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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Projemizde amacımız, normal çalışma hayatlarında zaten oldukça yorulan ve COVID19 

süreciyle beraber daha da yorucu bir çalışma hayatı yaşayan sağlık çalışanlarımızdan hemşirelerin 

çalışma hayatlarını kolaylaştırmak, doğru müdahaleyi, kontrolleri daha hızlı yapmalarını sağlayacak 

elektronik bir cihaz tasarlamak. 

Hastanelerde bulunan acil durum butonuna hastalar veya hasta yakınları çok acil bir durum 

olmasa bile basabiliyorlar. Veya hastanın gerçekten önemli bir sorunu oluyor. Ancak hemşireler ilk 

aşamada hastanın sorununu tam olarak bilemedikleri için öncelikle butonun basıldığı odaya 

gidiyorlar, sonra o sorunu çözmek için gerekli malzemeleri almaya dönüyorlar. Sonra ise tekrar 

butonun basılmış olduğu odaya geliyorlar ve müdahale yapıyorlar. Bu bahsettiğimiz süreç ise 

yorgunluğa ve zaman zaman geç tedaviye sebebiyet veriyor. Bu durumun önüne geçebilmek adına 

bir cihaz tasarlamayı planladık.  Bu elektronik cihaz temelde üzerinde işlevsel butonları olan ayrıca 

dokunmatik ekranda da butonları bulunan, wi-fi ağına bağlanabilen bir cihazdır. Hasta odasında 

hastanın da ulaşabileceği bir konuma yerleştirilecek olan bu cihaz sayesinde hasta, seruma ihtiyacı 

olması halinde “Serum İhtiyacı” butonuna basacak, sonrasında ise oradaki görevli hemşire, yine 

bizim tarafımızdan tasarlanacak olan mobil uygulamayla hastanın bu isteğini görecek ve o odaya 

gerekli sağlık malzemeleriyle gidecektir. Böylece zamandan tasarruf sağlanmış olmakla birlikte 

fazla yürümekten doğacak olan rahatsızlıkların azaltılmasına da yardımcı olunacaktır. 

 

2. Problem/Sorun: 

Hastalar veya hasta yakınları hastane odalarında bulunan acil durum butonuna acil bir durum 

olmasa dahi basabiliyorlar ve bu da işlerin aksamasına vesile oluyor. Acil durum butonuna 

basıldığında hemşireler sorunun ne olduğunu bilemedikleri için o butonun basıldığı odaya yanlarına 

gerekli ekipmanları alıp gidemiyorlar. Sonradan sorunu öğrendiklerinde ise geri dönüp malzemeleri 

alıp, butonun basıldığı odaya geliyorlar. Durum böyle olunca da yorgunluk, zaman kaybı ve geç 

müdahale gibi istenmeyen sonuçlar ortaya çıkıyor. Bahsettiğimiz bu sorun, Konya Numune 

Hastanesinde çalışan bir hemşire tarafından bize bildirilmiştir. 

Tespit ettiğimiz sorunu çözmek adına hemşire çağrı sistemleri bir çözüm olarak 

düşünülebilir. Ancak bu sistemler, hastanın konuşmaya hali yoksa faydalı olmayacaktır. Konuşmaya 

hali olmasa bile yakınında olan butona basmak daha pratik olacaktır. Üstelik hastanın yanında hasta 

yakını varsa butonlu bir sistem daha verimli olacaktır.  Benzer amaçla hastane odalarında şu anda 

bulunan acil durum butonları ise işlevsel değillerdir. Sadece acil bir durum olduğunun haberini 

verebiliyorlar onun dışında özel bir durumun varlığını, asıl sonun ne olduğunu hemşirelere 

bildiremiyorlar. Durum böyle olunca da yukarıda bahsettiğimiz sorunlar ön plana çıkıyor.  
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3. Çözüm  

Projemiz, toplum sağlığını ayakta tutmaya gayret eden ve çok emek verip çalışan sağlık 

çalışanlarımızdan hemşirelerin yorgunluğunu hafifletme, onlara olan şükranımızı iletme noktasında 

önemli bir görev üstleniyor. 

