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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Alzheimer hastalari ve zihinsel  engelliler için Gps Takip Projesi, kaybolduğunun farkında 

bile olamayan hastaların aileleri tarafından kolaylıkla bulunabilmelerini sağlayan bir projedir. 

Projenin insan hayatına doğrudan ve dolaylı olarak bir çok etkisi vardır. Bu hastalığı olan 

bireylerin kaybolma risklerinin yüksek olduğunu bilen aileler hastalarını yalnız bırakmamaya 

çalışırlar. Bu durum hastaların sosyalleşebilmesini doğrudan etkilemektedir. Hastaya refekat 

eden kişiler içinde dolaylı olarak birçok etkisi (çalışamama durumu, izin alma sorunu vb.)  

bulunmaktadır.  

Hastanın ailesine değil de ailenin hastaya ulaşabilmesini sağlayan projemizde 

telefonumuzdan SMS olarak “KONUM” yazıp gönderip cevap olarak hastanın konum 

bilgilerini mesaj olarak geri alabiliyoruz. Bu sayede ailesinin yerini bulamayacak olan hastalara 

aileler kolayca ulaşabilecektir. Ayrıca Google Map’ten bir sınır belirleyerek hastanın istebilen 

bir alanda rahatça dolaşabilmesi planlanmıştır. Hastanın belirlenen sınırın dışına çıkması 

durumunda sistemimiz hemen SMS olarak “SINIR DIŞI” mesajı ile aileleri uyaracaktır. 

Yazılım, donanım ve tasarımın bir arada kullanıldığı inovatif bir ürün oluşturulmuştur.  

Tasarım olarak 3D Tinkercad programı ile bir bileklik tasarlanmıştır. 3D yazıcı ile bileklik 

basılmıştır. Donanım olarak gömülü sistemler için Arduino tercih edilmiştir. GPS modülü ve 

GSM modülü kullanılmıştır. Enerji için Lipo pil kullanılmıştır. Yazılım olarak GPS veriler ini 

alıp SMS olarak alabilmek için Arduino IDE kullanılarak kodlama yapılmıştır. Sistemin mesaj 

atacağı numaranın ve Google Map sınır verilerinin girilebilmesi için C# dili ile basit bir arayüze 

sahip bir kurulum programı kodlanmıştır.  

Resim1: Tasarlanan ürün dış görünüm        Resim2: Tasarlanan ürün iç görünüm 

 

2. Problem/Sorun: 

Dünyada 47 milyon Alzheimer hastası var ve 2030’da 76 milyon ve 2050’de ise 135.5 

milyon hasta olması bekleniyor. Türkiye’de ise 600.000 aile bu hastalıkla mücadele ediyor [1]. 

OECD-AB ve Türkiye verilerine göre, dünya nüfusunun yaklaşık %15’i engelli bireylerden 

oluşuyor. Türkiye’de hanelerin %5,4’ünde engelli bulunmaktadır. Bu engellerin %25’i zihinse l 

engellidir [2]. 

Alzheimer hastalarının ve zihinsel engelli bireylerin kaybolma haberleri ile sık sık 

karşılaşmaktayız. Literatür taraması yaptığımızda amaçsızca yola çıkan hastalar genellikle bir 

şey ya da tanıdıklarını sandıkları birini aradıkları zaman yola çıkarlar ya da kimi zaman yola; 

acıktıkları, susadıkları gibi temel ihtiyaçları olduğu ve karşılamak istedikleri zaman çıkarlar. 

