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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Genetik yollar ile geçen ve diyet dışında tedavisi bulunmayan hastalıkların başında çölyak 

hastalığı gelmektedir. Çölyak hastalığı gluten isimli bir bitkisel ürünün bağırsakta doğru 

sindirilememe problemidir. Dünyadaki sıklığı ülkeden ülkeye değişmekle birlikte ortalama 

%1 civarında görülmektedir. Türkiye’de ise 6-17 yaş grubu okul çocuklarında yapılan 

çalışmada hastalığın görülme sıklığı %1.7 olarak belirlenmiştir. Yetişkinlerde görülme 

sıklığı ise %1 olarak bildirilmektedir. Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 

açıklanan verilere göre Türkiye’ de yaklaşık 680.123 çölyak hastası bulunmaktadır. Çölyak 

hastalığı olan kişilerin gluten içermeyen ilaç ve gıdaları tüketmeleri gerekmektedir. Yapılan 

araştırmalarda çölyak hastalarının alışveriş süresince glütensiz ürünleri tespit etmelerinde 

zorlandıkları belirtilmiştir. 

Çalışmamızda geliştirilen android tabanlı mobil uygulama ile çölyak hastalarının ilaç ve 

gıdaların içeriğinde gluten olmayan ürünleri kolaylıkla tespit etmeleri hedeflenmiştir. Bu 

amaçla Türkiye Çölyakla Yaşam Derneği ile ortak çalışılarak gluten içermeyen ürünlere ait 

bir veri tabanı hazırlanmıştır. Geliştirilen Gluten Tarayıcısı adlı mobil uygulama tarama, 

diyet ve bilgi bölümlerinden oluşmaktadır. Gluten Tarayıcısı sayesinde kullanıcı ilaç ve gıda 

ürünlerinin barkod numarasını okutarak ilgili ürünün çölyak hastaları için uygun olup 

olmadığı tespit edilebilmektedir. Geliştirilen uygulama ilimizde bulunan çölyak hastaları 

tarafından test edilerek, çölyak hastaları mobil uygulamanın hayatlarını kolaylaştıracağını 

belirtilmişlerdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Problem/Sorun: 

Çölyak hastalığı, genetik duyarlılığı olan kişilerin gluten proteini içeren tahılları 

tükettiklerinde, bunu vücutta sindirememeleriyle ortaya çıkan bir hastalık olarak 

bilinmektedir (Giuberti, vd. 2017). Hastalığın aktif olmasıyla, ince bağırsaklarda besin 

emilimine yardımcı villus yapıları bozularak bağırsaklara hasar vermektedir. Her yaşta 

görülebilen çölyak hastalığında gluten proteininin günlük tolere edilebilir alım miktarı 

bireylere göre farklılık göstermekle birlikte 10-50 mg arasındadır. Günümüzde hastalığın 

kabul edilmiş tek tedavi şekli ömür boyu glutensiz beslenme olarak bilinmektedir (Türksoy 

ve Özkaya, 2006). 

 

Çölyak hastalığı dünya nüfusunun yaklaşık %0,6’ sı ile %1’ ini etkileyen bir hastalıktır. 

Ülkemizde ise 250 bin ile 750 bin arasında çölyak hastası olduğu ancak yüzde 10’nuna tanı 

konulduğu tahmin edilmektedir. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre 2019 yılı Mayıs ayı 

itibari ile ülkemizdeki Çölyak hasta sayısı 680.123 olarak belirtilmiştir (hsgm.saglik.gov.tr). 

Çölyak rahatsızlığı ülkemizde en sık görülen genetik rahatsızlıklardan birisidir (Dalgı, 2011). 
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Çölyak hastalarının sayısı çok olmasına rağmen bu hastalığa sahip bireyler için özel diyet 

üreten firmalar ve bu ürünleri satan marketlerin sayısı oldukça yetersizdir. En önemli 

problemlerden birisi de çölyak hastalarının alacakları ilaç veya ürünlerin içinde diyetlerine 

uygun olmayan bir madde olup olmadığını bilmek için ilaç prospektüsü veya ürünlerin 

içindekiler kısmını okumak zorunda kalmalarıdır. 

