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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Tek başına yaşayan veya yardıma muhtaç kişiler yardım gereken acil durumlarda panik 

nedeni ile ulaşması gereken kişilere kolayca ulaşmada sorun yaşamaktadır. Bunu 

çözmek için geliştirilen proje ile acil bir durumda; TEK BİR TUŞA BASARAK yardım 

istenecek kişi veya kişilere kolayca ulaşması hedeflenmiştir. Kişi yanında taşıdığı 

uzaktan kumanda veya odalara yerleştirilmiş kablosuz butonlar yardımı ile tek bir tuşa 

basarak sisteme kayıt edilmiş 1 adet numaraya acil durum çağırısı gönderebilir, sisteme 

kayıtlı tüm numaralara SMS gönderebilir. 

Bu amaçla 1 merkezi ünite, 1 uzaktan kumanda ve istenilen sayıda arttırılabilen 

kablosuz butonlardan oluşan gelen bir proje meydana getirilmiştir. Butonlar evin farklı 

yerlerine yerleştirilerek acil durum anında daha kısa sürede sistemin tetiklenmesi 

sağlanmak için istenilen sayıda çoğaltılabilir. Kullanılan radyo frekans bağlantısı 

sayesinde bahçeli evlerde merkezi birimden 40-50 metre mesafeye kadar uzaktan 

kumandanın çalışması sağlanmıştır. Bu nedenle bahçeli evlerde kişi evin dışına çıktığı 

zaman uzaktan kumandayı yanına alabilir ve ev dışında gerçekleşecek acil durumlarda 

da sistemi kolayca tetikleyebilir. Butonlardan veya kumanda üzerinden gelen sinyale 

göre merkezi ünite üzerinden telefon çağrısı ve SMS gönderimi yapılmaktadır. Hangi 

numaraya telefon çağrısı yapılacağı, hangi numaralara SMS gönderileceği geliştirilen 

uygulama yardımı ile akıllı telefon üzerinden ayarlanabilmektedir. 

2. Problem/Sorun: 

 

Yalnız yaşayan, yaşlı veya bakıma muhtaç kişiler, yardıma ihtiyaç duydukları zaman; 

yardım edecek kişilere ulaşmakta sorun yaşıyorlar. Özellikle yaşlılar teknoloji kullanımı 

Türkiye’de kurumsal olmayan nüfus içerisinde yaklaşık 5,5
milyon kişinin, 65 yaş ve üstü fertlerden oluştuğu görüldü. Bu
fertler içinde tek başına yaşayanların oranı %16 oldu. (TÜİK,
2013)

65 yaş ve üstü fertlerden %0,7’si sağlık durumunu çok iyi
olarak değerlendirdi. Sağlık durumunu kötü olarak
değerlendirenlerin oranı %35,7 iken çok kötü olarak
değerlendirenlerin oranı %6,8 oldu.

Türkiye' deki yaşlı nüfus oranı giderek artıyor. 2017 yılında bu
sayı 7 milyon sınırına dayandı. Bu sayı Norveç, İrlanda,
İzlanda gibi 62 ülkenin nüfusundan fazla (TÜİK 2017)
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konusunda da sıkıntılar yaşadığı için; bazen bir telefon açmak bile oldukça zor hale 

gelebiliyor… 

Bu nedenle yalnız yaşayan yaşlı ve hastalar, anne babaları çalışmak zorunda olduğu için 

evde yalnız başına kalmak zorunda kalan çocuklar acil durumlarda bir problem 

yaşadıklarında yardımcı olacak doğru kişilere bilgi veremedikleri için ihtiyaç 

duydukları yardımı bazen hiç alamayabiliyor, bazen de yardım etmek için çok geç 

kalınabiliyor. 

Zamanında bilgilendirilme yapılmadığı için bu tür olayların sonu istenmeyen felaketlere 

bazen de ölümlere yol açabiliyor. 