Fakat neden yola çıktıklarını ve nereye gittiklerini unuturlar. İstatistik olarak bilinen bir neden 

ise kaybolanlarının çoğunun tuvalet arıyor olmasıdır. Kaybolan Alzheimer hastalarının bir 

kısmının nedeni ise korku ya da anksiyetedir. Kimi zaman onları birinin takip ettiğini 

zannederler ya da evde çıkan bir ses nedeni korkup evden çıkarlar. Alzheimer’lı hasta eğer her 
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gün aynı saatte amaçsızca evden dışarı çıkıyor ise muhtemelen geçmişte yaşadığı rutini 

hatırlıyordur. Örneğin her sabah 8’de evden çıkan bir kişi büyük ihtimal ile geçmişte işe gittiği 

günleri hatırlıyor ve evden ile işe gitmek için çıkıyordur [3]. Bu durum ise bu hastaların 

kaybolma risklerini arttırmaktadır. Bu nedenler dolayı aylarca yada yıllarca umutla kayıp 

hastalarından bir haber alabilmek için TV kanalları, sosyal medya vb. platformlarda her yolu 

deneyen ailelerin haberlerine karşılaşıyoruz.  

Projemiz ile alzheimer veya zihinsel engelli hastaların kaybolma riskini ortadan kaldırmayı 

planlıyoruz.  

Son yıllarda insanlar akıllı saatler ile acil durumlarda çocuklarını arayarak ya da çocuğun 

akıllı saatte bulunan acil durum tuşuna basması ile ebeveynlerini arayarak iletişim halinde 

olmaları sağlanılmıştır. Bu saatleri özellikle ilkokula giden çocukları olan aileler almaktadır lar. 

Ancak çocukların bu saatleri kullanabilmeyi öğrenmeleri gerekmektedir. Fakat alzheimer 

hastaları ve zihinsel engelli bireylerin böyle bir öğrenme durumları bulunmamaktadır. Bundan 

dolayı projemizde GPS özelliği ile hastanın konumunu hastanın haberi bile olmadan giyileb il ir 

bir ürün ile takip etmeyi sağlıyoruz.  

Ayrıca akıllı saatler gibi benzer ürünleri analiz ettimizde kullanıcıların kurulum yaparken 

zorlandıklarını ve bu saatlerin kurulumu için teknik destek alma ihtiyacı çektiklerini gördük[4]. 

Ancak bizim projemizde bilgisayar okur yazarlığı çok düşük olan birinin bile kolaylıkla ürünün 

kurulumunu yapabilmesini sağlayan basit bir arayüze sahip program kodladık. Bu ince 

ayrıntılar ailelerin projemizi tercih edebilmelerini sağlayacaktır.  

  

3. Çözüm 

Alzheimer hastaları veya zihinsel engelli bireyler için bir bileklik tasarladık. Bu bileklikte 

bir GSM özellikli modül ile SMS üzerinden hastanın konumu ile ilgili bilgi alış verişinde  

bulunduk. Öncelikle istenilen bir anda hastanın nerede olduğunu öğrenmek için “KONUM” 

yazarak bileklikte bulunan GSM numarasına SMS gönderdiğimizde sistem cevap olarak 

hastanın konum linkini google map üzerinden görebileceğimiz bir formatta bizlere geri 

göndermektedir. Bunun önemi hastanın bir şey yapmasına gerek kalmadan (Telefon tuşuna 

basma, arama yapma vb.) ailesinin hastanın yerini öğrenebilmesidir.  

Projenin diğer bir önemli noktası ise hastanın bulunduğu evin yakınında belirli sınır la r 

içerisinde rahatça gezebilmelerini sağlamak için ÇİT adı verdiğimiz uygulama ile google map 

üzerinden bir alan seçerek hastanın bu alanın dışarısına çıkması durumunda sistem SMS olarak 

“Sınır Dışı” mesajı ile aileleri uyaracaktır. Bunun en önemli özelliği hem hastaya kendi başına 

gezme imkanı vermesi hemde hastanın kaybolma riskini azami orana indirilmesidir. 

Projemizin ürün olarak kolay bir biçimde kullanılabilmesi için basit bir arayüze sahip bir 

kurulum programı tasarlayıp kodladık. Bu program sayesinde kurulum aşamasında sadece 

sistemin mesaj atacağı bir GSM numarası girişi ve google map üzerinden bir alanın seçilmes i 

ile ürün kullanılmaya hazır hale gelecektir. Bu sayede bilgisayar okur yazarlığı düşük olan bir 

bireyin bile kolaylıkla kurulum yapabilmesini amaçladık.  