 

Ülkemizde de birçok çalışma yapılmakta fakat hastalık bilincinin yetersiz olması, buğday 

ağırlıklı beslenme alışkanlıkları, glutensiz yiyeceklerin fiyatlarının çok yüksek olması, ürün 

çeşitliliğinin azlığı gibi sebepler nedeniyle çölyak hastalarının birçok sıkıntı yaşadıkları 

bilinmektedir(Çınar, 2018). Hastaların yaşadığı en önemli sıkıntılardan biri de alışveriş 

yaparken tüm ürünleri incelemek ve sadece bilindik ürünleri tercih etmek zorunda 

kalmalarıdır. Çünkü gluten içermeyen ürünlerin tümünün listelendiği ve depolandığı bir veri 

tabanı Türkiye ‘ de bulunmamaktadır. 

 

Birçok ülkede “Gluten Tarayıcısı” benzeri uygulama bulunmaktadır. Ancak bazı özellikleri 

eksik ya da farklı olarak tasarlanmış olabilmektedir. Bu uygulamalar genellikle besin 

türlerinin hangilerinde gluten olduğunu hangilerinde gluten olmadığını sorgulatan bir 

sistemle kullanıcılara mobil uygulama marketlerinde sunulmuş durumdadır. Ancak bu 

uygulamaların hemen hemen hiçbirinde Türkçe dil seçeneği kullanıcılara sunulmamıştır. 

Türkçe içeriğe sahip olan ve diğer uygulamalardan farklı olarak barkod okuyucu sistemin 

temelini oluşturduğu bir yazılımla ilaç sektörü ve gıda sektöründe marka bazlı ve ilaç-besin 

bazlı sorgulama algoritmasına sahip arayüzü ile kullanıcılara sunulan Gluten tarayıcısı 

dışında bu kategoride özellikle android işletim sistemine sahip uygulama marketinde aktif 

çalışan bir uygulama bulunmamaktadır. 

Bu kapsamda çalışmamız ilaç ve yiyecek-içeçek barkodlarının okutulmasıyla kullanıcıya 

hangisinde gluten olup olmadığı bilgisini sunan, çölyak hastaları hakkında resmi gelişmeleri 

içeren, çölyak hastalığı hakkında kısa özet bilgileri hastalara sunan ve özel diyet bölümüyle 

hastalara yol gösteren, Türkçe içerik sağlayan ve iletişimler kurularak elde edilen glutensiz 

yiyecekler ile ilaçlara ait veritabanı oluşturması açısından çölyak hastalarına büyük kolaylık 

sağlayacaktır. 

 

3. Çözüm  

Çölyak hastalarının glütensiz ürünlere ulaşmalarının zorluğunun önüne geçilmesi amacıyla 

geliştirilen GLUTEN TARAYICISI adlı projemiz ile ; 

• Glutensiz Ürünlerin yer aldığı bir veri tabanı oluşturmak, 

• Bu veri tabanına bağlı olarak glütensiz ürünleri barkod okuma yöntemi ile mobil 

uygulama aracılığı ile tespit etmek, 

• Çölyak hastalarının alışveriş zamanlarında işlerini kolaylaştırmak amaçlanmıştır. 

4. Yöntem 

Gluten Tarayıcısı uygulamasının ortaya çıkışı, yapılan araştırmalar  sonucunda ülkemizde 

bulunan Çölyak Hastası bireylerin yaşam standartları ve kalitelerini kolaylaştırmak amacıyla 

ilaç ve gıda ürünlerinde gluten proteininin var olup olmadığını sorgulayan bir uygulamaya 

ihtiyaç duyulmasıdır (Ayaz ve Sünbül, 2018). 

