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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

Çocuklarda genetik, hormonal, fiziksel ve diğer nedenlerden kaynaklanan idrar kaçırma 

sorunları gözlemlenmektedir. 0-7 yaş grubunda idrar kaçırmanın %7,8 oranında ortaya çıktığı 

göz önüne alındığında, idrar kaçırma sorunu çocuk ve toplum sağlığı alanında önemli bir yer 

edinmektedir [1]. Çocukluk ve ergenlik çağlarında önemli olan idrar kaçırma sorunu, gerek 

çocuğun yaşamına etkisinin değerlendirilmesi, gerek altta yatabilecek organik patolojinin 

belirlenmesi için yakından takip edilmeli ve hekimler ve sağlık personeli tarafından 

değerlendirilmelidir. Çocuk sağlığı alanında çocuğun işeme seyrinin takibi, çeşitli standart 

çizelgeler ve anketlerle yürütülmektedir. Bu çizelgeler ev ortamında bakım sağlayıcılar veya 

zaman zaman bizzat çocuğun kendisi tarafından tutulmaktadır. 

Projemiz ile idrar kaçırma sorunuyla takip edilen hastaların standart işeme çizelgelerinin 

hasta yakınları ve bizzat hasta tarafından doldurulmasının sağlayan, Java dilinde bir mobil 

uygulama geliştirilmektedir. Uygulama hastalara yakın yaşlardaki çocuklar tarafından 

geliştirildiği için, geliştirici ekibimiz ile uygulamayı kullanacak hastalar arasında doğal bir bağ 

bulunmaktadır. Çocuklar tarafından çocuklar için geliştirilen uygulamamızın tasarımında, 

gerek hastaların sevdiği ve alışkın olduğu gerekse de doktorların kullanabileceği UI tasarımları 

kullanılacaktır (Bkz. Resim.1). 

 

  

Resim 1. Ekran Görüntüleri  

 

Uygulamamız girilen işeme verilerini arka plandaki SQLite veri tabanında 

saklayacaktır. Uygulamamızın diğer bir güçlü yanı raporlama özellikleridir. Çocuk nefrolojisi 

ve çocuk ürolojisi alanlarında görev yapan doktorların kullandığı standart formatlarda İşeme ve 

Temiz Aralıklı Kateterizasyon (TAK) çizelgeleri hazırlanacak ve kullanıcıya bu çizelgeleri 

doktorlarla paylaşma imkanı sağlanacaktır. Tamamen profesyonel bir görüntüde tasarlanan ve 

uzmanların ihtiyaç duyduğu çizelgeleri ve verileri üretecek şekilde geliştirilen uygulamamız, 

tıbbi kongre ve sempozyumlarda tıp dünyasında hekimlerimize ve sağlık personellerine 

tanıtılacaktır. 
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2. Problem Durumunun Tanımlanması 

 

2.1. Çocuklarda Gündüz Kaçırma ve Gece Yatak Islatma Problemi 

 

Çocuklarda idrar kaçırma, 7 yaş grubunda % 7,8 oranında gündüz kaçırma ve % 5-10 

oranında gece yatak ıslatma olarak görülmektedir [1, 2]. Yaşla beraber idrar kaçırma sıklığında 

azalma görülmekle beraber ergenlik çağındaki çocuklarda % 4,4 oranında gündüz idrar 

kaçırması ve % 3 oranında gece yatak ıslatma devam etmektedir [1, 2]. İdrar kaçıran çocuklarda 

altta organik bir patoloji olmasa da, gündüz ve gece idrar kaçıran çocukların sosyal 

yaşantılarında bozulmaya, özgüvenlerinde azalmaya, kendilerini yetersiz hissetmelerine, 

davranış ve iletişim bozukluklarına neden olmaktadır. İdrar kaçırma sorunu olan çocuklarda 

sağlıklı çocuklara oranla daha fazla dikkat eksikliği ve aktivite bozuklukları olduğu 

gösterilmiştir [3]. Gündüz veya gece idrar kaçırma; çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarının, 

doğuştan böbrek ve üriner sistem anomalilerinin, böbrek tubül hastalıklarının, nörolojik 

hastalıkların, diyabetin, sıvı-elektrolit bozukluklarının, nörojen mesanenin ve hatta kronik 

böbrek hastalıklarının ilk habercisi de olabilmektedir.  Bu nedenle çocuklarda idrar kaçırmanın 

değerlendirilmesi hayati öneme haizdir. İdrar kaçıran çocuklar; aile hekimleri, çocuk hekimleri, 

