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ÖZET 
Amaç: Ülkemizdeki diyabetli hastaların teknoloji 
kullanma alı�kanlıklarının sorgulanarak ülkemizde 
yapılacak telesa�lık çalı�malarına yol göstermek.  
Gereç ve Yöntem: Toplam  107 tip II diyabet 
hastasına anket yapıldı. 
Bulgular: Hastalardan 59’u (% 55) kadın 48’i (% 45) 
erkekti. Hastaların % 99’unun ev telefonu, % 52’sinin 
cep telefonu vardı. Yüzde 33’ü Kısa Mesaj Servisi 
kullanabildi�ini söyledi. Hastaların % 14’ü evinde 
bilgisayar oldu�unu, % 17’si bilgisayar kullanmayı 
bildi�ini, % 9’u evinde veya i�yerinde internet eri�imi 
oldu�unu söyledi. Hastalardan % 5’inin e-posta 
hesabı vardı. Yüzde 46’sı ATM (Banka Otomatı), % 
37’si glukometre kullandı�ını söyledi. Erkeklerde cep 
telefonuna sahip olma, evinde bilgisayar bulunma, 
bilgisayar kullanma, internet eri�imi ve ATM 
kullanma oranlarıı kadınlara göre istatistiksel olarak 
anlamlı �ekilde daha yüksekti. Hastalar 38-57 ya� ve 
58-85 ya� olarak iki gruba ayrıldı�ında gençlerde cep 
telefonuna sahip olma, SMS kullanma, evinde 
bilgisayar bulunma, bilgisayar kullanma, �nternet 
eri�imi, e-posta hesabına sahip olma ve ATM 
kullanma oranları ya�lılara göre istatistiksel olarak 
anlamlı �ekilde daha yüksekti. 
Sonuç: Diyabetli hasta profilimizin yakla�ık yarısı cep 
telefonu kullanmaktadır ve diyabetli hastalarda 
yürütülecek teletıp projeleri için cep telefonu uygun 
bir araç gibi görünmektedir. Genç ve erkek hastaların 
teknolojiye daha yatkın oldukları da göz önüne 
alınmalıdır. 

 
ABSTRACT 
 
An Evaluation on Technology Use of Diabetic 
Patients 
 
Purpose Evaluation of technology use of diabetics. 
Material and Methods 107 type II diabetic patients 
answered a questionnaire. 
Results Fifty-nine (55%) of the patients were female 
and 48 (45%) were male. Ninety-nine percent of the 
patients have home telephone, 52% has cellular 
telephone. Thirty-three percent can use SMS (Short 
Message Service). Fourteen percent has computer at 
home, 17% can use computer, 9% has Access to 
Internet at home or office. Five percent of the patients 
have e-mail account. Forty-six percent and 37% can 

use ATM (Automatic Teller Machine) and glucometer 
respectively. Male patients have a higher rate of 
having cellular phone, computer at home, using 
computer, internet Access, and using ATM compared 
to female patients. When we divide the patients 
according to age as 38-57 and 58-85, the younger 
group has a higher rate of having cellular phone, 
using SMS, having computer at home, using computer, 
internet access, having e-mail account, and using 
ATM compared to older patients. 
Conclusion Approximately half of the diabetic 
patients use cellular phone. Cellular phone seems to 
be a suitable tool for telehealth studies which are 
designed for diabetic patients. Younger and male 
patients show tendency to use technology. 
 
Anahtar Kelimeler: Diabetes Mellitus, Teletıp, 
Telefon, Cep Telefonu, Bilgisayar Okuryazarlı�ı 
 
1. G�R�� 
 
Bili�im ve ileti�im ça�ı, sa�lık hizmetlerini de 
derinden etkilemektedir. Uzaktan klinik hizmeti, 
hastalara ve sa�lık çalı�anlarına yönelik e�itimi, halk 
sa�lı�ını ve sa�lık yönetimini desteklemek için bili�im 
ve ileti�im teknolojilerinin kullanılmasına telesa�lık 
(telehealth) denir. Yakın gelecekte telesa�lık 
uygulamaları sa�lık hizmetinin önemli bir parçası 
haline gelecektir. Bu uygulamaların yardımı ile sa�lık 
bakımının kalitesinin artması ve maliyetinin dü�mesi 
beklenmektedir. 
 