Projemizin çalışmasına ait örnekler Resim3, Resim4 ve Resim5’ te gösterilmişt ir. 

Resim3’te “KONUM” yazıp gönderildiğinde cevap olarak hastanın konumu link olarak 

gönderilmiştir. Linke tıklayan kullanıcı hastanın konumunu Resim4’te ki gibi Google 

haritalarda görüp yol tarifi ile rahatlıkla hastasına ulaşacaktır. Resim5’te ise ÇİT adı verdiğimiz 

belirlenen sınırın dışına çıkılması durumunda gelen mesaj gösterilmiştir. 
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Resim3: Konum Cevabı  Resim4: Haritadan görünüm Resim5: SınırDışı Mesajı  

4. Yöntem 

Projemizde tasarım, donanım ve yazılımın bir arada kullanıldığı inovatif bir ürün 

oluşturulmuştur.  

 

4.1. Tasarım 

3D Tinkercad programı kullanılarak kullanacağımız donanımın boyutlarına göre bir bileklik  

tasarlanmıştır. Thinkercad programında tasarladığımız ürünü Simplify3D dilimle programı 

üzerinden 3D yazıcımız ile ürüne dönüştürdük. 

Resim6: Tinkercad tasarım     Resim7:Simplify3D programı ile dilimleme      Resim8: 3D Baskı alınması 

 

4.2. Donanım   

GPS bilgilerini alabilecek, istenildiğinde bir telefon gibi SMS olarak kullanıc ıya 

gönderebilecek bir sistem için elektronik donanımlara ihtiyaç vardır. Bunu için Arduino Nano 

kartı kullanıldı. SMS alıp verebilmek için GSM Shield modülü kullanıldı. GPS veriler ini 

alabilmek için GPS Neo-6m GPS modülü kullanıldı. Ürünün enerji ihtiyacını karşılayabilmek 

için tasarlanan ürüne göre 12V mini lipo pil tercih edildi. 

 

4.3. Yazılım 

Projemizin yazılım kısmı iki aşamadan oluşmaktadır. 
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4.3.1. Arduino Kodlama 

 Arduino açık kaynaklı bir mikrokontro lcü 

platformudur [5]. Arduino IDE programı üzerinden 

kodlamalarımızı yaparak GPS modülünden enlem ve 

boylam verilerini okuyabiliyoruz. SMS olarak “KONUM” 

sözcüğü geldiğinde bu verilerin ilgili numaraya 

gönderilmesini bu platformda kodladık. Ayrıca yine ÇİT 

adı verdiğimiz sınırların aşılması durumunu da yine 

Arduino IDE kullanarak kodladık.  

        Resim9:Kurulum programı 

 

4.3.2. C# Dili ile Kurulum Programı Kodlanması 

 

Projemizde IOT (Nesnelerin 

interneti) teknolojisini SMS olarak 

kullanıyoruz. GSM Shield üzerine 

takılı mini bir simkart 

bulunmaktadır. Bu sim kart ile 

SMS haberleşme sağlanmaktad ır. 

Bu sim karta ait olan numaranın 

ürünün kurulum aşamasında 

sisteme tanıtılması ayrıca çit adı 

verdiğimiz sınır bilgilerinin 

sisteme tanıtılabilmesi için C# dili 

ile bir kurulum programı kodlandı. Resim10:Kurulum programı 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Alzheimer Hastalari ve Zihinsel  Engelliler için Gps Takip 

