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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşlı nüfus oranı giderek artmaktadır. 

Projemizde yaşlanma ve yaşlılık sorunları bütüncül olarak değerlendirilerek, oluşturulacak 

yazılım ile ulaşılabilirliği yüksek bir aplikasyon ortaya konulacaktır. Aplikasyonumuz 

sağlıklı yaşlanmayı amaçlayan ve yaşlanma sürecinde karşılaşılan çeşitli sağlık 

problemlerine yönelik çözümler arayan bireylere, çağımızın sağladığı teknolojik 

imkanlardan faydalanarak, bireylerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmayı 

hedeflemektedir. Sağlıklı beslenme, hedef gruba uygun fiziksel aktivite ve egzersiz 

alışkanlarının kazandırılması, gerektiğinde psikolojik destek, boş zaman aktiviteleri, 

ihtiyaçları olan konularda danışmanlık hizmeti alabilecekleri bir uygulama kişilerin yaş 

alma süreçlerine katkı sağlayacaktır. Ülkemizde yaşlılık döneminde bireyleri destekleyecek 

hizmetler yeterli değildir. Dijitalleşen dünyada bilinçli ve kaliteli yaş almayı destekleyen, 

herkesin kullanabileceği bir mobil uygulama ve web sayfası mevcut değildir. 

Multidisipliner ekibimizle geliştirilen web sayfasının yazılımı tamamlanmıştır. Arka plan 

manuel olarak kodlanmış ve tüm ekibin ulaşabileceği yönetim paneli geliştirilmiştir. 

Oldukça basit ve kullanışlı olan panelde kod gereksinimi duymadan web sitesi üzerinden 

istenilen değişiklikler yapılabilmektedir. Projemiz Nöroger, Android  ve IOS platformları 

ile uyumlu olarak çalışacaktır. Geliştireceğimiz uygulamada  Android ve IOS teknolojik alt 

yapıları kullanılacaktır. Kullanacağımız  Microsoft Visual Studio Sürüm 2022, Xamarin 

Forms 5.0.0.2401, Framework 4.5, Android 12, iOS 15.4.1, Xcode 13.4 teknikleri ile 

Android App, iOS App, Web App, Database, Notification geliştirilecektir. Kaliteli ve etkin 

ara yüzü ile Nöroger kullanıcılara hızlı işlem yapabilmeleri için  olanak sağlayacaktır.  

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması 

Gezegenimizin nüfusu giderek yaşlanmaktadır ve  UNO tahminlerine göre 60 yaş üstü 

insan sayısı 2050 yılına kadar 2 milyardan fazla kişiye ulaşacaktır 1 . Türkiye’deki yaşlı 

nüfus oranı da ülke tarihinin en yüksek noktasına ulaşmış durumdadır. 2020  TÜİK 

verilerine göre ülkemizde yaklaşık 6.5 milyon yaşlı bulunmaktadır 10 . Bu oranın 

önümüzdeki 10 yıl içerisinde daha da artacağı tahmin edilmektedir 10 . GFK Türkiye’nin 

yaptığı araştırma sonuçlarına göre 65 yaş üstü insanların %15’i yalnız yaşamaktadır 15 . 

Nüfus yaşlandıkça problemler de beraberinde gelmektedir. Modern dünyanın yaşlıları 

çeşitli alanlarda teknolojik çözümlere ihtiyaç duymaktadır. Bu çözümlerin başında da sağlık 

durumunun izlemi gelmektedir. Yaşlandıkça sağlıktan günlük aktivitelere hayatı zorlaşacak 

insan için ; hayatı kolaylaştıracak en iyi yardımcı hiç şüphesiz akıllı, teknolojik cihazlar 

olacaktır. 

Pew Araştırma Merkezi verilerine göre 50-64 yaş arası kişilerin %74’ü ve 65 yaş üstü 

kişilerin %42’sinin akıllı telefona sahip  olduğu saptanmıştır 16 .60 yaş üstü gurubu da dahil 

olmak üzere giderek daha fazla kullanıcı  hayatın her alanı için uygulamaları kullanmaktadır 
8. Yaşlı bireylerde erken dönemde fark edilebilen, yaşam tarzı değişiklikleri ile 

engellenebilen sağlık problemlerine yönelik alınabilecek önlemler sayesinde, hastalıkların 

