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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Bu projenin amacı, düzenli ilaç kullanan ancak ilaçlarının takibini yapmakta zorlanan hastalar 

ve özellikle de yaşlılar için bir çözüm oluşturmaktır. Bireysel İlaç Takip Sistemi (BİTS), birbiri 

ile bağlantılı çalışan akıllı bir ilaç kutusu ve mobil uygulamadan oluşmaktadır. Hastanın 

tedavisi için gereken ilaçları zamanında ve tam olarak alması amaçlanmaktadır. Böylelikle 

akıllı ilaç kullanımına katkı sağlanacaktır. İlacın alınıp alınmadığına dair bilgiler, hasta yakını 

ya da yetkili olarak seçilmiş bakım veren kişilere ve hastanın doktoruna gönderilecektir. Bu 

proje ile bakıma muhtaç veya ilaçlarını almakta zorlanan aile bireylerinin sağlık kontrolü 

kolaylaşacaktır. İlaç takibi ile birlikte oluşturulacak veri tabanı hastanın ilaçlarını ne kadar 

doğru kullandığı bilgisi de elde edilebilecektir. BİTS’in, ilaçların düzenli olarak reçete 

edilebilmesi ve temin edilebilmesi adına randevu hatırlatıcı fonksiyonu da bulunacaktır. Ayrıca, 

gelecekte diğer ulusal sağlık takip ve randevu uygulamaları içine entegre olabilecek şekilde 

geliştirilmesi hedeflenmektedir. BİTS, prototip aşamasında yenilikçi bir üretim yöntemi olan 

3D yazıcı ile üretilecektir. Ardından elde edilebilirliğinin artırılması ve üretim maliyetlerinin 

düşmesi adına plastik enjeksiyon yöntemi ile imal edilecektir. Bu sayede ilaçlarını almakta 

zorlanan veya tedavi programını istenilen şekilde uygulayamayan çok sayıda insana ulaşması 

sağlanacaktır. 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması 

Hastalıkların artışına bağlı olarak kullanılan ilaçların fazlalığı, ilaç takibi yapmayı 

zorlaştırmaktadır. Aynı anda en az dört ilacın kullanılması polifarmasi olarak adlandırılmakta 

(1) ve Amerika’da yapılan bir çalışmaya göre 75 yaş üstü yaşlıların %35-40’ı bu grup içerisinde 

yer almaktadır (2). Türkiye’de yapılan çalışmalar sonucu ise, 65 yaş üzeri en az beş ilacı aynı 

anda kullanan kadınların oranı %63,2 iken; erkeklerde %55,3 olarak bulunmuştur (3). 

Türkiye’de yapılan başka bir çalışmaya göre polifarmasi sıklığı ortalama %49,1 olarak 

bulunmuştur. En sık kullanılan ilaç grubu kalp damar sistemi ilaçları olarak belirlenirken; 

kronik hastalarda ilaç kullanımı diğerlerine göre daha fazla çıkmıştır. Kadın olmak ve kronik 

hastalığa sahip olmak, polifarmasi sıklığını artırmaktadır (4). Bu sebeple bireylerin ilaç takibi 

yapabilecekleri, kullanımı kolay ve ihtiyaçlarına yönelik bir cihaz ve uygulama tasarlanacaktır.  

Giderek artan yaşlı nüfus sayısı, onların ihtiyaçlarının yönetimini de zorunlu kılacaktır. 

Kullandıkları ilaçların bu sistemle takip ediliyor olması, ilgili bireylerin sağlığından sorumlu 

kişilere bilgi sağlayacaktır. Özellikle yaşlıların ilaçlarını içmeyi unutmaları ya da gereğinden 

fazla içmeleri tedavi sürecini olumsuz etkilemektedir (5). Bu sayede değişen nüfus yapısına 

yönelik olarak geliştirilen bu proje ile akılcı ilaç kullanımına destek olunacaktır. Doğru 

zamanda doğru ilacın alınması ile tedavi daha etkili olabilecektir. Tedaviye hasta uyumunun 

sağlanması kolaylaşacaktır. Ayrıca reçetelerin tekrarlanmasındaki zorlukların önüne geçilecek 

ve kullanılmayan, içilmesi unutulan ilaçlar için yapılan ödemelerin boşa gitmesi önlenecektir.  