 

Projenin planlaması düşünülürken proje kapsamında gerçekleştirilecek işlemler temel 
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hatlarıyla belirlenmiştir: 

 

• İlaç ürünlerinde gluten bilgisinin olup olmamasının sorgulanabilmesi için ilaç barkodlarının 

bulunması gerekmektedir.  

• Aynı ilaçta olduğu gibi gıda ürünlerinin sorgusunda da gıda ürünlerinin barkod 

numaralarının bulunması gerekmektedir.  

• Hangi barkod türlerinin sistemde tanımlı olması gerektiğinin belirlenmesi gerekir. 

• Kullanıcıya sunulacak bilgilerin ve detayların belirlenmesi gerekir. 

• Uygulama MIT App Inventor  programlama diliyle yazılacaktır ve android tabanlı bir mobil 

uygulaması olacaktır.  

• Proje bilgileri Google E-Tablolar üzerinde açılmış tablo modülünde muhafaza edilecektir.  

Hazırlanan ön tasarım sonrası uygulamada bulunması istenilen kısımlar belirlenmiştir. Ön 

tasarım ile birlikte uygulama için gerekli olan verilerin nasıl ve nereden temin edinileceği 

hususunda bir planlama yapılarak ülkemizde bu konuda birlik olarak çalışan Türkiye Çölyakla 

Yaşam Derneği ile iletişime geçilmiştir. Mail ortamında yapılan görüşmeler sonucunda Çölyakla 

Yaşam Derneği tarafından ilaç ve gıda ürünlerinde gluten olmayan ürünlere ait liste  tarafımıza 

gönderilmiştir. Şekil 1 ‘de tarafımıza gönderilen listenin bir kısmı görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Şekil 1. Çölyakla Yaşam Derneği Tarafından Gönderilen Liste Örneği 

 

Temin edilen liste incelendiğinde 158 adet gıda ürünü, 122 adet ise ilaç ürünü olduğu 

görülmüştür. Yalnız temin edilen listede ürünlere ait barkod numaraları bulunmamaktadır. Bu 

yüzden ürünlere ait barkod numaralarının temini için ilimizde bulunan gıda işletmeleri ve ecza 

depoları ile iletişime geçilmiştir. Veri toplamanın düzgün gerçekleşebilmesi için tüm listeler 

hazırlanarak tek tek sorguları işletmelerin yardımı ile yapılarak ürünlerin barkod numaraları 

temin edilmiştir. Özellikle bazı gıda ürünlerinin işletmelerde bulunamamasından dolayı bu 

ürünler veri listesinden çıkarılmıştır. Barkod numarası temin edilen ve listesi hazırlanan ürün 

adetleri Tablo 1’ de belirtilmiştir.  

 

Tablo 1. Veri Toplama Sonucunda Elde Edilen Ürün Sayısı 
 

Ürün Cinsi İlk Ürün Sayısı Barkodu Temin Edilen Ürün Sayısı 

GIDA 158 126 

İLAÇ 122 104 

 

Barkod numaraları temin edilen glütensiz gıda ve ilaçların Microsoft Office Excel programında 

xls. formatı ile kayıtları yapılarak Google E-tablolar ‘a aktarımı yapılmıştır. Şekil 2 ‘de barkod 

numarası elde edilen bazı ürünler görülmektedir. 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Barkod Numaraları Temin Edilen Ürünlerin Listesi 
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Çalışmada ortaya çıkan uygulama iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama barkod okuma 

aşamasıdır. Uygulamamız mobil cihazda yüklü olan barkod okuma uygulamalarından birini 

tetikleyerek barkodun okunmasını sağlar. Daha sonra elde edilen değeri barkod okutma 

uygulamasından alır. Testlerimiz de Barcode Scanner isimli bir barkod okuma uygulamasını 

kullandık. Okutulan barkod uygulama tarafından alınır ve veri tabanında yer alıp almadığını 

sorgulayarak, uygulamasındaki sayfaya parametre olarak gönderilir.  