3. Çözüm  

Bu amaçla 1 merkezi ünite, 1 uzaktan kumanda ve istenilen sayıda arttırılabilir 

butonlardan meydana gelen bir proje meydana 

getirilmiştir. Geliştirilen proje ile; sisteme eklenmiş 

butonlardan birine veya uzaktan kumandaya basılması 

durumunda kullanıcı tarafından kaydedilen 1 

numaraya telefon araması, sınırsız sayıda numaraya 

SMS gönderimi yaparak yardım isteğinin kolayca 

doğru kişilere ulaşması sağlanır. 

Merkezi sistem üzerinde yer alan bir adet Arduino 

mikrodenetleyici ile sisteme radyo frekans sinyalleri 

ile veri gönderen butonlar ve uzaktan kumandadan 

gelen bilgiye göre GSM shield üzerinden telefon 

çağrısı ve SMS gönderimi yapılmaktadır. 

Ayrıca merkezi birim üzerine bağlanan bir adet mikrofon ve hoparlör yardımı ile 

merkezi birim telefon gibi kullanılarak aranılan numara ile telefon görüşmesi 

yapılabilmektedir. 

4. Yöntem 

Proje fikrine karar verildikten sonra literatür araştırması yapılarak bu konuda daha önce 

gerçekleştirilmiş çözümlerin var olup olmadığı / var olan çözümlerin neler olduğu 

araştırılmıştır. Mevcut çözümler incelendiğin iki farklı yapıda çözümler olduğu 

görülmüştür. Ürünlerin bir kısmının akıllı telefon yazılımları, bir kısmının ise akıllı ev 

ve alarm sistemlerine entegre edilebilen butonlar olduğu görülmüştür. Her iki çözüm 

fikrinin de kendilerine göre avantaj ve dezavantajları olduğu saptanmış, bu ürünlerin 

eksik yönleri belirlenerek bu eksiklikleri giderebilecek bir ürün ortaya çıkarmak için 

gerekli araştırma çalışmaları yapılmıştır.  
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Bu kapsamda kablosuz veri iletişim 

teknolojileri araştırılmış mevcut 

çözümlerde kullanılan wi-fi teknolojisinin 

yetersiz kaldığı ya da uygun altyapının 

olmadığı durumlarda ne gibi alternatifler 

kullanılabileceği incelenerek radyo frekans 

sistemlerinin kullanılabileceği saptanmış 

ve bu sistemi kullanan bir ürün ortaya 

çıkartılmıştır.  

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Piyasada bu konuda var olan donanımsal çözümler incelendiğinde iki tür farklı yapıyı 

kullanan çözümler olduğu görülmüştür. Birincisi evlerde bulunan alarm sistemlerine 

entegre edilen panik butonları, bir diğeri ise akıllı ev sistemlerine entegre edilebilen 

panik butonları. Tüm bu ürünler ile bizim çözümümüz arasındaki farkları gösteren 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

 

Özellik Rakip A Rakip B 
Panik 

Butonu 

Kendi başına çalışabilme Wi – fi gerektirir 
Alam sistemi 

gerektirir  

Hizmet Bağımlılığı 
IOT Bulut 

teknolojisi kullanır 

Alarm sistemini 

kullanır 
YOK 

İstenilen Sayıda buton ekleme 
   

SMS gönderme 
 

Alarm sistemini 

kullanır  

Telefon çağrısı gönderme 
 

Alarm sistemini 

kullanır  

Telefon görüşmesi yapabilme 
   

Taşınabilirlik 
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Buradan yola çıkarak ürünümüzün şu yönlerle diğer çözümlerden ayrıldığını 

söyleyebiliriz. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projenin kullanılabilirliğini ölçmek için proje grubu tarafından böyle bir ürüne ihtiyaç 

olup olmadığı, olsa satın alıp almayacakları konularında röportaj yapılmış ve yapılan bu 

röportajlarda bu türde bir ürünün ticari olarak satış potansiyelinin olduğu görülmüştür. 