Mevcutta manuel olarak kullanılan ilaç kutuları bulunsa da hastaları, bakım sağlayanı ve hasta 

yakınlarını bilgilendirecek/uyaracak ve ilaçlar bitmeye yakın iken randevuyu hatırlatacak bir 

sistem bulunmamaktadır. Bu proje ile ilaç kutusu akıllı hale gelecek ve çağın gereklerine uyum 

sağlayacaktır. Ayrıca proje ürünü ile birlikte akılcı ilaç kullanımı sağlanacaktır.  
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3. Çözüm  

Bu proje ile tasarlanan ilaç kutusu ile polifarmasiyi engellemek ve hastaların takibini 

kolaylaştırmak hedeflenmektedir. Polifarmasiye bağlı olarak bireylerde gelişebilecek 

komplikasyonların önlenmesine yönelik bir adım atılacaktır. Mobil uygulama ve kutunun içine 

yerleştirilecek mekanizma ile akıllı hale getirilen ilaç kutusu, hastaları, bakım sağlayanı ve 

hasta yakınlarını bilgilendirecek/uyaracaktır. BİTS ilaç kutusu, ilaçların şişeden düşerek 

hastanın almasını sağlamak için ilaç haznesi, günlük olarak alınması gereken ilaçların 

konulması için ilaç şişesi, ilaç şişelerinin dış ortamdan bağımsız kalması için kutu kapağı, 

ilaçların steril kalması ve havayla temas etmemesi için ilaç haznesi kapağı, bütünlüğü 

sağlayacak kabuk ve kutunun yere eğik şekilde oturarak ilaçların düşmesini sağlayacak stant 

olarak toplamda 6 farklı bileşenden oluşmaktadır. İlaç kutusu her bir gün için bir ilaç şişesi birer 

adet ilaç haznesine dişli bağlantı ile birbirine bağlanmıştır. Bu birleşimden 7 adet yan yana 

sıralanarak kabuk bileşeninin içerisine yerleştirilir. Şişelere denk gelen kısım kutu kapağı ile 

kapatılarak dışarı ile bağlantısı kesilir. Kutu kapağı üzerinde bulunan tırnaklar, ilaç haznesi 

kapağındaki tırnaklara geçerek, ilaç haznesi de kapatılmış olur. Son olarak da sistemin tamamı 

stant üzerine yerleştirilerek eğik durması ve ilaçların düşmesi sağlanır. Prototip aşamasındaki 

ilaç şişesi hariç bütün parçaların imalatı 3 boyutlu yazıcı ile yapılacak. İlaç şişesi hali hazır da 

üretimi olan 30 ml ilaç şişesi olduğu için 3 boyutlu imalata gerek kalmadan hazır olarak 

alınabilecek. Yapısal olarak bütünlük sağlandıktan sonra elektronik sistemler stant ile ilaç 

kutusu arasında bulunan boşluğa yerleştirilecek. Dijital ekran ise kutu kapağı bileşeninin 

üzerine yerleştirilecek. Bu şekilde gerekli uyarılar ve bildirim mesajları buradan rahatlıkla 

okunabilecek. Günlük dozlara uygun şekilde ayarlanmış bir aylık ilaçlar, ilaç şişelerinin 

içerisine doldurulacak. Bir aylık periyotlardaki tüm ilaçlar içerisinde bulunduğu için kısa zaman 

aralıklarında yeniden doldurulmasına gerek kalmayacak. İlaçların bittiği günde ise bir bildirim 

ile hastanın doktoruna, yetkili olarak seçilmiş kişiye (bakım sağlayan) ve ilaç temini yapacak 

olan eczaneye bildirim gönderilecek ve yeniden ilaç dolumu yapılması sağlanacak. Yeniden 

ilaç dolumu yapıldıktan sonra kutu tekrardan aktif olacak.   

Şekil 1: BİTS İlaç Kutusu yapısal bileşenleri 
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Elektronik ve sistemlerin bileşenler ve özellikleri aşağıda anlatıldığı şekildedir: 

 

Mikrokontrolcü: Mikrokontrolcü olarak Arduino Uno kullanılması uygun görülmüştür. 

Bunun başlıca tercih edilmesinin sebebi maliyetinin düşük olması ve kolay kullanılabilir 

olmasıdır. Uno modelinin tercih edilmesinin nedeni ise dijital ve analog pin sayısının projemiz 

için en uygun olmasıdır. 

LCD Ekran: LCD Ekran olarak I2CLCD16X2 uygun görülmüştür. Üzerinde bulunan I2C 

modülü sayesinde standart olan 16 pin kullanımını 4 pinli kullanıma düşürülecektir. Bu modül 

sayesinde gereksiz kablo kullanımının önüne geçilecektir ve kullanım kolaylığı sağlanacaktır. 