 

Uygulamamız MIT tarafından geliştirilen ve çevrimiçi mobil uygulama geliştirilmesine izin 

veren MIT App Inventor aracı ile oluşturulmuş ve yine aynı araç ile apk dosyası üretilmiş ve 

test edilmiştir. Şekil 3 ‘de MIT App Inventor programı arayüzü görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Şekil 3. MIT App Inventor Programı Ara Yüzü 

Uygulamamızda toplamda 3 adet sekmemiz mevcuttur. Bu ekranları teker teker inceleyecek 

olursak; 

A.Tarama Bölümü 

Uygulamamız açılmasıyla beraber yazılımımızda bulunan tarama butonuna basılınca mobil 

cihazımızın kamera fonksiyonu ile iletişime direkt olarak geçerek kamerayı otomatik olarak 

aktif hale getirmektedir. Kameranın aktif olarak açıldığı ekranda barkod türümüzden uygun olan 

ilaç ya da gıda ürününün barkodu kameraya tutularak ilgili ürünün sorgulanması gerçekleştirilir. 

Tarama bölümü ekranı Şekil 4’ de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Şekil 4. Tarama Bölümü Ekranı 

 

Sorgulama sonucunda ürünün özelliğine göre gelecek olan sonuçlar farklılık gösterecektir. 

Barkodu okutulan ilaç ya da gıda ürününün sonuç ekranında ürünün marka, ürün ismi, barkod 

numarası, ve gluten proteini içerip  içermediğine dair bilgiler içeren bir ekran kullanıcıları 

karşılayacaktır. Bu ekranlardaki farklılıklar ürünün ilaç veya gıda ürünü olması ve gluten 

proteini içerip içermemesinden kaynaklanmaktadır. Okutulan ilaç veya gıda ürününün glutenli 

olması durumunda ekranımızda kırmızı bir uyarı ışığı ile birlikte çölyak hastaları için okutulan 
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barkoda sahip ürünün tüketilmemesi gerektiği kullanıcılara sunulacaktır. Şekil 5’ de gluten 

içeren ürüne ait sonuç ekranı yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. Gluten İçeren Bir Ürüne Ait Sonuç Ekranı 

 

Okutulan ilaç veya gıda ürününde gluten olmaması durumunda ekranımızda yeşil bir uyarı ışığı 

ile birlikte çölyak hastaları için okutulan barkoda sahip ürünün tüketilmesinde ürün üreticisi 

tarafından herhangi bir sakınca olmadığı bilgisi kullanıcılara sunulacaktır. Şekil 6’ da gluten 

içermeyen bir ürüne ait sonuç ekranı görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. Gluten İçermeyen Bir Ürüne Ait Sonuç Ekranı 

 

Uygulamamızın bir diğer önemli özelliği de veri tabanında yer almayan ürünlerin kullanıcılar 

tarafından eklenmesinin tavsiye edilebilmesidir. Yeni üretilmiş ve piyasaya sürülmüş glutensiz 

ürünlerinde bilinmesi ve uygulamanın dinamik olarak çalışabilmesi için kullanıcılara glütensiz ürün 

tavsiye bölümü yapılmıştır. 

 

Okutulan ilaç veya gıda ürününde gluten olup olmadığının bilinmediği veya veri tabanımızda 

kayıtlı olmayan bir ürünün barkodu uygulamada taratılması durumunda ekranımızda kullanıcımızın 

ilgili ürünle alakalı gluten proteinine sahip olduğunu bilip bilmediğinin ve bunu sistem yöneticimizle 

paylaşması konusunda kendisine soru soran ve kullanıcının ilgili ürünle alakalı gluten durumu 

hakkındaki bilgiyi tarafımızla paylaşabileceği bir ekran kullanıcıya sunulmuş ve kullanıcının bu 

ekranı doldurarak sistem yöneticisinin onayına göndermesi sağlanmıştır. Şekil 6 ‘da veri tabanında 

olmayan ürün uyarı ekranı görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6. Veri Tabanında Bulunamayan Ürün Ekranı 
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Uyarı ekranında Katkıda Bulun butonuna tıklayarak ürüne ait bilgilerin doldurulması için bir 

form ekranı gelmektedir. Şekil 7’ de  katkıda bulun formuna ait ekran görüntüsü yer almaktadır. 

