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Proje Özeti (Proje Tanımı): 

Günümüzde bazı insanlar çok miktarda ilaç almaktadır. Bu, özellikle düzenli ve sürekli olarak ilaç 

kullanması gereken engelli ve yaşlı bireyler için de geçerlidir. Yaşın artmasıyla birlikte, insanlar ilaç 

kullanmayı takip etmekte daha fazla zorluk çekmeye başlamakta, bu da ilaç alırken hatalara yol 

açabilmekte ve ciddi sağlık sonuçlarına neden olabilecek bir sorun olmaktadır. 

Nörolojik, tansiyon, şeker, epilepsi vb. hastalığı olan insanların ilaç takibinin yapılması 

gerekmektedir. Bu bireylerin ilaçlarını kullanmaması, unutması veya takibini yapamaması 

durumunda hayati tehlikesi artabilmektedir. Bu nedenle bu kişilerin hatırlatıcısı bulunan ilaç 

kutusuna ihtiyaçları bulunmaktadır. İhtiyaç doğrultusunda çözüm olarak bazı ürünler tasarlanmıştır 

fakat bu kutuların pahalı olması ve ülkemizde üretiminin olmaması ihtiyaç sahiplerinin tedavilerini 

zorlaştırmaktadır.  

Bu projenin amacı, yaşlı insanların tedavilerini yönetmeye yardımcı olacak bir akıllı ilaç 

dağıtıcısının prototipini oluşturmaktır. Bunun yanı sıra yaşlı ya da engelleilere yardım edenlerin de 

rahatlıkla kullanabileceği ve tedaviye uyumuna uzaktan eşlik etmelerini sağlayan bir çözüme sahip 

olmak istedik. 

Robo-Hap projesi sayesinde ilaç takibini kendi başına yapamayan bireylerin tedavi süreçlerini 

kolaylaştırmak için yerli, ucuz bir elektronik ilaç kutusu tasarladık. Bu elektronik kutu sayesinde 

ayarlanan ilaç saati geldiğinde hatırlatma yapılabilir ve hasta açısından ilaç kullanımında kolaylık 

sağlanır. Doğru zamanda hap dozajını tutan bölmeye dönebilen otomatik dağıtım dairesel tasarım 

sayesinde ayrıca istiflemenin daha fazla hap eklemesine izin verir ve haplara kolay erişimi sağlar.  

Robo-Hap, hastanın hapları rahat bir şekilde doldurmasını sağlayacak bir sisteme ve hastaya hapları 

tam zamanında almasını hatırlatacak sesli ve ışıklı bir geri bildirime sahiptir. Tasarladığımız mobil 

uygulama hapların ne zaman alındığını gösterecek ve hapın alınmaması durumunda aile üyesini ya 

da hastaya yardımcı kişiyi mesaj yolu ile bilgilendirecektir. 

 

Problem/Sorun: 

Tıbbi ihtiyaçları için aile üyelerine ve 

bakıcılarına muhtaç birçok kişi vardır. 

Özellikle yaşlı kişiler hafıza ve görme 

yetersizliği gibi sorunlarla yüzleşmektedir. 

Bütün dünyayı saran korona salgınında 

tedavi olan insanlar sıkça ağır ilaçlar 

almaktadır. Bunun üzerine yaptığımız 

araştırma ve röportaj sonuçları doğrultusunda 

da ilaç kullanan yaşlı ve engelli bireylerin 

ilaç kullanımını hatırlamakta zorlandıklarını 

ve ilaçların tam alınmamasının tedavi 

süreçlerini kötü etkileyip başka hastalıklara neden olduğu sonucunda vardık. Hapların günlük 

yaşamda bu kadar önemli bir yere sahip olması nedeniyle, son yıllarda hastaya verilen yanlış ilaca 

bağlı tıbbi ihmal vakalarının sayısında bir artış olmuştur, örneğin bir hastaya paralitik yerine felç 

ilacı veren hemşire örneğinde olduğu gibi. Bu kadar çok vaka gördükten sonra, doğru hapın doğru 

kişi tarafından doğru zamanda alınması çok önemlidir, aksi takdirde yanlış olanı almak veya hiç 

almamak hastayı çeşitli tehlikeli durumlara maruz bırakabilir ve ölüme kadar götürebilir.  

Bu probleme çözüm olacak bir elektronik ilaç/hap hatırlatma kutusuna ihtiyacımız olduğunu tespit 

ettik. Fakat bu kutuların ithal ürünler olduğunu ve yerli bir ürünün şu ana kadar üretilmediğini ve 

Türkiye’de üretilen kutuların da çok pahalı olduğu kanısına vardık. Bu nedenle de yerli ve ucuz bir 

hap/ilaç hatırlatma kutusunu gelişmiş hali ile tasarlamak için Robo-Hap projesini başlattık. İlaç 
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kullanan bireylerin zamanında ilaçlarını alması için elektronik hatırlatıcı ilaç kutusu tasarlayarak 

çözümde bulunulmuştur.  