WİFİ Modülü: Wifi modülü olarak ESP8266 tercih edilmiştir. ESP8266 sayesinde Arduino 

wifi protokolü sayesinde internete bağlanabilecektir. İnternet bağlantısı sayesinde sensörlerden 

alınan verilerine, hastanın ilaç kullanım bilgilerine, motor kontrollerine uzaktan bağlantı 

sayesinde mobil uygulama ile birlikte erişilebilecektir. 

Ağırlık Sensörü: Ağırlık/basınç sensörü olarak loadcell/hx711 modülü ve sensörü 

kullanılacaktır. Bu modülün seçimi konusunda ilaçların ağırlığı göz önünde bulundurulmuştur 

ve gerekli kalibrasyon tesleri yapılacaktır. 

Servo Motor: Servo motor olarak SG90 mini servo motoru kullanılacaktır. Mobil Uygulama 

ve Sanal Sunucu: Hasta bilgilerinin, telefon bildirimlerinin ve arduinoya uzaktan erişim için 

mobil uygulama geliştirilecektir. Mobil uygulamanın sanal sunucu bağlantısı yapılacaktır.  

Buzzer: Mobil uygulamada ve arduinodaki uyarıları ve bildirimlerin duyulması için buzzer 

konulması uygun görülmüştür. Herhangi bir bildirim ve uyarı durumunda hem telefondan 

bildirim gönderilecektir hem de arduino üzerinden buzzer sayesinde duyulacaktır. 

 

(Elektronik sistem bileşenleri piyasa araştırılması yapılırken uygunlukları incelenmiş ardından 

fiyatların da minimum olacağı şekilde düzenlenmiştir. Fiyatlar piyasaya bağlı olarak değişim 

gösterebilmektedir.) 

 

Şekil 1: İlaç Kutusu Bileşenleri 

Şekil 2: İlaç Kutusu Haznesi Montajlı Hali 
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4. Yöntem 

Yapılması planlanan proje için tasarımlar, farklı disiplinlerdeki mühendislerden görüşler 

alınarak tamamlanacaktır. Mekanik tasarım SolidWorks üzerinden yapılmış, bütün bileşenler 

ve mekanizma tasarlanmış ve çizime aktarılmıştır. Prototip üretimi ile birlikte bileşenler imal 

edilecek ve ardından montaj yapılarak bütünlüğü sağlanacaktır. Tasarımlar yaşlı veya ilaçlarını 

almakta güçlük çeken bireylerin kullanımına uygun şekilde tasarlanmıştır. Bu şekilde 

ergonomik bir yapıya sahip olacak ve kullanıcının rahat etmesi sağlanacaktır. Mekanik tasarım 

tamamlandıktan sonra yazılım ve elektronik tasarıma başlanacaktır. İBU uygulaması, açık 

kaynak kodlama sistemi ile tasarlanabilen Arduino ile yapılacaktır. Açık kaynak olması, kolay 

tasarlanabilir ve güncellenebilir olması, maliyetinin düşük olması ve kolay erişilebilir olması 

sebebiyle Arduino seçilmiştir. Projenin belirtilen görevleri yapabilmesi için birden fazla 

modüle ihtiyaç duyulmaktadır. ESP 8266 Wifi modülü, Arduinodan alınan ilaç verilerini Wifi 

üzerinden mobil uygulamaya aktararak takibinin yapılması sağlanacaktır. Arduinodan alınan 

süre ayarlı komut ile her gün belirlenen saatte ilaç kutusunun üzerinde bulunan servo motor 

tetiklenecek, servo motor ilgili günün ilaçlarının bulunduğu kapağa bağlı olan pimi çekecek, 

ilaç şişeden, ilaç haznesine düşecek ve hastanın ilacı alması sağlanacaktır. Uyarı için ise 

Arduino üzerine bağlanmış olan Buzzer modülü çalışacak ayrıca Led ekran üzerinden 

ilaçlarının alınması gerektiğine dair uyarı yazısı görünecektir. Ağırlık sensörü kullanılarak 

ilacın alınmadığının tespit edilmesi durumda belirlenen aralıklarla bildirim vermeye devam 

edecektir. Gün boyu uyarılara cevap verilmeden ilaç alınmaz ise Wifi modülü ile mobil 

uygulamaya bildirim gönderilecektir. Mobil uygulama üzerinden bu bilgilerin tamamı uzaktan 

ve aktif olarak incelenebilecektir. Bu yöntem ile hem hastanın doktoru veya hem de hasta 

yakınları sürekli takip içerisinde olacaklardır. Kodlar açık kaynaktan alınarak oluşturulacak ve 

deneysel yöntem ile çalışıp çalışmadığı test edilecektir. İlaç kutusu imalatı hem uygun fiyatı, 

hem de kolayca hammadde temini yapılabilmesi sebebi ile PLA malzemeden 3 boyutlu yazıcı 

ile üretilecektir. Bütün elektronik malzemeler Arduino kartına uyumlu olan malzemelerden 

seçilecektir. Bu şekilde imalat hem uygun bir bütçe ile tamamlanabilecek hem de kolay 

erişilebilirliği ile yaygın kullanıma ve üretime açık olacaktır. Arduino ve ona bağlı modüller 