Geçti�imiz yıllarda, telesa�lıkla ilgili yüzlerce 
ara�tırma yapıldı. Bazı hastalıklar, do�aları gere�i 
uzaktan uygulamalardan daha fazla yarar elde edebilir 
niteliktedir ve bugüne kadar yapılan ara�tırmaların 
özellikle bazı hastalıklar üzerine yo�unla�tı�ını 
görmekteyiz. Bu hastalıklardan bir tanesi de diyabettir 
ve bu hastalı�ın telesa�lık uygulamaları açısından bazı 
avantajları vardır. 
 
Diabetes mellitus kan �ekerinin uygun �ekilde regüle 
edilememesi ile karakterize bir hastalıktır. Normal 
çalı�an bir metabolizmada kan �ekerinin de�eri 
fizyolojik bir aralıkta bulunur. Bazı hastalarda 
insülinin normal salıverilme mekanizmasının 
bozulması nedeniyle kan �ekerinin normal de�erlerin 
üstüne çıkması sözkonusudur. Artmı� kan �ekeri uzun 
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vadede böbrekler, göz, kardiyovasküler sistem ve 
insan bedenindeki birçok doku üzerine zararlı 
etkilerde bulunur. Diyabet, ileri ya�larda en sık 
görülen morbidite nedenlerinden birisidir. Yeti�kin 
nüfustaki prevalansı % 8 dolayındadır [1]. Tedavideki 
temel hedef, kan �ekerini normal sınırlar içinde 
tutmaktır. Hastalık belirtileri erken dönemde kendini 
belli etmeyebilir ve kan �ekerindeki ani yükselmeler 
belirgin klinik bulgu ve belirtilere yol açmayabilir. 
Hastalar katı bir diyete uymalı ve ilaçlarını düzenli 
kullanmalıdır. Kan glükozunun düzeyine sık sık 
bakılmalıdır, bu �ekilde glükoz metabolizmasında 
olabilecek de�i�iklikler saptanıp tedavi tekrar 
ayarlanır [2]. 
 
Hasta, evde glükometre denilen küçük bir cihazla 
kendi glükozunu ölçebilir. Hasta glükometre yardımı 
ile hekim ziyaretlerinin arasında kalan dönemlerde 
kendi tedavisini düzenleyebilir. Ne yazık ki hastaların 
üçte ikisi cihazı gerekti�i kadar sık kullanmazlar [3]. 
Buna ek olarak, hastayı takip eden hekim ço�u zaman 
hastanın evdeki ölçüm sonuçlarından haberdar olmaz. 
Bazen hasta ilacını düzenli olarak kullanmaz, diyetine 
tam olarak uymaz ve bu “istisnalardan” da hekime söz 
etmez. Bu hastalarda kan basıncı ve kilo takibi de 
önemlidir [4]. Hastalı�ın süresi ya�am boyudur ve 
hasta kimi zaman kontrollerine de gelmeyebilir. 
Diyabetli hastalara verilen sa�lık hizmetinin kalitesi 
telesa�lık uygulamaları yardımı ile arttırılabilir. 
Literatürde diyabet üzerine yapılan çalı�malarda pek 
çok teknoloji kullanılmı�tır. Videokonferans [5], 
�nternet [6-8], modem iletimi [9], KMS (Kısa Mesaj 
Servisi) [10], WAP [11] (Wireless Access Protocol) 
bunlardan bazılarıdır. Bazı çalı�malarda, bu 
teknolojiler kombine �ekilde kullanılmı�tır [12]. 
 
Mahmud ve Lenz’in çalı�masında [5] hastanın evine 
videokamera içeren basit bir teletıp sistemi kurularak 
normal telefon hattı ile hastaneye ula�ması 
sa�lanmı�tır. Bu sistem aracılı�ı ile hasta ile ileti�im 
kurularak kan �ekeri düzenlenmeye çalı�ılmı�tır. 
Sistemin etkili ve ekonomik oldu�u bildirilmi�tir. 
Nigrin ve Kohane’nin [6] çalı�masında ise �nternet 
eri�imi olan bir bilgisayara, glükometre ba�lanmakta, 
kan �ekeri de�erleri �nternet üzerinden sa�lık 
merkezine aktarılmaktadır. Chase ve arkada�larının 
çalı�masında [8] da hastalar kendi kan glükoz 
de�erlerini modem ile hastaneye aktarmı�lar, 
gerekiyorsa tedavileri bu �ekilde düzenlenmi�tir. 
Düzenli kontrole gelen hastalarla kıyaslandı�ında bu 
hastaların kan �ekeri düzeylerinde anlamlı bir farklılık 
olmadı�ı, fakat maliyetlerin dramatik �ekilde dü�tü�ü 
gözlenmi�tir. 
 