Ürün bireysel olarak kullanım için okulumuz bünyesinde bulunan döner sermaye 

işletmesi üzerinden üretimi ve satışı gerçekleştirilebilir. Böylelikle öğrencilerin de 

üretim sürecine katkısı sağlanarak sosyal bir fayda ortaya çıkmış olur. 

Ayrıca belediyecilik hizmetlerinin bir tanesini oluşturan hasta ve yalnız yaşayan 

bireylerin bakımı konusunda belediyelerle iş birliği yapılarak ürün adetli olarak 

belediyeler için de üretilebilir. Böyle bir durumda kurulacak bir çağrı merkezi vasıtası 

ile yardım edecek yakınları olmayan kişiler içinde ihtiyaç duydukları yardıma kolayca 

ulaşmaları sağlanabilir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje; merkezi birim, buton, kumanda tasarım ve imalatı ile elektronik malzemelerin 

temin edilmesi olarak 2 gider kaleminden oluşmaktadır. Elektronik malzemelerin 

bozulma ihtimali de göz önüne alınarak malzeme adetleri belirtilmiştir 

• Kullanıcı istenilen sayıda kablosuz buton
alarak sisteme ekleyebilir. Böylelikle sistem
çok daha fazla yerden tetiklenebilir.

İstenilen Sayıda 
Buton Ekleyebilme

• Radyo Frenakns teknolojisi ile kablosuz
butonlar çok daha uzun mesefaden
çalışabilir. (Açık alanda 100 metre)

RF Teknolojisi

• Merkezi birim üzerinde yerlşetirilmiş
hoparlör ve mikrofon üzerinden çağrı
yapılan kişi ile sesli iletişim kurulabilir.

Sesli Görüşme 
Yapabilme

• Cihazı çalıştırmak için adaptörünü prize
takmanız yeterlidir. Herhangi bir telefon /
internt bağlantısı gerektirmediğinden
gitmiş olduğunuz her yere yanınızda
götürebilirsiniz.

Taşınabilir Olması

• Elektriğin olmadığı ya da kesik olduğu
durumlarda cihaz 9V pil ile çalışabilir.Pil ile Çalışabilme
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Kullanılacak Malzeme Adet 
Birim 

Fiyat 

Toplam 

Fiyat 

Arduino Mega Mikrodenetleyici 2 130 260 

Arduino GSM Shield 1 400 400 

Arduino Bluetooth Modül 1 30 30 

Radyo Frekans Alıcı – Verici Modülü 1 30 30 

Hoparlör + Mikrofon 1 30 30 

Elektronik Baskı Devre 1 50 50 

Kablo ve Diğer Yardımcı Malzemeler 1 50 50 

Merkezi Birim, Kumanda ve Buton Tasarımı 1 150 150 

 

İş Tanımı Zaman Maliyet 

Literatür Taraması Ocak – Şubat  

Sistem Modellemesi ve Prototip Tasarımı Mart – Nisan  

Merkezi Birim, Kumanda ve Buton Tasarımı Mayıs 150 

Elektronik Devre Malzemelerinin Temini Haziran – Temmuz 850 

Elektronik Devre Tasarımının Yapılması Temmuz  

Prototip ve Test İşlemleri Ağustos  

Eniyileştirme Çalışmaları Eylül  

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Proje bireysel kullanım kadar hasta ve yalnız yaşayan bireylerin bakımı konusunda 

belediyeler tarafın da kullanılabilir. Projenin 3 farklı yapıda hedef kitlesi vardır. Bunlar 

✓ Yalnız yaşayan kişiler 

✓ Hasta ve bakıma muhtaç kişiler 

✓ Çalışan ebeveynlerinden dolayı evde yalnız kalmak zorunda kalan çocuklar 
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9. Riskler 

Projenin gerçekleştirilmesini olumsuz yönde etkileyecek en önemli risk faktörü 

kullanılacak malzeme tedarikinde yaşanacak aksaklıklar diyebiliriz. Bunun dışında 

projenin gerçekleştirilememesi için büyük bir problem görünmemektedir. 

