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Phone Doctor Plus
Cep telefonunuzun tüm dona-
nımları doğru çalışıyor mu bunu 
test edebilirsiniz. Ücretsiz bir 
uygulamadır. Yeni alacağınız veya 
satacağınız bir ikinci el telefona 
yükleyerek testlerini yapabilirsiniz. 
Programı başlattıktan sonra genel 
test yapabilirsiniz. Ücretsiz üye-

lik yaparak daha kapsamlı ve daha uzun süreli test 
yapılabilmektedir. 

PlantNet
Cep telefonunuz ile tanımadığınız 
bitkilerin resmini çekip ne oldukla-
rını bulabilirsiniz. Yaprak veya bir 
ağacın bütününün resmini çeke-
bilirsiniz. Bu bitkinin ne olduğuna 
dair bilgiler alacak, ayrınca on bin-
lerce verilerden oluşan bilgi banka-
sına katkı sağlayabileceksiniz.

112 Acil Yardım Butonu
T.C. Sağlık Bakanlığı’nın sunduğu 
“112 Acil Yardım Butonu” mobil uy-
gulaması, Android telefonunuz için 
özel tasarlanmış olup uygulamanın 
kendisi ücretsizdir.

112 Acil Yardım Butonu uygula-
masını kullanarak acil durumlarda 

sizin ya da yakınlarınızın yaşadığı veya çevrenizde 
gerçekleşen acil müdahale gerektiren bir olayda acil 
servisi haberdar edebilir ve uygulamanın gönderece-
ği konum bilgisiyle, size en kısa sürede ulaşılmasını 
sağlayabilirsiniz.

E-Nabız
E-Nabız, sağlık tesislerinden toplanan kişisel sağlık 
verilerine, vatandaşların ve vatandaşların yetkilen-
dirdiği yakınlarının ve hekimlerin, internet ve mobil 

cihazlar üzerinden erişebilecekleri 
bir uygulamadır.

E-Nabız’da bulunan sağlık bilgileri, 
sistemin devreye alınmasından 
itibaren hastalıklarınızla ilgili konu-
lan teşhislerin, yaptırılan tahlillerin, 

çekimi yapılan tıbbi görüntülerin, yazılan ilaçların, 
aşıların, tespit edilen alerji ve benzeri bilgilerin sağlık 
hizmeti alınan sağlık kuruluşları tarafından elekt-
ronik ortamda e-Nabız sistemine gönderilmesiyle 
oluşmaktadır.

İlaç Takip Sistemi (İTS) Mobil
İLAÇ TAKİP SİSTEMİ (İTS) Mobil 
uygulaması, Türkiye'de kullanıma 
sunulan ilaçların, ambalaj üzerin-
deki karekodunu okutarak sisteme 
kayıtlı olup olmadığını sorgulayıp 
ilaç hakkında detaylı bilgilere 
erişebileceğiniz bir uygulamadır.
İTS Mobil sayesinde ilacın; sisteme 

kayıtlı olup olmadığını ve hakkında geri çekme kararı 
olup olmadığını sorgulayabilirsiniz.

HealthPass
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakan-
lığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti 
coğrafi bölgesinde yaşayan vatan-
daşları için geliştirilen HealthPass 
Mobil Uygulaması; aşı, test ve ba-
ğışıklık sertifikalarınızı uluslararası 
standartlarda saklayabileceğiniz ve 

seyahat esnasında kolaylıkla kulla-
nabileceğiniz bir uygulamadır. e-Nabız uygulaması 
üzerinden aşı, test ve bağışıklık bilgilerinizi Health-
Pass uygulamasına aktarıp sertifikaya dönüştürebilir, 
ürettiğiniz sertifikaları telefonunuz üzerinde güvenli 
şekilde saklayabilirsiniz.

Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere sağlık ve mut-
luluklar dilerim.
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Bu yazımızda faydalı mobil uygulamalarına devam ediyoruz. Bu uygulamalardan bazıları ücretlidir ve 
ücretli uygulamalarının genellikle sınırlı özellikli ücretsiz lite versiyonları bulunuyor. Öncelikle bunu kurup 

memnun olunduğunda ücretli uygulamalara geçilmesini tavsiye ederiz.  