Türkiye’de de telekomünikasyon ve bili�im 
teknolojilerinin kullanımı sa�lık bakım hizmetinin 
kalitesini yükseltecektir. Türkiye’nin teknoloji 
kullanımı ile ilgili verilerine baktı�ımızda, durum 
�imdilik çok parlak görünmemektedir. Devlet �statistik 
Enstitüsü verilerine göre 2004 yılında 15-74 ya� arası 

bireylerin internet kullanım oranı % 13.25’tir [13], 
ama di�er yandan cep telefonu abone sayısı 34 milyon 
dolaylarındadır [14] Buna göre 15 ya� üzerindeki her 
100 ki�iye yakla�ık 70 telefon dü�mektedir. Cep 
telefonu sayısının görece olarak yüksekli�i, 
Türkiye’de bu cihazın sa�lık hizmetlerini 
desteklemekte kullanılabilece�ini dü�ündürmektedir. 
 
Telesa�lık uygulamalarında kullanılacak teknolojinin 
seçiminde hasta profilinin seçimi önemlidir. 
Teknolojiye yatırım yapmadan önce hastaların 
teknolojiye kar�ı tutumu ve çe�itli teknolojik araçları 
kullanma deneyimini bilmekte büyük yarar vardır. Bu 
çalı�mada, diyabet hastalarına destek olacak bir sistem 
geli�tirilmeden önce hastaların teknoloji kullanım 
alı�kanlıkları hakkında bir anket çalı�ması yapıldı. 
Hastaların sahip oldu�u teknolojik araçlar ve 
teknolojiye kar�ı tutumları hakkında bilgi alındı. Bu 
çalı�manın sonuçlarının Türkiye’de diyabetli hastalara 
destek olacak bir sistemin tasarımında ve bu sistemi 
kullanacak hastaların seçiminde yardımcı olmasını 
bekliyoruz. 
 
2. YÖNTEM 
 
Çalı�ma Akdeniz Üniversitesi Endokrinoloji 
Poliklini�inde yapıldı. Hazırlanan anket formları 10 
hasta üzerinde denendikten sonra poliklini�e gelen 
hastalardan arasından rasgele seçilen hastalarla 
dolduruldu. Anket formunda demografik veriler, cep 
telefonu, bilgisayar, internet ve glükometre kullanımı 
ile ilgili sorular bulunmaktaydı. �statistiksel analiz için 
SPSS 10.0 (Statistical Package for Social Sciences) 
kullanıldı. �statistiksel kar�ıla�tırmalarda ki kare 
testleri, ba�ımsız gruplar için t testi, Mann-Whitney U 
testi kullanıldı. Parametrik veriler ortalama±standart 
sapma, nonparametrik veriler ortanca ile gösterildi. 
 