Ancak malzeme fiyatlarında yaşanacak büyük bir artış veya seri üretime geçilememesi 

durumunda üretim maliyetlerinin tekil üretimlerde biraz fazla olması nedeni ile ürünün 

satış potansiyelini azaltabilir. Fakat doğru tanıtım ve bilinçlendirme ile bu sorunun da 

üstesinden gelinebilir. 

10. Kaynaklar  

✓ https://www.arduino.cc 

✓ http://www.gndteknik.com/gndkits/arduino/gsm-shield/ 

✓ http://www.docplayer.biz.tr/18633890-Ggs01-gsm-gps-shield-kullanim-ve-

baglanti-kilavuzu-kilavuz-ver-0-01-www-gndkits-com.html 

✓ http://www.ismethtekin.blogspot.com/2017/08/at-komutlar.html 

✓ https://akademi.robolinkmarket.com/hc-05-bluetooh-modulu-at-komutlari/ 

✓ http://blog.ikizoglu.com/2019/03/arduino-bluetooth-wifi-at-komutlari/ 

✓ http://www.kodlakafa.com/arduino/arduino-ile-rf-433-mhz-kablosuz-iletisim-

modulu-kullanimi/ 

✓ http://temelelektronik.info/devre.aspx?devre=549 

✓ https://blog.ikizsoft.com/index.php/2017/11/12/app-inventor-dersleri-1-

tanitim-ve-ilk-uygulama/ 

✓ Doğan N., Arduino Hızlı Başlangıç Rehberi, Dikey Eksen Yayınları 

✓ Dökmetaş G., Arduino Eğitim Kitabı, Dikey Eksen Yayınları 

✓ Taşdemir C., Arduino Uygulama Kitabı, Kodlab Yayınları 

Türkiye’de kurumsal olmayan nüfus içerisinde yaklaşık
5,5 milyon kişinin, 65 yaş ve üstü fertlerden oluştuğu
görüldü. Bu fertler içinde tek başına yaşayanların
oranı %16 oldu. (TÜİK, 2013) – Yaklaşık 1 Milyon Kişi

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün 2015 yılı verilerine 
göre sadece İstanbul’ da evde sağlık hizmeti alan 
50.000 den fazla hasta var

Çalışan ebeveynlerden ötürü binlerce çocuk anne
babasının işten gelmesini evde yalnız başına beklemek
zorunda kalabiliyor

https://www.arduino.cc/
http://www.gndteknik.com/gndkits/arduino/gsm-shield/
http://www.docplayer.biz.tr/18633890-Ggs01-gsm-gps-shield-kullanim-ve-baglanti-kilavuzu-kilavuz-ver-0-01-www-gndkits-com.html
http://www.docplayer.biz.tr/18633890-Ggs01-gsm-gps-shield-kullanim-ve-baglanti-kilavuzu-kilavuz-ver-0-01-www-gndkits-com.html
http://www.ismethtekin.blogspot.com/2017/08/at-komutlar.html
https://akademi.robolinkmarket.com/hc-05-bluetooh-modulu-at-komutlari/
http://blog.ikizoglu.com/2019/03/arduino-bluetooth-wifi-at-komutlari/
http://www.kodlakafa.com/arduino/arduino-ile-rf-433-mhz-kablosuz-iletisim-modulu-kullanimi/
http://www.kodlakafa.com/arduino/arduino-ile-rf-433-mhz-kablosuz-iletisim-modulu-kullanimi/
http://temelelektronik.info/devre.aspx?devre=549
https://blog.ikizsoft.com/index.php/2017/11/12/app-inventor-dersleri-1-tanitim-ve-ilk-uygulama/
https://blog.ikizsoft.com/index.php/2017/11/12/app-inventor-dersleri-1-tanitim-ve-ilk-uygulama/
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Radyo Frekans Alıcı Devresi Tasarımı (Kumanda ve Butonlar için) 

 

Prototip Tasarımı 

 

 



9 

 

Merkez Ünite İç Yapısı 

 