çocuk cerrahisi hekimleri, üroloji hekimleri, çocuk nefrolojisi ve çocuk ürolojisi hekimleri 

tarafından değerlendirilmektedir. Birinci basamak değerlendirme ayrıntılı bir işeme öyküsüyle 

başlar ve tanı koyma sürecinin en önemli ve en temel elemanıdır. Ayrıntılı işeme öyküsünü 

daha objektif olarak değerlendirmek amacıyla Uluslararası Çocuk Kontinans Derneği’nin 

onayladığı işeme ve su alımının değerlendirildiği 2 günlük ve mesane ve bağırsak 

alışkanlıklarının değerlendirildiği 7-14 günlük işeme çizelgeleri tutulmaktadır [4]. Çizelgede 

işeme sayısı, gece ve gündüz ayrımı, işenen hacim, sıkışma, kaçırma, ıslatma, dışkılama 

alışkanlığı ve dışkı kaçırması olup olmadığı kayıt edilir. Ultrasonografi, ürodinami, 

üroflowmetri gibi yöntemlerle ölçülebilen mesane kapasitesinin yaşa göre uyumlu olup 

olmadığı işeme çizelgesiyle herhangi bir ek tetkik gerekmeden değerlendirilebilir.  Sadece tanı 

aşamasında değil tedavi aşamasında da tedavinin etkinliğini değerlendirmek amacıyla 

kullanılmaktadır. İşeme bozuklukları semptom skoru (İBSS) ise idrar kaçırma sorunu olan 

çocuklarda altta yatan organik patolojileri belirlemede yol gösteren bir ankettir [5]. 

 

2.2 Nörojen mesane ve Temiz aralıklı kateterizasyon uygulaması 

 

Nörojen mesane, beyin ve omurilik hastalıklarında mesanenin sinirsel iletim kusuru 

nedeniyle sağlıklı bir şekilde çalışamamasıdır. Nörojen mesane sıklıkla doğuştan omurilik felçli 

olan çocuklarda görülebildiği gibi, konjenital gelişim kusurları, travma sonrası, omurilikte kitle 

etkisi yaratabilen kanserlerde de görülebilmektedir [6]. Nörojen mesanesi olan hastalar 

mesanelerini boşaltabilmek için bir araca ihtiyaç duymaktadır. Bazı hastalarda ise spontan 

işemeleri nedeniyle mesane içi basınçları arttığından böbrek hasarı ile kronik böbrek 

yetersizliği gelişebilmektedir. Temiz aralıklı kateterizasyon (TAK), gün içerisinde belli zaman 

aralıklarında, steril olmaya gerek duymadan, hijyen koşullarına özen göstererek, mesanedeki 

idrarın bir kateterle boşaltılması işlemidir [7]. TAK uygulayan hastaların ne sıklıkla TAK 

yaptıkları, TAK aralarında hastaların idrar kaçırması olup olmadığı, düzenli yapılıp 

yapılmadığı, her TAK uygulandığında yeterli idrar çıkartıp çıkartmadığı çocuk nefrolojisi, 
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çocuk ürolojisi hekimleri ve alanında uzmanlaşmış TAK hemşireleri tarafından TAK 

çizelgesiyle takip edilmektedir. Hastalar için hayat boyu sürecek olan TAK uygulaması, 3-6 

aylık aralarla TAK çizelgeleriyle takip edilir. Takip ve tedavide aksamaların değerlendirilmesi, 

hastalarda kronik böbrek yetersizliğine gidişin erken fark edilerek önlenmesini sağlamakta ve 

gerekebilecek cerrahi müdahalelerin kararında kilit rol oynamaktadır. 