3. SONUÇLAR 
 
Toplam  107 hastaya anket yapıldı. Bunlardan 59’u 
(% 55) kadın 48’i (% 45) erkekti. Kadınlar 58±9 
(ortalama±standart sapma), erkekler 56±12 ya�ındaydı 
(p=0.360). Hastaların 106 (% 99) tanesinin evinde 
telefon vardı ve ortanca 10 yıldır aynı telefon 
numarasını kullanıyorlardı. “Cep telefonunuz var mı” 
sorusuna 106 hasta yanıt verdi. Bunlardan 56’sı (% 
52) cep telefonu oldu�unu belirtti. Bu hastaların 
ortanca dört yıldır cep telefonu vardı, üç yıldır aynı 
numarayı ve 1,5 yıldır aynı telefonu kullanıyorlardı. 
Hastaların 52 tanesi (% 93) cep telefonunun 
markasını, 29 tanesi (% 52) modelini söyleyebildi. 
Teknik özellikleri saptanabilen 30 telefondan be� 
tanesi (% 17) WAP, dört tanesi (% 13) WAP ve GPRS 
fonksiyonuna sahipken, 21 tanesinde (% 70) her iki 
özellik de yoktu. KMS kullanıp kullanmayı bilmedi�i 
sorusuna 54 hasta yanıt verdi bunlardan 18’i (% 33) 
KMS kullanabildi�ini söyledi. Altı ay içinde cep 
telefonu almayı dü�ünüp dü�ünmedi�i sorusuna ise 82 
hasta yanıt verdi. Bunlardan on tanesi (% 11) cep 
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telefonu almayı dü�ündü�ünü söyledi. Hastalardan 15 
tanesi (% 14) evinde bilgisayar oldu�unu, 18 tanesi 
(% 17) bilgisayar kullanmayı bildi�ini, on tanesi (% 9) 
evinde veya i�yerinde internet eri�imi oldu�unu 
söyledi. Hastalardan be� tanesinin (% 5) e-posta 
hesabı vardı. Kırk dokuz tanesi (% 46) ATM, 40 
tanesi (% 37) glukometre kullandı�ını söyledi. 

Sorulan yanıtlara verilen cevaplar cinsiyetler açısından 
kar�ıla�tırıldı. Bu kar�ıla�tırmaya ait veriler tablo I’de 
görülmektedir. Buna göre erkeklerde cep telefonuna 
sahip olma oranı, evinde bilgisayar bulunma oranı, 
bilgisayar kullanma oranı, internet eri�imi oranı, ATM 
kullanma oranı, cep telefonuna sahip olma süresi 
kadınlara göre istatistiksel olarak anlamlı �ekilde daha 
yüksektir.  

 
Tablo I. Hastaların teknoloji ile ili�kilerinin cinsiyete göre kar�ıla�tırması. 

Cinsiyeti Kadın Erkek p 
Ev telefonu var. 58/59 (% 98) 48/48 (% 100) 1.000 
Ev telefonunun numarası kaç yıllık? 8 (n=55) 10 (n=48) 0.004 
Cep telefonu var 18/59 (% 31) 38/48 (% 79) 0.000 
SMS kullanabiliyor 6/18 (% 33) 12/36 (%33) 1.000 
Kaç yıldır cep telefonu var? 3 (n=17) 5 (n=35) 0.043 
Kaç yıldır aynı numarayı kullanıyor? 1.5 (n=17) 3 (n=35) 0.089 
Kaç yıldır aynı telefonu kullanıyor? 1 (n=17) 2 (n=35) 0.736 
Önümüzdeki altı ay içinde cep telefonu almayı dü�ünüyor 3/51 (% 6) 7/41 (% 17) 0.184 
Evinde bilgisayar var 4/59 (% 7) 11/48 (% 23) 0.017 
Bilgisayar kullanıyor 2/59 (% 3) 16/48 (% 33) 0.000 
Evde veya i�yerinde internet eri�imi var 3/59 (% 5) 12/48 (% 25) 0.003 
E-postası var 1/59 (% 2) 4/48 (% 8) 0.171 
ATM kullanıyor 16/59 (% 27) 33/48 (% 69) 0.000 
Glükometre kullanıyor 21/59 (% 36) 19/48 (% 40) 0.671 

 
  
Sorulan yanıtlara verilen cevaplar ya�a göre de 
kar�ıla�tırıldı. Bu kar�ıla�tırmaya ait veriler tablo II’de 
görülmektedir. Buna göre gençlerde cep telefonuna 
sahip olma oranı, SMS kullanma oranı, evinde 
bilgisayar bulunma oranı, bilgisayar kullanma oranı, 

�nternet eri�imi oranı, e-posta hesabına sahip olma 
oranı, ATM kullanma oranı, cep telefonuna sahip 
olma süresi, aynı telefonu kullanma süresi ya�lılara 
göre istatistiksel olarak anlamlı �ekilde daha 
yüksektir.  

 
Tablo II. Hastaların teknoloji ile ili�kilerinin ya�a göre kar�ıla�tırması. 