Bireyin sağlığı, yaşamında birçok alanı etkilemektedir ve buna eğitim ve öğretim süreçleri de 

dâhildir. İlaç kullanımından kaynaklanabilecek sağlık sorunları, öğrenci bir bireyin eğitim ve 

öğretiminin aksamasına neden olabilmektedir. Bu nedenle projemiz bu sorunların hepsini 

kapsayabilecek bir çözümde bulunmuştur. 

 

Çözüm: 

Yaşlı ve engelli bireylerin yararına olacak bu projede, elektronik bir ilaç hap hatırlatma kutusu 

tasarladık. Diğer projelerden bir fark olarak da ikincil kaynaklardan yaptığımız araştırmaların yanı 

sıra Op. Dr. Süleyman Erdoğdu ile röportaj yaparak güvenli (birincil) bir kaynaktan bilgi aldık. 

Böylece güvenilir kaynaklar neticesinde oluşturduğumuz prototipte ilaçların son kullanma 

tarihlerinin önemli olduğunu ve bunun için kullanacağımız malzemeleri de yetkili kişiler tarafından 

doğrulatmış olduk. 

Bir matris tasarımında monte edilebilen ve aynı zamanda 

hareket halindeyken de ayrılabilen modüler kapaklı bir 

tasarım olan Robo-Hap, kendi geliştirdiğimiz çevrimiçi 

aplikasyonu sayesinde kullanıcı tarafından kontrol 

edilebilecek. Haplar, son kullanım tarihi girilen 

aplikasyonda, kullanıcı tarafından bölmeye yerleştirilecek ve 

alarm oluşturulacak. Aplikasyon içeriğinde kullanıcıların 

uyması gerek kural ve talimatlar belirtilecek. Bu önlem, 

kullanıcıların Robo-Hap’ı yanlış kullanması sonucunda 

oluşabilecek riskler büyük bir oranda engelleyecek.  

Robo-Hap projesinde bir hapın zamanı geldiğinde, hap 

kutusu buzzer ve LED'ler aracılığıyla sesli ve görsel 

bildirimler yayacaktır. Bildirimler, daha sonra tanımlanacak 

olan (yaklaşık 10 saniye) kısa bir süre sürecek ve ardından 

her 10 s'de bir bip sesi çıkaracaktır. Hasta ya da hastaya 

yardımcı kişi cihazla 

etkileşime girene ve hapı alana kadar LED'ler yanık 

kalacaktır. Kullanıcının düğmeye basması gerekecek ve ardından 

hap kutusu otomatik olarak hapı dağıtacak ve butona basıldığında ve 

hap verildiğinde tüm görsel ve sesli bildirimleri kapatacaktır. 

Kullanıcı düğmeye basmadan belirli bir süre geçerse, hap kutusu 

daha önceden tanımlanan bir telefon numarasına mesaj yolu ile bir 

bildirim gönderecek ve bu, sorumlu hemşireyi/bakıcıyı, kullanıcı 

tarafından alınmayı bekleyen bir hap olduğu konusunda uyaracaktır.  

 

Ayrıca hap kutusu mobil uygulama ile kablosuz olarak 

yönetilebilecektir. Kutudaki sıcaklık veya nem çok yüksek ise 

kullanıcıya SMS gönderir. Kutuyu tekrar doldurmak için belirlenen 

günde bir hatırlatma bildirimi gönderir. Kutuya yerleştirilen ilaçların son kullanma tarihleri mobil 

uygulama üzerinden girilerek, eğer son kullanma tarihi geçerse yine bildirim gönderecek. 
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Yöntem 

Sistem, Deneyap elektronik devre kartı tabanlı bir platform tarafından sinyal kontrolü ve bir 

uygulama tarafından programlanarak 3D baskı ile üretilen bir mekanizmadan oluşmaktadır. İlacın 

zamanı ve türü uygulama aracılığıyla 

belirlenir, ardından akıllı telefon 

ayarları Bluetooth kablosuz 

bağlantısı aracılığıyla ana Deneyap 

elektronik devre kartı denetleyicisine 

iletir. Tinkercad programı ile 

ürünümüzün 3 boyutlu tasarımı 

parça parça oluşturulmaktadır. 

Robo-Hap sistemi 2 alt sistemden 

oluşur: 

İlaç Kutusu: Hapları organize 

edecek, saklayacak ve dağıtacak 

fiziksel cihaz. Tinkercad programı 

ile parça parça tasarlanmış ve 

basılmıştır. 

İlaç Mobil Uygulaması:  Doktorun veya hastadan sorumlu kişinin hap alımlarının yapılandırmasına 

ve izlemesine olanak tanıyan mobil kullanıcı ara yüzü. App Inventor programı ile programın tasarımı 

ve kodları oluşturulmuştur.  