önüne geçilerek sağlık alanında iş yükünün azalmasına ve bireyin yaşayabileceği maddi-

manevi kayıpların önlenmesine katkı sağlayacaktır 6 . Yaşlılara yönelik uygulamaların 
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geliştirilmesine  dünya çapında son dönemlerde ilgi duyulmaktadır. Ülkemizde ise bu 

alanda uygulama sayısı sınırlıdır. Halihazırda kullanılmakta olan bazı mobil uygulamalar 

kişilerin sağlık durumlarına yönelik (tansiyon, adım sayısı, ilaç hatırlatma vb.) çıktılar 

oluşturmaktadır 8. Ancak bu mobil uygulamalar multidisipliner bir ekip sunmamakta ve 

bireyin sağlık durumuna özgü bireysel çözüm üretmemektedir. Pandemi ile getirilen 

kısıtlamaların, yaşlı bireylerde oluşturduğu ruhsal ve fiziksel etkilerden yola çıkılarak, 

yaşam alanının dışına çıkma imkânı olmayan yaşlı bireyler için bir uygulamanın hayata 

geçirilmesinin elzem olduğu sonucuna ulaşılmaktadır 7,11,12. 

 

3.Çözüm  

Yaşlı nüfus oranının 2025 yılında tüm nüfusun %9,8’ine erişeceği düşünülmektedir ve 

bu değer 8.253.000 yaşlıya tekabül etmektedir 9,10 . Gün geçtikçe yaşlanıyoruz, şimdinin 

teknoloji gençleri gelecekte mobil uygulamalara daha aşina olarak yetişmektedir. 

Projemizde yaşlanma ve yaşlılık sorunları bütüncül olarak değerlendirilerek, oluşturulacak 

sistem ile ulaşılabilirliği yüksek bir aplikasyon ortaya konulacaktır. Proje bilinçli yaşlanma 

farkındalığı ve kaliteli bir yaşlılık dönemi geçirme temelleri üzerine tasarlanmıştır. Hizmet 

içeriği; bilinçli yaşlanma farkındalığı oluşturmak ve yaşlılık dönemi sorunlarına müdahale 

etmek amacıyla; nörobilim,  gerontolojik danışmanlık, beslenme, fizyoterapi ve psikolojik 

destek hizmetleri ile bütüncül ve sürdürülebilir bir yaklaşım ile ele alınacaktır. Proje 

kapsamında aplikasyon yaşlı bireylerin kullanımına uygun basit ve anlaşılır bir biçimde 

geliştirilecektir. İlk aşamada hedef kitlemizdeki kişilerle, uygulama aracılığı ile ön görüşme 

yapılacaktır. Sonrasında ekibimiz tarafından online görüşme ile  bireyin detaylı bir şekilde 

değerlendirilmesi sağlanacaktır. Değerlendirme sonrası nörobilimci, diyetisyen, fizyoterapi 

, psikolog  ve gerontolog desteği de sağlanan hastanın, aplikasyonu ile oluşturacağımız veri 

tabanı sayesinde sürdürülebilir bir bağ kurulmuş olacaktır. Hizmet talep eden birey için 

oluşturulan kişiselleştirilmiş hizmet programı gün /saat takibi sağlanarak bireye aplikasyon 

bulut sistemi ve IOT  üzerinden iletilerek bildiri gönderimi sağlanabilecektir. Bildiriler sesli 

olarak yapılacak olup duyma problemi yaşayan kişiler için ışık, flaş ,titreşim gibi uyarılarla 

bildirim gerçekleştirilecektir. Ayrıca geri bildirim almak için sade ve basit bir dille bireyin  

bildirimleri uygulayıp uygulamadığının bilgisi alınacaktır. Toplanan bilgiler veri tabanında 

depolanarak bireyin  haftalık aylık olarak sağlık raporları gözden geçirilerek bir sonraki 

aşama bu verilere göre planlanacaktır. Hizmet talep edenlerin istekleri dahilinde veri 

tabanından, kuşaklararası bilgi ve tecrübe akışının sağlanabilmesi için bireyleri biraraya 

getirecek sanal bir platform oluşturulacaktır. Bu platformda oluşturulan grubun mesaj ve 

sesli görüşme sistemiyle desteklenmesi planlanmaktadır.  
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Nöroger Google Play Store 

veya App Storedan indirilir. 

 

Ücretsiz üye girişi sağlanır. 

 

Üye randevu saati ve tarihi 

belirleyebilir. 

 

Üye diğer üyelerle mesajlaşma 

ve bildirim ayarlarını 

etkinleştirebilir. 

 

Randevu öncesi üyeye 

randevu saati hatırlatılır. 

 

Randevu saatinde üye uzman 

kişilerle online görüşme sağlar 

 

Üye blog kısmından yazılar 

okuyabilir. 

 

Online görüşme sonrası üyeye 

kişiye özel programı hatırlatılır. 

Şekil 1: Aplikasyon tasarımı 
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      4. Yöntem  

      Dijitalleşen dünyada bilinçli ve kaliteli yaş almayı destekleyen, herkesin 

kullanabileceği bir mobil uygulaması ve web sayfası mevcut değildir. Projemizde 

yaşlanma ve yaşlılık sorunları bütüncül olarak değerlendirilerek, oluşturulacak sistem 

ile ulaşılabilirliği yüksek bir web sayfası ve aplikasyon ortaya konulacaktır. 