Ya� 38-56 57-85 p 
Ev telefonu var. 52/53 (% 98) 54/54 (% 100) 0.495 
Ev telefonunun numarası kaç yıllık? 9 (n=52) 10 (n=51) 0,172 
Cep telefonu var 34/53 (% 64) 22/54 (% 41) 0.015 
SMS kullanabiliyor 16/34 (% 47) 2/20 (% 10) 0.005 
Kaç yıldır cep telefonu var? 5 (n=34) 2.25 (n=18) 0.011 
Kaç yıldır aynı numarayı kullanıyor? 3 (n=34) 1.25 (n=18) 0.092 
Kaç yıldır aynı telefonu kullanıyor? 2 (n=34) 1 (n=18) 0.039 
Önümüzdeki altı ay içinde cep telefonu almayı dü�ünüyor 6/47 (% 13) 4/45 (% 9) 0.740 
Evinde bilgisayar var 15/53 (% 28) 0/54 (% 0) 0.000 
Bilgisayar kullanıyor 16/53 (% 30) 2/54 (% 4) 0.000 
Evde veya i�yerinde internet eri�imi var 14/53 (% 26) 1/54 (% 2) 0.000 
E-postası var 5/53 (% 9) 0/54 (% 0) 0.027 
ATM kullanıyor 34/53 (% 64) 15/54 (% 28) 0.000 
Glükometre kullanıyor 21/53 (% 40) 19/54 (% 35) 0.635 

 
 
Bu verilerden 57 ya�ının altında hastaların ve erkek 
hastaların teknoloji kullanımına daha yakın oldu�u 
görülmektedir. Hem 57 ya�ın altında hem de erkek 
olan 25 hasta vardır. Bunların 23’ünün (% 92) cep 
telefonunu oldu�u, 11’inin (% 44) SMS 
kullanabildi�i, be�inin (% 20) 6 ay içinde cep telefonu 
almayı dü�ündü�ü, 14’ünün  (% 56) bilgisayar 

kullandı�ı, dördünün (% 16) e-postasının oldu�u, 
23’ünün (% 92) ATM kullandı�ı görülmü�tür. 
 
4. TARTI�MA 
 
Bu çalı�ma sonuçlarına göre genel görünüme 
bakıldı�ında Antalya’daki diyabetli hastaların 
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teknoloji ile ili�kisi iyi de�ildir. Hastaların teknoloji 
kullanmasını gerektiren bir çalı�ma yapıldı�ında, 
hastaların önemli bir kısmının uyum sorunu olacak 
gibi görünmektedir. Öte yandan, hangi tip hastaların 
teknoloji kullanımının daha iyi oldu�u incelendi�inde 
hem cinsiyet, hem de ya�ın önemli faktörler oldu�u 
görülmü�tür. 
 
Hastalarımızın tamamına yakınının ev telefonu oldu�u 
görülmü�tür. Bu durum, ülkemizde ev telefonunun 
artık bir standart haline geldi�ini göstermektedir. 
Hastaların ev telefonlarının numarasını ortanca 10 
yıldır, cep telefonlarının numarasını üç yıldır 
kullandıklarını saptadık. Bu durum, ilk bakı�ta ev 
telefonunun daha az de�i�en bir numara oldu�unu ve 
hasta ile ileti�im kurmada daha güvenilir oldu�unu 
dü�ündürtmektedir. Oysa cep telefonunun ülkemizde 
10 yıllık bir geçmi�i oldu�u göz önüne alınırsa, bu 
konuda karar vermek için henüz erken oldu�u ortaya 
çıkmaktadır. Literatürde bildi�imiz kadarı ile bu 
konuda yapılmı� çalı�ma yoktur. 
 