Onaylanan form sonunda kullanıcıya ürününü incelenerek sisteme dahil edileceğine dair 

bilgilendirme mesajı gösterilmektedir.Sistem kullanıcıdan alınan bu veriyi direk veritabanı üzerine 

kaydetmeyecek sistem yöneticisi tarafından ilgili ürünün firması ile yapılacak olan görüşme 

sonucunda firma beyanı esas alınarak veritabanına yeni ürünün kaydı uygun şekilde 

gerçekleştirilecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7. Katkıda Bulun Formu ve Uyarı Mesajı 

 

B. Diyet Bölümü 

Diyet adlı bölümümüzde çölyak hastalarının beslenmesinde dikkat etmesi gereken kısımlar ve 

uyulması gereken alternatif diyet kısımları ve glutensiz tarifleri içeren bir sekme mevcuttur. 

Uygulamamızda Çölyakla Yaşam Derneği ‘nden alınmış glutensiz diyet örnekleri bu ekranda 

kullanıcıların karşısına çıkmaktadır. Uygulamamızın diyet ekranı Şekil 8’ de belirtilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 8. Diyet Ekranı Görüntüsü 

 
C. Bilgi Bölümü 

Uygulamamızda Çölyak Hastalığı ile ilgili çeşitli bilgilendirmelerin yapıldığı BilgiBölümü 

ekranı bulunmaktadır. Bu ekranda Çölyak Hastalığı’ nın ne olduğu neden kaynaklandığı ve 

tedavisinde nasıl bir çözümünün olduğu bilgisi kullanıcılara sunulacaktır. Ayrıca bu bölümde 

veritabanımızda kayıtlı olan verilerin nasıl temin edildiği ve gluten bilgisi konusunda üreticilerden 

bilgilerin nasıl alındığı hakkında kullanıcılara bilgiler sunulmaktadır. Bilgi ekranına ait ekran 

görüntüsü Şekil 9’da belirtilmiştir. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Geliştirilen uygulamanın doğru ve düzenli olarak çalışmasını test etmek amacıyla gıda ve ilaç 

satış merkezlerinde denemeler yapılmıştır. Marketlerde ve eczanelerde yapılan testler sonucunda 

gluten tarayıcısı adlı mobil uygulamada başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Uygulamanın kullanışlılık 

ve sorunlara cevap verebilirliğini test etmek amacıyla ilimizde bulunan Çölyakla Yaşam Derneği 

Şubesi başkanlığı ile iletişime geçilerek uygulamamızın çölyak hastaları tarafından test edilmesi rica 

Şekil 9. Bilgi Ekranı Görüntüsü 
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edilmiştir. Dernek yetkililerinden alınan olumlu dönüt sonucunda uygulamamızın .apk uzantısı 

dernek başkanlığına gönderilmiş ve ilimizdeki çölyak hastalarının uygulamamızı test etmeleri ve 

test sonucunda uygulamamızı değerlendirmeleri istenmiştir. Uygulamanın değerlendirilmesi ve 

önerilerin alınabilmesi için Google Form üzerinden bir anket hazırlanarak, anket online olarak 

dernek yetkilileri ile paylaşılmıştır. 