Multidisipliner ekibimizle geliştirilen web sayfa yazılımı kullanılır hale getirilmiştir. 

Arka plan manuel olarak kodlanmış ve tüm ekibin ulaşabileceği yönetim paneli 

geliştirilmiştir. Oldukça basit ve kullanışlı olan panelde kod gereksinimi duymadan web 

sitesi üzerinden istenilen değişiklikler yapılabilmektedir. Projemiz Nöroger, Android  

ve IOS platformları ile uyumlu olarak çalışacaktır. Geliştireceğimiz uygulamada  

Android ve IOS teknolojik alt yapıları kullanılacaktır. Kullanacağımız  Microsoft Visual 

Studio Sürüm 2022, Xamarin Forms 5.0.0.2401, Framework 4.5, Android 12, iOS 

15.4.1, Xcode 13.4 teknikleri ile Android App, iOS App, Web App, Database, 

Notification geliştirilecektir. Kaliteli ve etkin ara yüzü ile Nöroger kullanıcıları hızlı 

işlem yapabilmelerini olanak sağlayacaktır.  

 

Web sayfası linki:  http://noroger.com/ 

İnstagram adresi: https://www.instagram.com/norogercom/  

Proje tanıtım videosu: https://drive.google.com/file/d/1bPR0_9wc-

8N1hi9MsRxQYmAbWXP3Uzel/view?usp=sharing   

 

 

 

Şekil 2: Kullanılacak teknolojik altyapı şeması 

http://noroger.com/
https://www.instagram.com/norogercom/
https://drive.google.com/file/d/1bPR0_9wc-8N1hi9MsRxQYmAbWXP3Uzel/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bPR0_9wc-8N1hi9MsRxQYmAbWXP3Uzel/view?usp=sharing
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemiz mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden sağladığı teknolojik 

imkanlarla sağlık sektöründe kolaylaştırılmış hizmet anlayışı oluşturacaktır. Sağlık 

hizmeti veren mobil uygulama ve online seans sistemleri mevcut olsa da hedef kitlemiz 

projemizi mevcut projelerden farklı kılmaktadır. Yaş alan bireylerin herhangi bir 

aracıya ihtiyaç duymadan, uygulama üzerinden doğrudan profesyonellere danışabilmesi 

projemizin bir diğer yenilikçi yönüdür. Ayrıca mobil uygulama temelli hizmet 

Tablo 1:Yöntem algoritması 
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modelimiz, olası teknolojik gelişmeleri hizmete entegre edebilme potansiyeli açısından 

da gelişime her zaman açıktır. Ülkemizde yaşlanma sürecine yönelik teknolojik 

çözümler sunacak aplikasyon ve web sitesi olmamakla birlikte  yurt dışında ‘conscious 

aging solutions’ isimli bir ekip tarafından yaşlılara online sağlık hizmeti sunulmaktadır. 

Dünya Sağlık örgütü sağlığın tanımını, ‘sağlık sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı 

değil, bedence, ruhça ve sosyal yönden tam iyilik halidir’ olarak tanımlar. Projemizde 

bu ekipten farklı olarak dünya sağlık örgütünün sağlık tanımına istinaden yaş almak 

isteyen bireyler arasında sosyal ve ruhsal yönden iyilik halinin de artırılmasını 

amaçlanmaktadır. Bilgi ve deneyim aktarımı yapılacak olan platform, bildiri seçenekleri 

ve yaş alırken ergonomik koşulların sağlanması seçenekleri, projemizin en yenilikçi 

özellikleridir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemiz bir mobil uygulama ve web sitesi şeklinde  yazılım tasarım bilgisi ile 

oluşturulmuştur. Projemiz her yaştan bireylerin kolay kullanabileceği gibi 

tasarlanmıştır. Bununla birlikte bilinçli yaş almak isteyen her bireyin multidisipliner 

(beslenme, nörobilim, fizyoterapi, gerontoloji, psikoloji desteği ) gibi geniş bir danışma 

olanağı sunmaktadır. Bu yönüyle birey yaş alırken bilinmesi gereken konuları, randevu 

alarak online görüşme ile her bir alanın yaklaşımıyla yaş almanın her boyutunu bütüncül 

öğrenmiş olacaktır. Projemiz web siteden ulaşımının yanı sıra kullanımı oldukça basit 

olan akıllı telefonlar aracılığıyla kullanılacağı için erişilebilirliği kolay olacaktır.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Gider Maliyet 