 

• Tasarladığımız cihaz hastanın yatağına bitişik olacak ve kolay ulaşılabilir bir konuma 

konumlandırılacak.  

• Cihazın üstünde hem fiziksel butonlar hem de dokunmatik ekranda butonlar bulunacaktır. 

Böylece hasta veya hasta yakını istediği işlevdeki butona cihaz üzerinden erişebilecektir.  

• Cihazımızın üzerinde gayet basit bir anlatımla kullanım kılavuzu bulunacak ve ayrıca hasta 

odaya ilk yatırıldığında da cihazımızla ilgili hastaya ve hasta yakınına bilgi verilecek.  Ayrıca 

cihazda hava kalite sensörü de bulunmakta, böylece odanın hava kalitesi ölçülebilecek. Hava 

kalitesi düştüğünde bildirim yine mobil uygulama araçlığıyla hemşirelerin akıllı telefonuna 

gönderilecek.  

• Cihazın üzerine toplamda 4 adet buton bulunacak. Bu butonların isimleri ise şu şekilde; 

“Serum Bitti” butonu, “Serum Gitmiyor” butonu. “Yemek Verilmedi” butonu. “Acil Durum” 

butonu. 

• Hasta veya hasta yakını “Serum Bitti” butonuna bastığı zaman görevli hemşirenin akıllı 

telefonuna mobil uygulama aracılığıyla bildirim gidecek ve hemşire gerekeni yapmak üzere 

yanında sağlık malzemeleriyle beraber hasta odasına gidecek. 

• Hasta veya hasta yakını “Serum Gitmiyor” butonuna bastığı zaman görevli hemşirenin 

akıllı telefonuna mobil uygulama aracılığıyla bildirim gidecek ve hemşire gerekeni yapmak 

üzere yanında sağlık malzemeleriyle beraber hasta odasına gidecek. 

• Hasta veya Hasta yakını “Yemek Verilmedi” butonuna bastığı zaman Görevli hemşirenin 

akıllı telefonuna mobil uygulama aracılığıyla bildirim gidecek ve hemşire yemek için 

sorumlu olan kişileri o odaya yönlendirecek. (Bazı zamanlar hastalara yemek verilmesinin 

unutulduğu tespit edilmiştir, bunu daha kolay yönden çözmek için böyle bir butonun da 

eklenmesi gerekli görülmüştür.) 

• Hasta veya Hasta yakını, diğer belli başlı durumlar için butonlar tanımlı olduğu için “Acil 

Durum” butonuna acil, hayati bir durum olduğunda basacak ve böylece gerçekten bir acil 

durum oluşması halinde de cihazımız hastalara yardımcı olmuş olacak, hemşireleri de daha 

iyi bilgilendirecek. 

 

Böylece tasarladığımız cihaz, tespit edilen soruna tam bir cevap olacak ve projemiz amacına 

ulaşmış olacaktır. Proje gelişime çok açık bir projedir. Talep doğrultusunda yeni ve farklı işlevsel 

butonlar, özellikler hem donanım hem de yazılım olarak eklenebilir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 1: Help-H Cihazımızın 3 Boyutlu Gösterimi 
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4. Yöntem 

Help-H cihazımızın yapılma sürecinde 4 farklı aşama vardır, bunlar: 

4.1. Cihazda Kullanılacak Elektronik Kartın Tasarımı 

 

 Cihazda kullanacak elektronik kart, sektörde de fazlaca tercih edilen Altium Designer 

programı ile bilgisayar üzerinden tasarlanmıştır. Elektronik devre ve PCB tasarımları yapılmıştır. 

Devre tasarımı devrenin güvenli olması ve verimli olması göz önüne alınarak yapılmıştır. 