 

2.3. İşeme ve TAK çizelgelerinin günlük pratikte kullanımı ve önemi 

 

İşeme ve TAK çizelgeleri poliklinik ortamında hekimler ve sağlık personelleri 

tarafından hastalara kağıda basılı yazılı materyal olarak verilmekte, eş zamanlı nasıl doldurması 

gerektiği anlatılmaktadır ve hastaların bir sonraki kontrole geldiklerinde getirmeleri 

istenmektedir. İşeme öyküsünün önemli bir bölümünü oluşturan işeme çizelgeleri 

yapılmadığında veya doğru doldurulmadığında uygun bir değerlendirme yapılamayacağından 

çoğu kez hastaların yineleyen poliklinik kontrollerine, tanı ve tedavi aşamalarında hatalara 

neden olmaktadır. Şüphesiz ki tekrarlayan gereksiz poliklinik kontrolleri; hasta ve yakınları 

açısından iş gücü kaybına, zaman kaybına, maddi kayıplara ve tanı ve tedavinin gecikmesi 

nedeniyle endişelere neden olmaktadır. Ayrıca hayati önemi olan kronik böbrek hastalığı gibi 

hastalıkların tanısında ve cerrahi müdahale kararlarında gecikmelere, gereksiz tetkik 

yapılmasına neden olarak ülke ekonomisinde zarara, sağlık işleyişinde de aksamalara neden 

olmaktadır. 

 

2.4. İşeme ve TAK çizelgelerine ulaşma güçlüğü ve doldurma zorlukları 

 

Yazılı materyal olarak verilen işeme ve TAK çizelgeleri zaman zaman endişeli hasta 

yakınları tarafından kaybedilebilmekte veya doldurulmuş olan işeme çizelgeleri evde 

unutulabilmektedir. Çizelgenin kaybolması veya bakım sağlayıcının çocuğunun sahip olduğu 

probleme yönelik ön değerlendirme yaparak hekime başvurmak istemesi durumunda hastaların 

işeme ve TAK çizelgelerine kolaylıkla ulaşabilmeleri gerekir. Hastaların hastaneye yeniden 

başvurarak temin etmelerine gerek kalmadan ulaşabilecekleri çevrimiçi ortamlarda da 

bulunması gerekmektedir. Çevrimiçi ağ tabanlı arama motorlarına “işeme çizelgesi”, “temiz 

aralıklı kateterizasyon çizelgesi”, “işeme takvimi”, “mesane günlüğü” gibi anahtar kelimeler 

girilerek sorgulandığında güvenilirliğinden şüphe edilebilecek sayfalar ve farklı çizelgeler 

karşımıza çıkmaktadır. Hasta ve yakınları için hangi çizelgeyi dolduracakları veya doğru bir 

siteden temin edip etmedikleri konusunda da sıkıntılar yaşanmaktadır. Doğru bir çizelgeye 

ulaştıkları takdirde de ağ tabanlı sayfalarda çoğunlukla jpeg ve pdf formatında bulunan 

çizelgeler çevrimiçi ortamda doldurulamamakta, yine yazılı materyal olarak basılması veya 

elde yazılması gerekmektedir. Bazı çizelgelerin üst kısmında nasıl doldurulması gerektiği 

küçük bir paragrafla anlatılsa da bazen hasta yakınlarının hissettiği kaygılar yüzünden nasıl 

doldurulması gerektiği yeterince anlaşılamadığından, bazen de hasta yoğunluğunun fazla 

olmasından dolayı yeterli açıklama yapılamadığından işeme çizelgeleri çoğu kez yanlış 

doldurulmaktadır (Bkz. Resim 1.).  Yazılı materyaller ayrıca kağıt tüketimini arttırarak çevre 

bilincine ve hastanelerin masraflarını arttırarak ülke ekonomisine zarar vermektedir. 
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3. Çözüm  

 

Çocukların ve bakım sağlayıcıların rahatlıkla kullanabileceği, hekimlerin ve sağlık 

personellerinin hastalarına önerebileceği ve standart işeme ve TAK çizelgelerine kolaylıkla 

ulaşabilecekleri bir mobil uygulama tasarlamayı planladık. Çocuklarda 0-8 yaş grubunda tablet, 

telefon ve bilgisayar kullanımında ekran sürelerinin 2 saate kadar yükseldiği ve bu yaş 

grubunun bile uygulamaları kolaylıkla kullanabildiği gösterilmiştir [8]. Mobil uygulamaların 

kullanılmasının yaygınlaşması ve cep telefonu ve tabletlerin kullanım kolaylığı nedeniyle her 

yaştan ve eğitim düzeyinden çocuk ve bakım sağlayıcılarının ağ tabanlı bir sayfadan ziyade bir 

mobil uygulamayı daha rahat kullanabileceğini öngördük. Projemizin yenilikçi yönünde de 

vurgulayacağımız gibi bu alanda oldukça az Türkçe dilinde yazılmış mobil uygulama vardır. 