 

Robo-Hap, Deneyap kartının WiFi bağlantısı sayesinde buluta 

kablosuz olarak bağlanır. Böylece web uygulaması aracılığıyla 

uzaktan izlenebilir ve yapılandırılabilir. 
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                                           Şekil 1 – Hap Kutusu mimarisi. 

 

 

İşleme modülü olarak deneyap kartı kullanılmıştır. Deneyap Kart; güçlü işlemcisi, dayanıklı tasarımı 

ve çok yönlü giriş/çıkış pinleri ile kullanıcılara elektronik programlama, nesnelerin interneti (IoT) 

ve yapay zeka alanlarında başlangıç seviyesinden endüstriyel uygulamalara kadar her seviyede 

projeyi yapma imkanı sunduğu için tercih edilmiştir. 

Deneyap kartı, hap kutusunun “beyni” olacak, farklı alanların her birini yönetecek ve doğrudan 

adaptörle (12 V şarj cihazı) güç alacaktır. Bildirim bloğu, hastanın bir hap alınması gerektiğini 

bilmesi için ses ve ışık sinyalleri ve bakıcılara kablosuz sinyaller yaymaktan sorumlu olacaktır. Ayrı 

bir blokta, hap bölmeleri ve hap dağıtma mekanizması da deneyap tarafından ayrı ayrı 

yönetilecektir. Dahili Wi-Fi ve Bluetooth haberleşme özellikleri sayesinde mobil uygulama ile 

bağlantı ya da kablosuz bağlantı kolaylıkla sağlanacaktır. 

 

 

 

 

Taban: Hap kutusunun alt kısmını destekler. Hareket sensörünü ve step motoru işlevsel hale 

getirmek için deliği vardır. Hapları bardağa getiren bir kapak içerir. 

Kaydırıcı: Kaydırıcının üst kısmında hapları koyduğumuz bölmeler bulunur. Altta tüm 

elektronikleri içine koymak için hazırlanmış bir boşluk var. 

Yan parçalar: Donanımı ve hapları nem, sıcaklık, kir ve tozdan korumak için kullanılır. 

İşleme Modülü 

GSM 

Modülü 

Wifi 

Modülü 
Bluetooth 

Modülü 

Mekanik 

çalıştırma 

Alarmlar 

LCD Ekran 

Klavye 

Butonlar 
 

Bilgi Kaydetme 

Modülü 

Gerçek Zamanlı 

Saat 
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Alarmlar bir LED ve buzzer gibi bir sesli uyarıcı 

kullanılarak bildirilir. Mobil uygulama kullanıcının 

hap kutusunu yapılandırabileceği veya kayıtlı bilgilere 

erişebileceği bir ara yüz olarak kullanılır. Bunun yanı 

sıra LCD ekran, kullanıcıya alarmlarla ilgili bir mesaj 

göstermek için kullanılabilir. Örneğin kutunun 

içerisindeki nem ve sıcaklık değerleri ekranda 

görüntülenebilir.  

Mekanik çalıştırma, ilaç bölmelerine 

bölünmüş dairesel bir yapıyı hareket 

ettirmek için kullanılan bir kademeli 

motor kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Kullanılan motor, 5 V' ta çalışan ve 

adım başına yaklaşık 0.088º 

hassasiyete sahip çok ucuz bir seçim 

olan 28BYJ-48 redüktörlü step 

motordur.  

İlacın doğru zamanda verilmesi çok 

önemli bir gereklilik 

olduğundan,  DS3231 Gerçek Zamanlı 

Saat kullanılmıştır.  

 

Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Probleme ilişkin maddelere genel olarak çözüm olacak özelliklere sahip hap kutuları normalde 

mevcuttur. Fakat bizim bu projelerden farkımız, ürünümüzün: 

-Günlük yaşamda kullanıma uygun ve karmaşık bir tasarıma sahip olmamasıdır. Böylece öncelikli 

hedef kitlemiz olan yaşlılar ve engelliler, teknolojiyi korkmadan ve kolaylıkla kullanabilir.  

-Projemizde kullandığımız devreler için Deneyap elektronik geliştirme kartını kullandık.  

-Huzurevlerinin, sağlık merkezlerinin ya da bakım merkezlerinin ücretsiz olarak Robo-Hap’ı temin 

etmelerini sağlayacağız. 