Uygulamamız ilimizde yaşayan 12 adet çölyak hastası tarafından mobil cihazlarına kurularak 

test edilmiş ve test sonrası anket üzerinde dönütler alınmıştır. Uygulamamızın test aşamasında 

doldurulması gereken 5’li likert ölçeği tipi anket EK-1 ‘de belirtilmiştir.Anketimize; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaOn1vmKS9JtOowH7IaeI3OqYTbQ1mO0ZCL8h

WDkd34golAQ/viewform?usp=sf_linkadresinden ulaşılabilmektedir. Hastalara sorulan 7 farklı 

soru ile uygulamamızı değerlendirmeleri ve  eksik yönlerini belirtmeleri istenmiştir. Hastalara 

sorulan sorular; 

• Uygulamayı alışveriş yaparken kullandınız mı? 

• Gluten Tarayıcısı mobil uygulaması doğru bir şekilde çalışmaktadır. 

• Gluten Tarayıcısı uygulaması çölyak hastaları için kolaylık sağlamaktadır. 

• Mobil uygulama sayesinde zamandan tasarruf ettim. 

• Mobil uygulamada istediğim her ürünü bulabildim. 

• Uygulamada bulunan diyet ekranı çok hoşuma gitti. 

• Bilgi Ekranı sayesinde hastalığım hakkında bilmediğim yeni şeyler öğrendim. 

 

       Ayrıca katılımcılara uygulamanın geliştirilmesi yönünde tavsiyeler bölümü oluşturularak 

uygulama hakkında tavsiyelerin yazılması istenmiştir. Araştırmaya dahil edilen 12 katılımcının 

demografik özelliklerine ilişkin araştırma bulguları Tablo 2’ de yer almaktadır. 

 

Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

 
CİNSİYET 

Erkek 

Kadın 

TOPLAM 

n 

8 

4 

12 

YAŞ 

18 yaş ve altı 

19-30 

31-50 

51 ve üzeri 

TOPLAM 

n 

1 

4 

5 

3 

12 

Meslek 

Öğrenci 

Ev hanımı 

Serbest Meslek 

Memur 

Diğer 

TOPLAM 

 

n 

1 

3 

2 

6 

- 

12 

 

Araştırmaya katılan 12 katılımcıya yöneltilen sorular sonucunda elde edilen bulgular Tablo 3 

‘de verilmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda araştırmaya katılan katılımcıların hepsi  uygulamayı 

alışveriş yaparken kullandıklarını belirtmişlerdir. 

 

Tablo 3. Katılımcıların Uygulamayı Kullanma Oranı 

 

Uygulamayı alışveriş 

yaparken kullandınız mı? 

 

Evet Hayır 

12 (%100) - 

 

 

Araştırmaya katılan katılımcılara yöneltilen araştırma soruları sonucunda elde edilen bulgular 

Tablo 4 ‘de belirtilmiştir. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaOn1vmKS9JtOowH7IaeI3OqYTbQ1mO0ZCL8hWDkd34golAQ/viewform?usp=sf_link%20
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaOn1vmKS9JtOowH7IaeI3OqYTbQ1mO0ZCL8hWDkd34golAQ/viewform?usp=sf_link%20
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Tablo 4. Araştırma Sorularına Verilen Cevaplar 

 

 

 

K
es

in
li

k
le

 

k
at

ıl
m

ıy
o

ru
m

 

K
at

ıl
m

ıy
o

ru
m

 

K
ar

ar
sı

zı
m

 

K
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

K
es

in
li

k
le

 

k
at

ıl
ıy

o
ru

m
 

Gluten Tarayıcısı mobil uygulaması doğru bir şekilde 

çalışmaktadır. 

- -  4 8 

Gluten Tarayıcısı uygulaması çölyak hastaları için kolaylık 

sağlamaktadır. 

- - 3 2 7 

Mobil uygulama sayesinde zamandan tasarruf ettim. - - 3 1 8 

Mobil uygulamada istediğim her ürünü bulabildim. 3 2 2 2 3 

Uygulamada bulunan diyet ekranı çok hoşuma gitti.   4 5 3 

Bilgi Ekranı sayesinde hastalığım hakkında bilmediğim yeni 

şeyler öğrendim. 