 

4.2. Cihazın Kutu Tasarımı 

 Cihazın kutulanması Solidworks programı kullanılarak yapılmıştır. Tasarlanan kutu üzerinde 1 adet 

dokunmatik ekran yeri ve 4 adet buton yeri mevcuttur. Kullanım kolaylığı da sağlayacağından ötürü basit bir 

tasarım yapılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Cihazın Gömülü Yazılımı 

 Cihazın gömülü yazılımını Keil MDK ve CubeMx programları kullanılarak yapılacaktır. 

Gömülü yazılım başlıklarını şöyle sıralayabiliriz; ESP ile haberleşme, sensörden veri okunması ve 

butonların okunup işlem atanması. 

 

 

Şekil 2: Elektronik Kartın Gösterimleri 

Şekil 3: Help-H Cihazımızın 3 Boyutlu Gösterimi 
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4.4. Cihazın Mobil Uygulamasının Tasarımı, Yazılımı 

 Cihazdan hangi butona basıldığının bilgisini hemşirelere iletebilmek için bir mobil uygulama 

kullanacağız. Bu mobil uygulamayı tasarlarken, mobil uygulama tasarımında pratik olması 

sebebiyle tercih edilen Kodular platformunu kullanmayı planlamaktayız. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Piyasada ve hastanelerde var olan acil durum butonlarına ve hemşire ile haberleşme 

sistemlerine ek olarak bizim sistemimizde ek butonlar mevcut ve bu butonlara özel işlevler eklendi. 

Böylece hastanın hangi acil durumda bulunduğunun bilgisi hemşirelere verilmektedir. Halihazırda 

kullanılmakta olan sistemleri pratik bulmuyoruz. Butonlu bir sistemin daha işlevsel olacağı 

görüşündeyiz. Projemizi bahsettiğimiz bu iyileştirme konularını temel alarak tasarladık. 

 

6. Uygulanabilirlik 

Cihazımızın sahada kullanılabilmesi ve ticarileşmesi için patentli olması önemli bir adımdır. 

Cihazımızın Ar-Ge çalışmaları tamamlandığında yerli olarak tasarladığımız cihazımızı hastanelerde 

kullanılırken görebiliriz. Belirli süreçler doğrultusunda prototipe eklemeler, çıkartmalar yapılarak 

nihai ürün oluşturulacaktır. Projemizin amacı hemşirelere yardımcı olmaktır. Bu anlamda 

ürünümüzü hastane sorumlularına tam olarak aktarabilmeliyiz. Bunu başardığımız taktirde 

ürünümüzün kısa sürede tüm hastanelerde kullanıma geçeceğini düşünüyoruz.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projenin takvimi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

Tarih Açıklama 

1. Ay (15 Mart-15 Nisan) Proje taslağının hazırlanması ve literatür 

taramasının yapılması. 

2. Ay (15 Nisan-15 Mayıs) Konu ile ilgili detaylı araştırmaların yapılıp, 

projenin uygulama yönteminin belirlenmesi. 

3. Ay (15 Mayıs-15 Haziran) Proje donanım ve mekanik parçalarının 

elektronik ortamda tasarlanması. 

4. Ay (15 Haziran-15 Temmuz) Proje yazılım tekniklerinin belirlenip, öncü 

kodların yazılması. 

5. Ay (15 Temmuz-15 Ağustos) Prototip için malzeme temini ve prototipin 

tamamen hazır hale getirilmesi. 
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 Projemizin tahmini bütçesi aşağıda belirttiğimiz gibidir. Ancak risk durumlarına göre proje 

bütçesinde değişikliklere gidilebilir. Böyle bir durumda yetkililer bilgilendirilecektir. Malzeme 

teminimiz zaman planında belirttiğimiz “5. Ay” da yapılacaktır. Bütçemiz tahmini olarak 

hazırlanmış olmakla beraber en uygun bütçe çıkarılmıştır.   