Bizi benzer projelerden ayıran özellikler: 

 Engelli ve yaşlı bireylere de hitap etmesi,  

 Çözümün sürdürülebilir olması, 

 Teknolojik gelişmeleri kullanması,  

 Tasarruflu ve uygun fiyatlı olması,  

 Kullanıcıyı özel uygulama ve asistan ile bilgilendirebilmesi,  

 Kullanıcıya hap kontrolü sağlayabilmesi,  

 Ve özel asistanı olmasıdır.  
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Uygulanabilirlik 

Projemiz, amacı doğrultusunda ve belirlediğimiz soruna çözüm olacak şekilde bir ürün ortaya 

koymaktadır. Orta ve düşük gelirli kişilerin de satın alabileceği maliyette olmasına özen 

gösterdiğimiz, kullanımı kolay, uygulama üzerinden ilaç zamanı ayarlama ve ilaç takibi yapabilen 

elektronik bir ilaç kutusu hayata geçireceğiz.  

Ürünümüz ticari formata dönüşebileceği gibi aynı zamanda DIY(do it yourself-kendin yap) 

modeliyle kişilere sunulabilir. Bizim projemiz malzemelerin temini ve gerekli dokümanlara erişimi 

kolay bir proje olduğundan, uygulanabilirliği yüksek bir projedir.  

 

Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Projemizin tahmini maliyeti aşağıdaki gibidir.  
Ürün  Adet  Birim Fiyat  Toplam  

3D Printer Baskı 3 20 ₺ 60 ₺ 

Deneyap Kart 1 140 ₺ 140 ₺ 

28BYJ-48 redüktörlü step motor 1 23 ₺ 23 ₺ 

DS3231 Gerçek Zamanlı Saat  1 40 ₺ 40 ₺ 

LCD Ekran 1 18 ₺ 18 ₺ 

Buzzer 1 2 ₺ 2 ₺ 

Led 1 Paket 5 ₺ 5 ₺ 

DHT11 Sıcaklık ve Nem Sensörü  1  25 ₺  25 ₺  

Jumper Kablolar  1 Paket 10 ₺  10 ₺ 

Breadboard  1 8 ₺  8 ₺  

9V Pil başlığı ve pil 1 5 ₺ 5 ₺ 

 

 

 TOPLAM 330 ₺ 

 

Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin öncelikli hedef kitlesi düzenli ve sürekli olarak ilaç kullanan engelliler ve ilaç kullanım 

saatlerini hatırlayamama sorunlarının fazlasıyla görüldüğü yaşlılardır. Aslında hedef kitle; kronik bir 

rahatsızlığı olup, düzenli ilaç kullanan herkes kabul edilebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYLAR YAPILACAK İŞLER YÖNTEM/TEKNİK 

ARALIK 

 

- Proje Fikri Bulma  

- Literatür Taraması  

- Veri Toplama  

Araştırma,  

Kaynak taraması  

 

OCAK 
- Planlama Yapılması  

- Projenin Detaylandırılması  

Araştırma  

Problem Çözme  

ŞUBAT- MART -Proje donanımının ve kodlarının hazırlanması Gösterip yaptırma, Üretim  

MART -Test Aşaması  Test Etme, Uygulama, Deneme  

NİSAN - Proje Ön Değerlendirme Raporunu Hazırlama Geliştirme, Uygulama, Deneme  

HAZİRAN - Proje Detay Raporunu Hazırlama Geliştirme, Uygulama, Deneme 
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Proje Ekibi: 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul 

Projeyle veya 

problemle 

ilgili tecrübesi 

Zehra Hiranur Zor 

Takım Kaptanı 

Rapor yazımı, kod 

yazımı 

Özel Nun Ortaokulu 
Devre hazırlama ve 

kod yazma 

Asude Nur Serdar 

Takım Üyesi 

Donanım 

hazırlanması, 

Özel Nun Ortaokulu 

3 Boyutlu tasarım ve 

mobil uygulama 

geliştirme 

 

Riskler 

Projeyi hayata geçirirken tasarım aşamasında karşılaşacağımız ilk problem, ürünün yapılacak 

malzemelerin maliyeti ve fiyatının uygunluğudur. Kullanacağımız devre ve diğer malzeme 

ihtiyaçları deneyap setleriyle giderilecektir. Fakat bir sorunla karşılaşılırsa ikinci plan olarak en 

düşük fiyatlı malzemeler kullanılacak ve maliyet azaltılacaktır.  

Projemizin kullanım aşamasında karşılaşabileceğimiz problem ise, kutuyu kullanacak olan kişi 

tarafından nasıl çalıştığının tam olarak anlaşılmamasıdır. Yaşlılarda teknolojiyle olan iletişimin ve 

anlaşıla bilirliğinin daha düşük olmasından dolayı kutuya alışma süreci uzayabilir. Bu riske çözüm 

olabilecek yollardan bir tanesi yardımcı birisinin kutunun kullanımını öğretip, ilaç takibini uygulama 

üzerinden yapmasıdır. İkinci çözüm olarak uygulamada, sesli yönergeleri takip ederek kullanımı 

kolaylaştıran bir özellik bulunacaktır. 
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