Şekil 3: BİTS İlaç Kutusu 
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stant içerisindeki boşluğa yerleştirilerek kutunun gerektiğinden fazla büyük olması 

engellenecek. Montaj işlemi ve denemeler, Gençlik ve Spor Bakanlığı Tarsus Gençlik Merkezi 

atölyesinde yapılacaktır. 

Devre şemasına uygun olarak elektronik sistem oluşturulacak ve testleri yapılarak iyileştirme 

çalışmalarına geçilecektir. Şekil 4’te elektronik devre şeması gösterilmiştir. Şemaya göre RX 

ve TX portlarıyla seri haberleşme protokolüyle Arduino Uno ve ESP8266 modülü bağlantısı 

sağlanacaktır. Bu bağlantıyla Arduino wifi bağlantısıyla internete erişebilecek ve sanal sunucu 

üzerinden mobil uygulama ile eşlenecektir. Hastanın bilgilerini, ilaç bildirimlerini, ilaç takibini 

uygulama üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Arduino üzerindeki dijital 2. Ve 3. Pinlerine 

loadcell-HX711 modülündeki DAT ve CLK çıkışları bağlanacaktır. Bu bağlantıyla ilaç kutusu 

içerisindeki ilaç durum verisi Arduino’ya iletilecektir. Loadcell-HX711 modülünün her bir 

ilaca göre kalibrasyonu yapılacaktır. Arduino’nun dijital pinlerine bağlı olan 7 tane servo motor 

ilaç kutusunun kapaklarını kontrol etmek için kullanılacaktır. Haftanın 7 gününe ayrılan 

bölmeler hastanın ilaç alacağı vakitte açılacak ve hasta ilacını bölmeden alabilecektir.  

Arduino’nun analog pinlerine bağlı olan LCD ekran sayesinde hasta gerekli bildirimleri kutu 

üzerinde görebilecektir. Hastanın ilaç alması için uyarılar burada gözükecektir. İstenilen bilgiler 

ekran üzerine yazılabilecektir. Bütün elektronik ekipmanlar gücü arduinoya bağlı olan 

breadbord’tan alacaktır. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Daha önce yapılan çalışmaların yalnızca ilaç kutusu ya da yalnızca mobil uygulama geliştirmek 

üzerinde olduğu görülmüştür. Bu proje kapsamında ilaç kutusu ile uygulama arasında veri akışı 

sağlanacak, özellikle hastalarının yanında olamayan hasta yakınları için takip etme fırsatı 

oluşacaktır. Daha önce Türkiye’de birbirine entegre bir şekilde çalışan ilaç kutusu ve 

uygulamasının olmaması, bu projenin yerli alandaki akıllı ilaç kullanımına katkı sağlayacağını 

göstermektedir. BİTS, sadece üzerinde bir hatırlatıcı bulunan ilaç kutusu değil; hastaya 

bakmakla yükümlü yetkili, tedaviyi yürüten doktor, ilaçları temin eden eczacı, tedavi sırasında 

hastadan uzakta bulunan hasta yakınlarının tamamına aynı anda ve sürekli güncel olarak 

ulaşabilmeyi sağlayan bir iletişim, veri depolama, hasta takip ve kontrol sistemidir.  

Şekil 4: Elektronik sistem devre şeması 
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Halihazırda üretilmiş olan ilaç hatırlatıcıları sadece bir alarm görevi görmektedir. BİTS ise, 

hatırlatma görevinin yanı sıra ilaç takibi yapmakta ve bu verileri de gerekli kişilere 

bildirmektedir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemizin patentinin alınıp bir şirket ile anlaşılarak hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca 

ilaç kutusunun ticari bir ürüne dönüştürülerek yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.  Düşük 

maliyetli malzemeler ile tamamlamayı hedeflediğimiz projemiz, seri üretime geçilmesi 

durumunda daha da düşük maliyetler ile imal edilebilecektir. Kolay erişilebilir bileşenler ve 

elektronik sistemler ile daha uygulanabilir ve sürdürülebilir bir üretim ve satış süreci 

hedeflenmektedir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

İlk aşamada projeyi düşük maliyetle yapabilmek adına karmaşık, pahalı ve üretimi zor 

yöntemler ve malzemeler yerine yenilikçi, 3D yazıcı ile üretim sağlanacaktır. Ardından seri 

üretim için plastik enjeksiyon yöntemi kullanılarak üretim maliyetleri daha da azaltılacaktır. 