 

 

  

  

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Projemiz sağlık çalışanlarımdan hemşireleri ilgilendirdiği için hedef kitlemiz, potansiyel 

kullanıcılarımız direkt olarak özel ve devlet hastaneleridir.  Projemiz hastanenin olduğu her yerde 

uygulanabilir olup tüm dünyadaki hastanelere de hitap etmektedir.   

9. Riskler 

9.1. Projeyi Olumsuz Yönde Etkileyebilecek Unsurlar ve Ortaya Çıkabilecek Problemler 

 Projemiz hastane ortamına olacağı için çevresel şartlar vs. projemizi olumsuz 

etkileyemeyecektir. Öngördüğümüz bazı sorunlar ise aşağıda belirttiğimiz gibidir. 

 Her elektronik cihazda oluşabileceği gibi, projemizde donanımsal olarak sorunlar ortaya 

çıkabilir. Böyle sorunlar çıktığı taktirde bizlere gelecek olan bildirimler doğrultusunda hemen o 

cihazın bakımı yapılacaktır. Gerekli görüldüğü durumlarda ise cihaz yeni bir cihazla 

değiştirilecektir. 

 Projemizi kullanacak olan kişiler hastalar veya hasta yakınları olacak. Hastaların halsiz bir 

haldeyken butonlara basmaları zor olacaktır. Eğer hastanın yakında bir yakını varsa da hasta yakını 

teknolojik cihazımıza uyum sağlamada zorluk yaşayabilir. Bu sorunu aşmak için hasta odaya 

yatırıldığında cihazımızın kısa bir eğitimi hemşireler tarafından verilecek ve hastanın- hasta 

yakınının cihaza hakim olması sağlanacaktır. 

Hastalar cihazımıza her zaman erişim sağlayabilmelidir. Bunun için tasarladığımız devre sayesinde 

cihaz, gücünü direkt olarak prizden alacak. Böylece cihazın güç ihtiyacı problemi çözülmüş 

olacaktır. 

 Cihazımız ESP üzerinden wi-fi ağına bağlanacak. Hastanenin ağlarında bir sorun olması 

halinde sistemimiz çalışmayacaktır. Bunun için hastanelerin wi-fi bağlantı ağlarında iyileştirmeler 

yapılacak ve bu sorunun oluşmasının önüne geçilecektir. 

  

Şekil 4: Projenin Tahmini Bütçesi 



8 

 

İşlemcisi bulunan bazı elektronik sistemlerde yazılım olarak da sıkıntılar çıkabilmektedir. Bu 

sorunun önüne geçebilmek için düzenli takipler yapılacak ve hastanelerden alınan dönütlere göre 

yazılım güncellemesi veya cihaz değişimi yapılacaktır. 

 

 

 

  

 Zamanlama planımızda ürünlerin tedariği sorunlar çıkarabilir. Ayrıca ürünün yazılım 

aşamasında da karşılaşılabilecek problemler olabilir. Bu sorunlar karşımıza çıktığı taktirde, daha 

derin araştırmalar yaparak ve tecrübeli kişilerle fikir alışverişi yaparak çözmeyi planlamaktayız.  

 Son zamanlarda dünya genelinde işlemci sıkıntısı baş gösterdi. Bu sorunnun bizi de kötü 

etkileme ihtimali bulunuyor. Böyle bir durumda donanım tasarımı yenilenebilir. Böylece kullanılan 

komponentler değiştirilerek daha uygulanabilir bir sistem kurulacaktır. 

 Proje hayata geçirilirken öngörülemeyen sorunlar da karşımıza çıkabilecektir. Böyle bir 

durudma projenin tüm aşamalarnın üstünden tekrardan geçilecek ve sorun her ne olursa olsun bir 

çıkış yolu bulunacak şekilde tasarım yenilenecektir. Böyle br durumda prototip üretimi için bütçe 

fiyatı da değişecektir. Böyle bir değişiklikte yetkililere  gerekli bilgiler bizim tarafımızdan 

verilecektir. 
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