Belirli anahtar kelimeler verilerek, çizelgeleri içeren mobil uygulamalara ulaşmak, ağ tabanlı 

arama motorlarından daha az karmaşık ve daha güvenilir olabilmektedir. Çizelgeler konusunda 

güvenilir ve doğru kaynakların kullanılması önem taşımaktadır. Kullanacağımız çizelgelerin 

seçimi yöntemler bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. 

Uygulamamızın basit ve anlaşılır düzeyde olmasına gayret ettik. Amacımız mümkün 

olduğunca daha fazla idrar kaçırma sorunu olan, temiz aralıklı kateterizasyon yapan çocuğa 

ulaşarak uygun önerilerle basit idrar kaçırma sorunu olan çocukların ilaç kullanmadan tedavi 

edilebilmesine, altta yatan hastalıkların erken tespit edilebilmesine, kronik böbrek 

yetersizliğine gidişin önlenmesine yardımcı olmaktır. Diyaliz ve böbrek nakli gibi pahalı 

tedaviler uygulamak yerine önleyici sağlık stratejileri her ülkenin ve toplumun yararınadır. 

Uygulamamız çocuklar tarafından tasarlanmıştır, görsel ve kullanım özellikleri sadece bakım 

sağlayıcıların değil ayrıca çocukların kullanımına da uygundur. Herhangi bir yazıcı gereksinimi 

olmadan, yazma ve yazdırma ihtiyacı olmadan uygulamamız kullanılarak işeme ve TAK 

çizelgeleri doldurulabilecektir. Doldurmuş oldukları çizelgeleri basit bir çizelge olarak 

raporlandırarak hekimlerine ve sağlık personeline sunabileceklerdir. Mobil uygulamamızın 

kullanımının yaygınlaşması kağıt tüketimini azaltarak sürdürülebilir bir yaşam için bir adım 

atmış olacak, hastanelerin sarf giderlerinde küçük de olsa azalma sağlayacaktır.  

   

4. Yöntem 

 

Projemizin tek bir merkeze bağlı kalmadan tüm merkezlerin kullanabileceği bir 

uygulama olması için farklı merkezlerden Çocuk Nefrolojisi ve Çocuk Ürolojisi uzmanlarıyla 

görüşüldü. Avrupa Üroloji Derneğinin işeme çizelgesi baz alınarak işeme çizelgesinin 

düzenlenmesi planlandı [9] (Bkz. Resim 2). İşeme Bozuklukları Semptom Skoru (İBSS) diğer 

ismiyle Akbal skorlaması Prof. Dr. Cem Akbal’ın izniyle uygulamaya eklendi [5] (Bkz. Resim 

3). Temiz aralıklı kateterizasyon çizelgesi  Avrupa Üroloji Derneğinin işeme çizelgesi baz 

alınarak hastanın TAK öncesi işeme yapıp yapmadığı sorularak, TAK yaptığı saat, yaparken 

aldığı idrar miktarı ve TAK aralarında ıslaklık olup olmadığı sorularak tasarlandı. Mesane ve 

bağırsak alışkanlıklarının değerlendirildiği 7-14 günlük çizelge aylık olarak da hasta ve bakım 

sağlayıcılarının doldurabileceği şekilde; kabızlık, kaka kaçırması, kesintili işeme, sıkışma, 

damlatma gibi semptomların sorgulandığı, gece ve gündüz idrar kaçırmasının sıklığının 

değerlendirilmesinin yapılabildiği Marmara Üniversitesi Çocuk Nefrolojisi Kliniği tarafından 

kullanılan mesane-bağırsak günlüğü baz alınarak kapsamlı olarak hazırlandı (Bkz. Resim 4). 
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Resim 2.Avrupa Üroloji Derneği Mesane Günlüğü       Resim 3.İşeme Bozuklukları Semptom Skoru 