Böylece düşük maliyetle, kısa zamanda daha fazla imalat yapılabilecektir. Üretim, 

üniversitemiz ve Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde kullanılmakta olan 3D yazıcılar ile 

yapılacağı için yazıcı kullanım bedeline ihtiyaç olmayacaktır.  

 
Tablo 1: Proje zaman planlama tablosu 

 Yapılacak Çalışmalar Zaman Aralığı 

1 BİTS Tasarımı ve imalatı 4-5 ay 

2 Mobil uygulamanın programlanması 1-2 ay 

3 Montaj ve entegrasyon işlemleri 1-2 ay 

4 Pilot çalışmaların yapılması 1-2 ay 

5 Raporlama 4-5 ay 
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Tablo 2: Proje bileşenleri ve toplam maliyet tablosu 

 Malzeme Listesi  Piyasa Fiyatı (TL) 

1 ESP 8266 Seri Wi-Fi Modül 27,68 

2 Arduino Proje Seti (Klon) 731,16 

3 SG90RC Mini Servo Motor (7 adet) 218,40 

4 
Toshiba Canvio Basic 2.5” 1TB USB 3.2 Gen1 

Harici Harddisk (HDTB410EK3AA) 
548,91 

5 Tinylab 3D PLA Flament (3 adet) 541,62 

 TOPLAM 2067,77 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Türkiye’de son beş yılda yaşlı nüfus %22,5 oranında artmıştır. Projeksiyon verilerine göre, üç 

yıl sonra toplam nüfus içerindeki yaşlı nüfus oranı %11 iken; bu oran 2040 yılında %16,3 

olacaktır (6). Yaşlı nüfusun ilaç kullanımına uyum ve bağlılığı, hem yaşlılığın neden olduğu 

faktörler hem de birden fazla kullanılan ilaç sayıları nedeni ile düşük olabilmektedir. İlaç 

kullanımına uyum ve bağlılığın düşük olması ise tedavi sürecini aksatmaktadır. Önlenebilir 

hastalık ve ölümlerin azaltılması için tedaviye uyumun sağlanması gerekmektedir (7). Bu 

uyumu sağlamakta zorlandığı düşünülen yaşlı nüfus, bu projenin hedef kitlesini 

oluşturmaktadır. 

 

9. Riskler 

Tasarlanan sistemin kullanımı sırasında riskler ortaya çıkacaktır ve bu risklerin doğru 

yönetilerek en az hasar ile çözüme ulaştırılması gerekmektedir. Kullanım sırasında olduğu gibi 

projenin yürütüldüğü sırada da birtakım riskler meydana gelebilir. Hem proje sırasında hem de 

kullanım sırasında ortaya çıkabilecek risklerden bazıları Tablo 3’te verilmiştir.  
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Tablo 3:Risk Yönetimi Tablosu 

 Riskler Risk Yönetimi (B Planı) 

1 

BİTS’i oluşturan bileşenlerden 

herhangi birinin teknik veya yazılımsal 

bir hata sonucu çalışmaması 

Kişisel uyarı sistemi ile çalışmayan 

bileşenin teknik servise otomatik bildirim 

ile iletilmesi, hastanın ilaçlarını başka bir 

yolla alması için uyarı yapılması 

2 

İlaçların hava ile olan etkileşimi 

sonucu enfekte olma ihtimali   

İlaç kutusu içindeki ilaç haznesinin 

tamamen hava ile temassız olacak şekilde 

tasarlanması ve hava kaçıran bileşenin 

kolaylıkla değiştirilebilir olması 

3 
İlacın belirlenen dozdan fazla alınması İlaç kutusundan ilaç alındıktan sonra tekrar 

kutunun tekrar alıma izin vermemesi 

4 

Bileşenlerden herhangi birinin 

kırılması 

Yeniden bütünleştirilebilir olduğu için 

kırılan parçanın yerine kolaylıkla yenisinin 

takılabilmesi  

5 
Üretim sırasında bileşenlerin istenilen 

sürede elde edilememesi 

Elde edilemeyen ürünün piyasada var olan 

benzerinin kullanılması 
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