Hosting ve Domainler 2.000 TL 

Web Site Kurulumu 5.000 TL 

Logo Tasarımı 2.000 TL 

iOS ve Android App 25.000 TL 

Database 5.000 TL 

Notification 2.000 TL 

App Design 5.000 TL 

TOPLAM 46.000 TL  

Tablo 2:Tahmini maliyet tablosu 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)  

Yaşlanma sürecinin ve devamında gelen yaşlılık döneminin daha kaliteli ve bilinçli 

geçirilmesi için hizmet verecek olan projemiz, tüm yaş grubundaki bireyleri 

kapsamaktadır. Ayrıca yaşlanma ana rahminden ölünceye kadar devam eden ve yaşlılık 

dönemini etkileyen bir süreç olmasından dolayı da tüm yaş grupları hedef kitlemizi 

oluşturmaktadır.  65 yaş ve üzeri kişiler sosyal, psikolojik ve fiziksel olarak daha fazla 

dezavantaja sahip olması sebebiyle  ve emeklilik dönemini aktif ve kaliteli geçirmek 

isteyen bireyler hedef kitlenin büyük çoğunluğu oluşturmaktadır. 

 

 

 

 

  

 

İş Paketleri 21.03.2022- 

21.04.2022 

(Tamamlandı) 

23.04.2022- 

1.05.2022 

(Tamamlandı) 

1.05.2022- 

15.05.2022 

(Tamamlandı) 

15.05.2022- 

15.06.2022 

15.06.2022-

15.07.2022 

15.07.2022-

12.08.2022 

12.08.2022-

14.08.2022 

Aplikasyon 

geliştirilmesi için 

literatür taraması  

 

X 

      

Tasarım çizimi  X      

Web sitesi 

oluşturulması 

X X X     

Maliyet Analizinin 

yapılması 

 X X     

Malzeme alımı ve test 

modülünün 

hazırlanması 

    

X 

 

X 

  

iOS ve Android 

Developer 

Hesaplarının 

yapılması 

   X X   

Test yazılımının 

optimize edilmesi ve 

yazılımın mobil 

arayüzünün 

hazırlanması 

     

X 

  

Patent Başvurusu     X   

Test yazılımının 

güvenilirliğinin 

kullanılan diğer ölçüm 

cihazları ile 

karşılaştırılarak test 

edilmesi 

      

 

 

X 

 

Aplikasyonun 

hazırlanarak 

Teknofestte sunulması 

      

 

 

X 

Tablo 3: Proje zaman planlaması 
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9. Riskler 

 

1. Olası risk: Hedef kitlemiz olan yaşlı bireylerin teknolojiyi yeteri kadar takip 

edememesidir(orta-3).  

Etki: Geliştirilen aplikasyonu kullanamama ihtimalidir(düşük-2).  

Risk Matris Puanı: 2x3=6 

Çözüm(B Planı): Bu risk faktörünü ortadan kaldırmak için  uygulamayı indirme ve 

daha sonraki adımları hakkında bilgilendirici video oluşturulacaktır.  

2. Olası risk: Hizmeti tamamlanan üyelerin uygulamayı kullanmayı bırakmasıdır(yüksek-

4).   

Etki: Uygulamanın kullanıcı sayısının azalmasıdır(orta-3). 

Risk Matris Puanı: 4x3=12 

Çözüm(B Planı): Bu risk faktörünü ortadan kaldırmak için uygulamanın hizmetle 

sınırlı kalmayıp video, ses, mini konferans,  etkinlik ve üyeler arası etkileşimin 

sürdürülmesidir. Ayrıca verilen hizmet sonrası memnuniyet anketi uygulanması ve geri 

dönüş sağlanmasıdır.  

3. Olası risk: Uygulama kullanımı esnasında üyelerin ekrana uzun süre maruz 

kalmasıdır(orta-3). 

Etki: Kişilerde göz yorgunluğunun oluşmasıdır(düşük-2). 

Risk Matris Puanı: 3x2=6 

Çözüm(B Planı): Uzun süreli ekran kullanımında kişilere bildirim ile uyarı vermektir. 

4. Olası risk: Yazılım maliyetlerinin artış göstermesidir(yüksek-4). 

Etki: Mali yönetimin sekteye uğramasıdır(yüksek-4). 

Risk Matris Puanı: 4x4=16 

Çözüm(B Planı): Projeye yatırımcı desteği sağlanmasıdır. 

5. Olası risk: Zaman yönetiminin planlananın dışında yol almasıdır(çok düşük-1). 

Etki: Projenin tamamlanmasının gecikmesidir(düşük-2). 

Risk Matris Puanı: 2x1=2 

Çözüm(B Planı): Ekip üyelerinin ve çevresel faktörlerin zaman yönetimini 

aksatmayacak şekilde yeniden planlanmasıdır. 

Tablo 4: Olasılık etki matrisi 
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