 

Resim 4. Marmara Üniversitesi Çocuk Nefrolojiisi Mesane-Bağırsak Günlüğü 

Projenin konusu olan çocuklar da dikkate alınarak, uygulama Android işletim sistemli 

cihazlarda çalışacak bir mobil uygulama geliştirilmektedir. Java dilinde geliştirilen uygulama 

tamamen yerli bir yazılım olan NgdroidApp Oyun Motoru kullanılarak hazırlanmaktadır (Bkz 
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Resim 5). Ekibimizin üyeleri bir yılı aşkın süredir bu motoru kullanarak çeşitli oyunlar 

geliştirmektedir. Tüm ekip üyelerimizin motoru tanımaları, bu aracın seçilmesinde diğer bir 

etken olmuştur. Motorun üzerine yazılan uygulama ise tamamen ekibimiz tarafından 

geliştirilmektedir. Ürünün geliştirilmesi tamamlandıktan sonra, iOS versiyonunu hazırlama 

çalışmaları da yapılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geliştirme aşamasında uygulamanın her ekranı için farklı bir “Canvas”(Tuval) 

oluşturulmaktadır. Görseller ve yazılar bu tuval üzerine çizdirilmektedir. Hesaplama ve çizim 

işlemleri her tuvalin update() ve draw() isimli fonksiyonları içerisinde yapılmaktadır (Bkz 

Resim 6). Kullanıcının ekrana tıklama etkinlikleri de yine ilgili tuvalin touchPressed() ve 

touchReleased() fonksiyonları aracılığıyla yönetilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uygulamanın içerdiği tüm görseller de yine ekibimiz tarafından Inkscape isimli açık 

kaynak kodlu vektörel grafik programı kullanılarak hazırlanmaktadır. Motorun, uygulamanın 

ve tüm tasarımların yerli üretim olması sebebiyle, ürünümüz %100 yerli bir üründür. 

 

Resim 5. Kullanılan Uygulamalar 

Resim 6.Canvas (Tuval) Örneği 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Benzer uygulamalar “yatak ıslatma”, “mesane”, “işeme”, “alt ıslatma”, “idrar”, “çiş” 

anahtar kelimeleri kullanılarak mevcut olan uygulama siteleri iOS tabanlı Apple Store ve 

Android tabanlı Google Store tarandı. Yapılan taramada türkçe dilinde sadece iki uygulama 

belirlenmiş olup, bir uygulama gece alt ıslatma konusunda ürünleri olan bir ilaç fırması 

tarafından geliştirilen sadece gece alt ıslatma üzerine oyun tabanlı bir uygulama olduğu 

görüldü. Bu programın çocuklar için kullanımının oldukça iyi olduğu fakat hekimlik pratiğinde 

kullanılmasının mümkün olmadığı gözlendi. Ayrıca her ne kadar kullanılan ilacın ismi 

programda kullanılmıyor olsa da ilaç firmasının isminin geçtiği bir programı hekimlerin etik ve 

deontolojik nedenlerden dolayı tavsiye etmesi uygun değildir. Diğer program 

değerlendirildiğinde ise işeme çizelgesi olarak tasarlandığı fakat raporlama kısmının fazla 

grafik içerdiği ve günlük rutin poliklinik şartlarında hekimlerin kullanımı için kullanışlı 

olmadığı görüldü. Her iki uygulama da değerlendirildiğinde ikisinin de 3 yıldan uzun süredir 

faaliyette olduğu ancak uygulamaların basit olmaması ve hekimlerin poliklinik şartlarında 

kullanmaları için uygun olmamaları nedeniyle kullanımlarının yaygın olmadığı gözlendi. 