- 1 2 7 2 

 

Araştırmaya dahil edilen 12 çölyak hastasından %66.6’sı uygulamanın büyük başarı ile 

çalıştığını, geriye kalanı ise uygulamanın başarı gösterdiğini belirtmişlerdir. Ayrıca 

katılımcıların büyük bir çoğunluğu uygulamanın çölyak hastaları için kolaylık sağladığını 

belirtmişlerdir. Katılımcıların yaklaşık %80 ‘i mobil uygulama ile zamandan tasarruf ettiklerini 

belirtmişlerdir. Uygulamada bulunan diyet ekranından faydalanma konusunda yöneltilen soruya 

ise katılımcıların %34 kararsız olduklarını, geriye kalanı ise memnun kaldıklarını 

belirtmişlerdir. Bilgi Ekranı konusunda ise araştırmaya katılan katılımcıların %75 ‘i yeni 

bilgiler edindiklerini belirtmişlerdir.  

 

6. Uygulanabilirlik  

İlimizde yer alan Çölyakla Yaşam Derneği ile yapılan görüşmeler ve mobil uygulamamızı 

test eden çölyak hastalarından alınan sonuçlar analiz edildiğinde projemizin uygulanabilir 

bir mobil uygulama olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

 

 

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Geliştirilen proje Çölyak Hastalığı yaşayan tüm mobil telefon kullanıcıları tarafından 

kullanılabilecektir. 

 

9. Riskler 

Anketin alt tarafında yöneltilen öneriler bölümü incelendiğinde ise 6 katılımcının öneride 

bulunduğu görülmüştür. Bu katılımcıların uygulamanın gelişmesi için yapmış oldukları 

İşin Tanımı ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 

Problemin 

Belirlenmesi 
       

Literatür 

Taraması 

       

Ön Tasarımın 

Hazırlanması 

 

       

Veri Tabanı İçin 
Barkodların 

Temini 

       

Mobil 

Uygulamanın 

Geliştirilmesi 

       

Mobil 

Uygulamanın 

Hastalar 

Tarafından Test 

Edilmesi 

       

Sonuçların 

Analiz Edilmesi 
       

Proje Raporunun 

Yazılması 
       

Projemiz mobil uygulama 

olduğu için herhangi bir 

maliyeti bulunmamaktadır. 
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öneriler Tablo 5 ‘te sunulmuştur. 

 

             Tablo 5. Katılımcılar Tarafından Yapılan Öneriler 

 

SIRA ÖNERİLER 

1 Uygulamanız çok güzel yalnız bazı ürünleri bulamıyor. 

2 Uygulama daha hızlı olmalı. 

3 Teşekkür ederim. Uygulama daha güzel hale getirilmeli bence. 

4 Denediğim zaman her zaman aldığım bazı ürünleri bulamadı.  

5 Bu uygulama herkes tarafından kullanılabilmeli. 

6 Uygulamanın görselleri daha da güzel olsa sanki daha iyi olur. 

 

Katılımcıların uygulama için yapmış oldukları öneriler incelendiğinde uygulamanın hızı, 

görselleri ile bazı önerilerin olduğu görülmüştür. Ayrıca uygulama da bulunamayan ürünler 

hakkında geri dönütler olmuştur. Geliştirdiğimiz uygulama android tabanlı olup İOS cihazlarda 

çalışmamaktadır. Gelecek çalışmalarda İOS tabanlı bir uygulama geliştirilebilir. Ayrıca Sağlık 

Bakanlığı ve Tarım Bakanlığının ortak yapacağı bir çalışma ile çölyak hastaları için özel işaretler 

üretilip çölyak hastaları için uygun olan gıdaların etiketlerine üretici firma tarafından bu etiketler 

yapıştırılmak sureti ile ürün seçiminde kolaylık sağlanabilir. Uygulamamızın daha geniş kitlelere 

ulaşabilmesi için gelecekte uygulamamızın geliştirilerek Google Play Store ‘da paylaşılması 

düşünülmektedir. 
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