüttükleri, yaşlıların yaşadıkla-
rı sağlık sorunlarına yönelik araştırma ve bunların teknolojik çözümlerle eşleşme-
lerinin sonuçları sunulmaktadır. Yürütülen bu araştırma, öğrencilerin yaşlı nüfusa 
ve yaşlı nüfusun yaşadığı problemlere dair bakış açılarını farklılaştırmıştır. Bu 
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bağlamda öğrencilerin yaşadıkları tasarım süreci ve çözüm önerileri, karşılaşılan 
problemlere yeni yaklaşımlar getirmektedir.

Birlikte ele alındıklarında, öğrencilerin tasarımları, evde sağlık alanında ilham 
verici bir gelecek sunmaktadır. Projede tasarım tanımının nispeten açık uçlu tutul-
muş olması, öğrencilerin önerdikleri tasarım çözümlerinin de geniş bir yelpazeyi 
kapsamasını sağladı. Eğitim açısından bakıldığında, öğrenciler tasarımda yenilik-
çi çözümler ve yeni paradigmalara yönelmeleri için stüdyo eğitimi kapsamında 
yılların deneyimiyle şekillenmiş ve test edilmiş olan proje adımları ile yönlen-
dirildiler. Önerilen tasarımlar, Teknokent firmalarına hem yeni pazar potansiyeli 
hem de e-sağlık ürünlerini birbirinden ayırt ettirecek bakış açısı sundular.

BİT çözümlerinin Türkiye’de sağlık hizmetleri içinde kullanımı son yıllarda ar-
tarak önemli kazançlar sağlamaya başlamıştır. Ancak e-sağlık sistemlerinin yay-

Resim 2  Tasarım önerilerine entegre edilen farklı yaklaşımlarından örnekler
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gınlaşabilmesi ve ilgili ürün ve servislerin hayata geçirilebilmesi için öncelik-
le toplumda bilgi teknolojilerinin kullanımının artması gerekmektedir. Bugün, 
Türkiye’de sağlık sorunları olan (yaşlı) nüfusun büyük bir kısmının internete 
erişimi ya da internet kullanımı sınırlı düzeydedir. Toplumda bilgi teknolojilerin 
kullanımı arttığı sürece sağlık sektöründeki uygulamalar şüphesiz daha da çeşit-
lenecek, yaygınlaşacak ve sağlık hizmetlerinde beklenen etkiye ulaşılabilecektir.

Günümüzde internet bağlantılı cihazlar ve hizmetlere yaşlı nüfusun aşinalığı ve 
güveni açısından da bir geçiş dönemi yaşamaktayız. Önümüzdeki nesiller yaşlılık-
larına daha fazla dijital ürün ve servis kullanmış olarak erişecekleri için, e-sağlık 
cihazlarının daha kolay kabul göreceği ve daha etkili olacaklarını düşünmek ya da 
e-sağlık sistemlerinin tıbbi koşulları değerlendirme ve takip etmede başlıca yön-
tem olacaklarını beklemek de yanlış olmaz. Hatta, e-sağlık cihazlarının nesnelerin 
internetine dâhil olmaları da söz konusu olacaktır.
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