Ayrıca uygulama sitelerinde “TAK”, “Nörojen Mesane”, “Temiz aralıklı kateterizasyon” , 

“işeme bozukluğu semptom skorlaması” anahtar kelimeleri tarandığında TAK çizelgesi ve 

İBSS anketine ulaşılabilecek Türkçe dilinde uygulama bulunamadı. Projemiz TAK çizelgesi ve 

IBSS anketini Türkçe dilinde içeren ilk ve tek mobil uygulamadır. Çocuk Nefrolojisi uzmanı 

danışmanlığında çocuklar tarafından çocukların sağlık sorunlarına çözüm bulunmasına 

yardımcı olmak amacıyla yapılmış bir sosyal sorumluluk projesidir. Uygulamanın tüm kodları 

ekibimiz tarafından yazılacak ve görselleri de ekibimiz tarafından çizilerek yeni tasarımlar 

oluşturulacaktır. Ayrıca uygulamamız ülkemizde Çocuk Nefrolojisi alanında çocuklar 

tarafından yazılan ilk uygulama olarak diğer uygulamalara, projelere ve ülkemizin her yaştan 

çocuklarına, gençlerine yol göstereceğine ve ilham vereceğine inanıyoruz.  

 

6. Uygulanabilirlik  

 

Projemiz NgdroidApp Oyun Motoru kullanılarak hazırlanan bir mobil uygulama olarak 

tasarlanmıştır. Kullanım kolaylığı açısından, dili ve uygulama tasarımı son derece basit tutuldu. 

Çocukların yazmış olduğu bir uygulama olarak çocukların da kullanabileceği bir uygulama 

olması amaçlandı. Uygulamamızın test işlemleri tamamlandıktan ve Teknofest havacılık, uzay 

ve teknoloji festivali sonuçlandıktan sonra uygulamamızı uygulama mağazalarına yüklemek 

için gerekli şartları tamamlayarak, gerekli işlemleri yapmayı planladık. Bu şekilde 

uygulamamız kullanıcılara ulaşabilecektir. Projemiz bir sosyal sorumluluk projesi olması 

nedeniyle ticari bir kar amacı gütmemekteyiz. Fakat ürün olarak pazarlanmasının ülkemize, 

milletimize fayda sağlayacağını düşünmekteyiz. Riskler bölümünde daha ayrıntılı anlatıldığı 

üzere uygulamamızın tanıtımı açısından Çocuk Nefrolojisi Derneği sitesinde yayınlanması 

planlandı. Ayrıca Türk Çocuk Ürolojisi Derneği ile de tanıtım için görüşmelerimiz devam 

etmektedir. Ulusal ve uluslararası Çocuk Nefrolojisi, Çocuk Ürolojisi, Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları, Aile Hekimliği toplantılarında ve kongrelerinde uygulamamız sözlü bildiri veya 

poster sunumu olarak tanıtılacaktır. Böylece uygulamamız hekimlerimize tanıtılarak 

kullanımının yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz.    
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

7.1. Tahmini Maliyet 

 

Projemizin konusu olan mobil uygulama gerek yazılım gerekse tasarım olarak tamamen 

ekibimiz tarafından geliştirilmektedir. Bu nedenle ürün geliştirme konusunda herhangi bir 

maliyetimiz bulunmamaktadır. 

Proje geliştirilirken Android IDE ve NgdroidApp Oyun Motoru isimli açık kaynak 

kodlu özgür yazılım geliştirme araçları kullanılmaktadır. Kullanılan tüm yazılım geliştirme 

araçları ücretsiz araçlardır. Herhangi bir bedel ödenmemektedir. 

Uygulamanın grafik ve görselleri Inkscape isimli açık kaynak kodlu vektörel çizim 

programı kullanılarak hazırlanmaktadır. Adı geçen program ücretsiz bir yazılımdır. Tasarım 

çalışmaları için bir maliyet yapılmamıştır. 

Uygulamamız tamamen kendi bilgi ve emeğimizle hazırlanmaktadır. Bunun yanında, 

açık kaynak kodlu araçlar kullanmamızın da etkisiyle, ürün herhangi bir maliyet yapılmadan 

geliştirilmektedir. 

 

7.2. Proje Zaman Planlaması 

 

Projemiz için ihtiyaç analizi yapılarak; çocukların işeme kayıtlarının tutulması ve 

hekimlerle paylaşılması konusunda aksaklıklar olduğu belirlenmiştir. Böylece proje fikri 

oluşturulmuştur. 

İkinci aşamada literatür araştırması yapılarak ön rapor (ÖDR) hazırlanmıştır. 

Daha sonra bir taraftan ürünün grafik ve kodlarının geliştirilmesi çalışmaları 

yürütülürken, öte yandan proje detay raporu (PDR) hazırlanmıştır. 

