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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Genellikle hastalığından ötürü ilaç kullanan ilaç kullanmada unutkanlık gibi birçok sorunu 

olan, hasta ve yaşlı kişiler için faydalı olabileceğini düşündüğümüz HAPMATİK ismini 

verdiğimiz proje ile bu tip unutkanlıkları gidermeyi hedefliyoruz. Projemiz görme ve işitme 

engelli olan kullanıcılar içinde kullanıma uygundur. Projemiz ilaç saati geldiğinde alarm 

çalarak ve ışık yan sön yaparak kullanıcıyı uyararak ilaç kullanma saatinin geldiğini 

hatırlatır, kullanıcı ilacını led ışığın yandığı bölmeden aldığında LCD ekranda görsel olarak 

ve buzzer ile sesli olarak ilaç kullanım talimatlarını alacaktır, kullanıcı ilacı talimatlara göre 

kullandıktan sonra ise ilacı tekrar bölmesine koymazsa eğer hapmatik alarm çalarak 

kullanıcıyı ilacı bölmesine koyması için uyarır. Kullanıcı kullanılan ilacı bölmesine 

koyduktan sonra ise cihaz bir sonraki kullanacak ilaç vaktine kadar kapalı kalır. 

 

Hapmatik’in dikdörtgen prizma şeklinde bir tasarımı vardır. Hapmatik’te Kullanılan 

malzemeler için ve ilaç kutularının da bölmelerine sığacak şekilde koyulabilmesi için böyle 

bir tasarım yapmaya karar verdik. Ön yüzeyde en üste LCD panel ve yanında rotary buton 

olacak ve alt kısmında ise ilaç bölmeleri ve her bölme için neopixel led olacak şekilde bir 

tasarım yapmaya karar verdik.  

 

Hapmatik projemizin içinde ise telefonlarla wifi ve bluetooth üzerinden haberleşme 

sağlayabilecek mikrodenetleyicili bir kart olan ESP32 kullandık. Projemizin elektrik 

kesintilerine karşın ve taşınabilir olması için kendine ait şarj edilebilen bir bataryası da 

bulunuyor.  
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2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Projemizin yapılması için gerekli olan problem ilaç kullanıcılarının ve özellikle unutkanlık 

sorunu olan kullanıcıların sıkça rastladığı eksik ilaç kullanımı ve ilaçların yanlış şekillerde 

kullanılması gibi sorunlar kullanılan tedavi süreçlerini bütün ölçüde olumsuz etkilemektedir. 

Yaptığımız araştırmalarda rastladığımız, uzman kişiler tarafından yapılan araştırmalarda ilaç 

kullanımı hakkında bu şekilde sorunlar yaşayan kullanıcı sayılarının fazla olduğunu gördük. 

Uzman kişilerce yapılan araştırmalara göre projemizdeki gibi özelliklere sahip bir cihazın 

olmasına karar verdik.  Projemizin özelliklerini belirlenen problemlerin odağında geliştirdik. 

Projemizde bu problemlerin çözümünü hedefledik. Projemiz yapılan bu iyileştirmelerle 

gerekli tüm kullanıcılara hitap edecek şekilde olacaktır, bu da şu anlama geliyor görme, 

işitme engelli ve alzaymır hastalarının da kullanabilmesi için gerekli özelliklere sahip 

olacaktır. Görme engelliler için işitsel bir biçimde alarm çalacak ve sesli olarak kullanım 

talimatları verilecektir, aynı zamanda işitme engelliler için de üzerindeki ilaç bölmelerinde 

bulunan ledler yan sön yaparak ilaç vaktinin geldiğini hatırlatmada rol alacaktır ve LCD 

ekran sayesinde de görsel olarak ilaç talimatları da verilecektir. (ÖZER & ÖZDEMİR, 2009) 

(ÖZER & ÖZDEMİR, 2009) 

 

Yaptığımız araştırmalarca piyasada ilaç kullanımındaki problemlerin çözümü için üretilen 

cihazların sadece alarm çalma özelliği ve küçük hap bölmelerine hapları tek tek yerleştirilen 

tipte olduklarını gördük bu cihazlarda her kullanıcının sorununu çözecek yeterli donanıma 

ve yazılıma sahip olmadıkları için hapmatik projemizle bu sorunu çözmeyi hedefliyoruz. 
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3. Çözüm  

Hedeflediğimiz kitlenin (hasta, yaşlı ve unutkanlık sorunu yaşayanlar) ilaç kullanımında 

yaşadığı problemleri çözmek için projemizdeki özellikler, yapılan araştırmalara göre çözüm 

için uygun olacaktır. Projemizdeki hem görsel hem de işitsel olarak ilaç kullanımını 

kullanıcıya aktarabilmesinin çözüm olacağını düşünüyoruz. 