Projesi kendi imkanlarımız ile Resim 11’deki gibi belirli bir 

büyüklükte bir ürün olarak ortaya çıkmıştır. Fikir olarak daha 

ince ve daha küçük bir bileklik olarak ortaya çıkan projemizi 

hayata geçirdiğimizde kullamabileceğimiz donanımlara göre 

bir tasarım ile ürünümüzü modellemek zorunda kaldık. Bu 

imkanlar dahilinde başarılı bir tasarım ve kodlama ile stabil 

bir şekilde çalışan bir ürün ortaya koymayı başardık.      Resim11: Ürün Görseli 

Projemizi benzer ürünlerden ayıran en büyük özelliği   

kullanıcının hiçbir şey yapmasına gerek kalmadan sadece bilekliği üzerinde taşımasının yeterli 

olmasıdır. Ayrıca diğer bir üstün yanı kurulum yazılımı için teknik desteğe ihtiyaç duymadan 

her kullanıcının rahatlıkla kurulum yapabileceği bir arayüze sahip olmasıdır. Ayrıca kodlama 

aşamasında Arduino’nun EEPROM belleği kulanılarak telefon numarası ve GPS konumları bu 

bellek üzerinden tanımlanmaktadır. Projenin geliştirilmeye açık olması da İnovatif bir ürün 

olduğunun göstergesidir. Projemiz kodlama ve tasarım olarak %100 yerli bir projedir. 

Kullanılan donanımlar ise yabancı menşeili ürünlerdir. Ar-Ge birimlerince destek alınabilirse 

bu donanımların da yapılabilmesi mümkündür. Bu durumda %100 yerli bir proje olacaktır. 
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6. Uygulanabilirlik  

Projemizi incelediğinizde sadece hastaların kaybolmalarının önüne geçebilmeyi 

hedeflediğini göreceksiniz. Bu durum bilerek ve isteyerek planlanmıştır. Örneğin Türkiye 

pazarını incelediğinizde Alzheimer Hastası için bir ürün almayı isteyen birine akıllı saatler 

önerilecektir. Bu durumda ise aileler tarafından tercih edilme oranı düşmektedir. Ancak sadece 

bu amaç için tasarlanmış ve basit bir kullanımı olan cihaz böyle aileler tarafından tercih 

edilebilecektir. Bu durumu şöyle özetleyebiliriz. Örneğin Samsung markası dendiğinde akla ilk 

olarak telefon ve televizyon gelmektedir. Siemens dendiğinde ise akla ilk beyaz eşya 

gelmektedir. Ancak bu iki markada hem beyaz eşya hemde telefon üretmektedir. Buradaki 

etken pazar olarak seçtikleri tercihlerdir. Bizler de projemiz ile belirli ihtiyaç kitlesine hitap 

edeceğimizden hem pazar olarak hem de insanlığa fayda olarak başarılı olacağımızı 

düşünüyoruz. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Prototip aşamasında 500 TL bir maliyet ile projemizi gerçekleştirdik. Ancak arge birimler i 

tarafından projemiz desteklenir ise Arduino kartı ve GSM Shield kartlarını kendimiz 

tasarlayabilirsek bu maliyet 150 TL’ye düşürülebilir. Ayrıca ürünün yazılımı tamamen bizim 

tarafımızdan kodlandığından maliyete yansıtılmamıştır. Ürünümüz milli desteklerle endüstriye l 

bir ürün olarak hayata geçirilebilirse daha maliyet olarak daha da düşürülebilecektir. Projemize 

benzer bir akıllı saatin maliyeti 300 ile 3000 TL arasında değişmektedir. Bu karşılaştırma da 

projemizin başarılı olacağının göstergesidir. 

 

Malzeme Adı Harcama Dönemi Tahmini Maliyet 

3D Flament Nisan 50 TL 

Arduino Nano Mayıs 55 TL 

GSM Shield Mayıs 300 TL 

Neo-6m GPS Modülü  Mayıs 75 TL 

12V Lipo Pil Mayıs 20 TL 

Toplam  500 TL 

Tablo1: Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Proje süreci pandemi koşullarından dolayı aşağıdaki gibi planlanmıştır. 

 

 Mart ayında daha önceden belirlenen proje fikri 

yapım aşamasına geçmiştir. 