Ürünün Temmuz ayına kadar tamamlanması ve son ayın test ve düzeltme işlemleri ile 

geçirilmesi hedeflenmektedir (Bkz. Tablo 1). 

 

Tablo 1. Proje Takvimi 

Faaliyet Adı Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos 

Proje Fikrinin Belirlenmesi X       

Literatür Araştırmalarının Yapılması X       

Proje Ön Raporu Hazırlanması  X      

Uygulama Tasarımının Yapılması  X X     

Proje Detay Raporunun Hazırlanması   X X    

Görsellerin Hazırlanması   X X X X  

Uygulama Kodlarının Yazılması   X X X X  

Test İşlemlerinin Yapılması      X X 

Sunum       X 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)  

 

Hedef kitlemiz 5 yaşından büyük, gece ve/ya gündüz idrar kaçırma sorunu olan çocuklar 

ve bakım sağlayıcıları ile her yaştan çocuklar ve bakım sağlayıcılarıdır. Gece ve/ya gündüz 
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idrar kaçırma sorunu olan ve/ya TAK yapmakta olan çocuklar tedavi eden hekimlerimizin ve 

sağlık personellerimizin de bu uygulamadan yarar sağlamasını hedefliyoruz.  

 

9. Riskler 

 

Projemizi mümkün olduğunca basit ve anlaşılır bir tabanda tutarak hekimlerin, 

çocukların ve bakım sağlayıcılarının kolaylıkla anlayabileceği temel unsurlardan faydalanmayı 

hedefledik. Projeyi olumsuz yönde etkileyecek en büyük unsur uygulamanın yeteri kadar 

tanıtılmayarak kullanımının kısıtlı bir kitleye sınırlı kalabileceği ön görüldü. Bu nedenle Çocuk 

Nefroloji Derneği başkanı Prof. Dr. Harika Alpay ve sekreteryası Prof. Dr. Önder Yavaşcan ile 

görüşüldü. Çocuklar tarafından çocuklar için tasarlanan, kar gütmeyen, sosyal bir proje olması 

nedeniyle uygulamanın Teknofest havacılık, uzay ve teknoloji festivali sonuçlandıktan sonra 

Çocuk Nefroloji Derneği resmi websitesinde  “www.cocuknefroloji.org” yayınlarak 

tanıtılabileceği belirtildi. Ayrıca Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Nefrolojisi, Çocuk 

Ürolojisi ulusal ve uluslararası kongrelerinde ve sempozyumlarında öncelikle sözlü bildiri 

olarak sunulması planlandı.  Risklerin değerlendirilmesi ve bu risklere yönelik çözüm 

planlamaları Tablo 2 ve 3’te matriks olarak gösterilmiştir. 

 

Tablo 2. OLASILIK – ETKİ MATRİKSİ 

YÜKSEK   

Uygulamanın doktor 

ve 

hastalarca bilinmemesi 

ORTA 

Uygulamanın 

kullanımının 

tam anlaşılamaması 

Uygulamada güncelleme 

yapılmaması 

Uygulamanın düzenli 

kullanılmaması 

DÜŞÜK 
Uygun cihaza 

sahip olunmaması 

Uygulamanın doktorlarca 

tavsiye edilmemesi 

Uygulamanın 

cihazlarda 

çalışmaması 

Olasılık / Etki DÜŞÜK ORTA YÜKSEK 

 

Tablo 3. ÇÖZÜM MATRİKSİ 

YÜKSEK   

Çeşitli kurumlar 

aracılığıyla ürünün 

duyurusu yapılacaktır 

ORTA 

Başlangıçta ve yardım 

butonu ile kullanım 

anlatılacaktır 

Cihazlara güncelleme 

bilgisi gönderilecektir. 

Uygulamanın içerisine 

hatırlatma fonksiyonları 

eklenecektir 

DÜŞÜK 

Uygulama 

tüm cihazlara uyumlu 

olarak üretilecektir. 

Tıbbi kongrelerde 

doktorlara ürün 

tanıtılacaktır 

Her aşamada kalite 

kontrol 

testleri yürütülecektir. 

Olasılık / Etki DÜŞÜK ORTA YÜKSEK 

 

 

http://www.cocuknefroloji.org/
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