Kadınların teknoloji kullanımının daha az oldu�u daha 
önceki bazı çalı�malarda da görülmü�tür. Be� Avrupa 
ülkesi ve �srail’de yapılan “e-living” çalı�masında 
[15], kadınların internete eri�iminin % 9-16 daha az 
oldu�u görülmü�tür. Ya� ilerledikçe cinsiyetler arası 
dengenin kadınların aleyhine bozuldu�u 
görülmektedir. 35 ya� altında internet kullanan 
kadın/erkek oranı 7/8 civarında iken, 35-54 ya� 
arasında bu oran 4/5, 55-64 ya� arasında 2/3 ve 65 ya� 
üzerinde 1/2 olmaktadır. Bizim çalı�mamızda ise 
erkeklerin internete eri�imi be� kat daha fazladır. E-
living çalı�masına göre erkeklerin cep telefonuna 
sahip olma oranı kadınlara göre 1.1 ile 1.6 kat daha 
fazladır. Bizim hasta grubumuzda ise erkeklerin cep 
telefonuna sahip olma oranı kadınlara göre 2.5 kat 
fazladır. Yukarıda sözü edilen çalı�maya göre 
Bulgaristan dı�ındaki tüm ülkelerde bilgisayar 
kullanımı erkeklerde daha fazla iken bizim çalı�ma 
grubumuzdaki erkeklerin 11 kat daha fazla bilgisayar 
kullanma oranına yakla�an bir ülke yoktur. Cinsiyetler 
arası farkın bu kadar belirgin olması ülkemiz için 
hayli dü�ündürücüdür. 
 
Ya�, teknoloji kullanımında etkili oldu�u bilinen bir 
di�er faktördür. E-living çalı�masının sonuçlarına göre 
Avrupa’da 16-24 ya� arasında internet eri�imi oranı % 
68 iken, bu oran 45-54 ya�larında % 40, 55-64 
ya�larında % 26 ve 65 ya� üzerinde 7’dir. Bizim 
çalı�mamızda 57 ya� altında internet eri�imi oranı % 
26, 57 ya� ve üzerinde ise % 2’dir. ATM kartlarının 
kullanımı da ya�la birlikte azalmaktadır. ABD’de 60 
ya� üstü nüfusta kullananların oranı % 40 civarındadır 
[16]. Bu oran bizim çalı�mamızda % 28 civarındadır. 
ATM kullanımında di�er parametreler kadar dramatik 
fark olmamasının nedeni, bizce Türkiye’de maa�ların 
ATM ile ödenmesinin yaygın olması, bu �ekilde 
insanların bu teknolojiyi kullanmak zorunda 
kalmasıdır.  

Hastalarımızın yakla�ık % 40’ı glükometre 
kullanmaktadır ve bu oran ya� ve cinsiyetle 
de�i�memektedir. Ya�lıların di�er teknolojik aletleri 
gençlere göre daha az kullandı�ı göz önüne alınırsa, 
ileri ya�lardaki insanların daha uzun süredir diyabetli 
oldukları için bir a�amada bu aleti satın alıp 
kullanmaya ba�ladıklarını dü�ünüyoruz. Glükometre 
kullanma açısından cinsiyetler arası fark olmaması da 
ilgi çekicidir. Bize göre, bu durum kültürel faktörlere 
ba�lıdır. Toplum tarafından bazı teknolojik ürünler 
erkeklere yakı�tırılırken, sa�lıkla do�rudan ilgili 
oldu�u için glükometrenin kullanımı için kadınlar 
açısından negatif bir kültürel etki yoktur. Muhtemelen 
erkeklerin de büyük bir kısmı bula�ık ve çama�ır 
makinelerini kullanamamaktadır. Bütün bunlar bize 
sa�lıkla ilgili bir proje yürütülürken cep telefonu ve 
bilgisayar gibi cihazların kullanılması gerekti�inde 
kadınların bu cihazlara uyumunun sandı�ımızdan iyi 
olabilece�ini dü�ündürmektedir. 
 
Sonuç olarak, diyabetli hasta profilimizin yakla�ık 
yarısı cep telefonu kullanmaktadır ve diyabetli 
hastalarda yürütülecek teletıp projeleri için cep 
telefonu uygun bir araç gibi görünmektedir. Genç ve 
erkek hastaların teknolojiye daha yatkın oldukları da 
göz önüne alınmalıdır. �nternet eri�imi olan 
hastalarımız henüz onda bir dolaylarındadır ve 
internete dayanan geni� kapsamlı hasta destek 
sistemleri �imdilik çok etkili olmayacak gibi 
görünmektedir. Yine de bu teknolojilerin her geçen 
gün yaygınla�tı�ı unutulmamalıdır. Hasta profilimizin 
özelliklerinin birkaç yıl ara ile taranması, bizi gerek 
bilimsel çalı�malarda kullanılacak teknolojiler 
açısından, gerekse rutin sa�lık hizmetindeki teknolojik 
seçimlerimiz açısından yönlendirecektir. 
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