 Nisan ayından itibaren verilerin toplanılması ve 

Arduino kodlama çalışmaları başlamıştır.  

 Mayıs ayında IOT teknolojisini SMS ile 

kullanarak GPS verilerinin alınıp verilmesi sağlanmış t ır.  

 Haziran ayında C# ile ile kurulum programı 

tasarlanıp kodlanmıştır. Haziran ayında projemizin 

prototipi tamamlanmış ve test aşamasına geçilmiştir.  
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Hedef kitlemiz alzheimer hastaları veya zihinsel engelli hastalar ile bu hastaları olan 

ailelerdir. Çünkü bu hastalara sahip olan ailelerin tam da bizim projemize ihtiyaçlarının 

olduğunu görmemizdir. Var olan ürünlerin tam olarak ihtiyaçlarını karşılamadığından 

dolayı projemiz sayesinde insanlık yararına çok büyük bir katkı sağlamayı 

gerçekleştirebiliriz. Hedef kitlemizi bilinçli olarak bu iki hastalık için indergedik. Çünkü 

projemizi endüstriyel bir ürün olarak gerçekleştirebildiğimizde ailelerin etkili ve kısa bir 

süre içinde bu ürüne erişebilmelerini sağlamayı amaçladık. Hedef kitlemizi net bir şekilde 

belirleyip ürünümüzün gelişimini buna göre planlamayı hedefledik. Bu sayede yerli ve milli 

bir endüstriyel marka ve ürün olabilecek bir çalışmayı ortaya koymayı hedefledik.  

 

9. Riskler 

Projemizde ortaya çıkabilecek problemler aşağıdaki olasılık ve etki matrisinde yer 

almaktadır. Risk azaltma çözüm önerileri her risk için aşağıda listelenmiştir. 

 

      Şiddet 

Olasılık Hafif Orta Ciddi 

Küçük (1) Kurulum programının 
kullanımında zorlanılması 

(4) Üründe oluşabilecek 
arıza 

(7) Sinyalin menzil 
gücü 

Orta (2) Hastanın konumlarının 
GPS’ten alınamaması 

(5) Cihazın suya dayanıklı 
hale getirilebilmesi 

(8) Hastalarda kullanımının 
teşvik edilebilmesi 

Yüksek (3) Cihazın pil ömrü (6) Cihazın giyilebilir 
boyutlara indirilmesi 

(9) Cihazı hastanın 
kullanmaması 

Tablo2: Risk Matrisi 

(1) Projenin kurulum programı olabildiğince sade ve anlaşılır şekilde tasarlandı. 

(2) GSM operatörleri ile bir protokol imzalanıp bu cihazlara özel bir düzenleme 

yapılabilir.  

(3) GPS sinyallerini sürekli değilde SMS gelmesi durumunda aktive edip aldığımızdan 

dolayı pilin güç tüketim ömrü orta uzunlukta olacaktır. Ancak bir can kaybı bile çok 

önemli olduğundan güneş paneli ekleme tasarımı ile pil beslenebilir. 

(4) Ürünün günde en az 2 kez SMS almasa bile test amaçlı GPS verilerini göndermesi 

sağlanarak arıza durumu kontrol altına alınabilir. Ayrıca endüstriyel bir ürün olması 

durumunda servis ağları ile periyodik bakımları yapılabilir. 

(5) Cihazın su geçirmez bir tasarıma dönüştürülmesi sağlanılabilir. 

(6) Ar-Ge birimlerinin desteği ile ürünümüz sadece bileklik olarak değilde bir düğme 

büyüklüğünde bir ürüne bile dönüştürülebilinir. 

(7) Anten tasarım iyileştirmeleri yapılabilinir. 

(8) Sağlık Bakanlığı tarafından böyle hastalarda kullanılması zorunlu hale getirilebilinir. 

(9)  Bileklik olarak değilde hastaların durumuna göre farklı seçeneklerde tasarımlar ile 

giyilebilir her türlü nesneye dönüştürülebilinir. 
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