 

Uzman kişiler tarafından yapılan araştırmalarda hasta, yaşlı ve unutkanlık sorunu olan ilaç 

kullanıcılarının toplumda çok sayıda olduğunu ve yanlış veya eksik ilaç kullanımı sonucunda 

tedavi süreçlerini büyük ölçüde olumsuz etkilediğini gördük. Biz de projemizle bu problemi 

çözmeyi ve toplumda bu sorunu yaşayan ilaç kullanıcılarının ihtiyaçlarını gidermeyi 

hedefledik. (CANAN DEMİRBAĞ & TİMUR, 2012) (ŞANTAŞ & DEMİRGİL, 2017) 
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Projemizde problemi kapsamlı bir şekilde çözebilme için görsel ve işitsel özellikler ekledik. 

Wifi ve bluetooth özelliklerine sahip olan ESP32 mikrodenetleyici kartı ile telefon bağlantısı 

ile de ilaç saatleri ve kullanım talimatları aktarılabilir olacaktır, telefon yerine projemizin 

üzerinde yer alan rotary buton ile de bu ayarlar yapılabilir olacaktır. İlaç saati geldiğinde 

buzzer ile alarm çalacak ve neopixel led ise yan sön yapacaktır. Kullanıcı ilacı üzerinde led 

yanan bölmeden aldığında ise ilaç kullanım talimatları hem sesli olarak hem de projenin 

üzerinde yer alan LCD ekran ile görsel olarak kullanıcıya aktarılacaktır. İlaç kullanıldıktan 

sonra tekrar bölmesine koyulmazsa hem alarm çalacak hem de led yan sön yapacak ve LCD 

ekranda da ilacın tekrar bölmesine koyulması için uyarılar verilecektir. İlaç tekrar bölmesine 

koyulduğunda ise cihaz bir sonraki ilaç vaktine kadar kapalı şekilde bekleyecektir. 

Projemizde bahsettiğimiz gibi hem görsel hem de işitse olarak bilgilerin verilmesi de olası 

görme ve işitme engelliler için cihazımızın kullanımının olması hedeflenmiştir. 

 

Projemizin tasarımı bir dikdörtgen prizma şeklinde olacaktır. Ön yüzeyde LCD ekran ve 

yanında da ayarların yapılabilmesi için rotary buton olacaktır. LCD ekranın altında ise ilaç 

bölmeleri ve bölmelerin ledleri de mevcut olacaktır. (Sayın Kasar & Karadakovan, 2017) 

(Çakır, 2016) (KUVVETLİOĞLU, 2011) 
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Projemizin alt bileşenleri ise şu şekilde olacaktır;  

ESP32 wifi ve bluetooth özellik olan mikrodenetleyici kartı cihazımızın beyni olacaktır. 

Diğer tüm donanımlar bu karta bağlı olacaktır. Alarm vermek ve sesli olarak ilaç hatırlatması 

yapabilmek için buzzer, görsel şekilde yan sön yaparak ilaç hatırlatma ve görsel alarm 

yapabilmesi için neopixel led olacaktır. Görsel bir şekilde ilaç saat ve kullanım talimatı gibi 

ayarların yapılabilmesi ve görsek olarak ilaç bilgilerini aktarabilmesi için LCD ekran 

olacaktır. Projemizin enerji gücünü karşılayabilmek için şarj edilebilir bataryalı bir şarj 

ünitesi olacaktır.   

 

 

4. Yöntem 

Projemizde alzaymır ve unutkanlık yaşayan hastaların alması gereken ilaçları düzenli olarak 

kullanması için geliştirdik. Aynı amaç için yapılan cihazlarda sadece sesli alarm çalarak 

hatırlatma yapmaktadır, piyasalardaki cihazların da bu şekilde olmasından ötürü her 

kullanıcının ihtiyacını karşılayamayan bir ürün olduğu kanaatine vardık. Biz kullanıcıların 

işitme, görme gibi engelleri olmasına rağmen kullanabileceği ve tüm kullanıcılara hitap 

edecek ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir cihaz olmasını hedefliyoruz. Projemizde görsel 

ve işitsel bir şekilde ilaçları hatırlatması için lcd panel ve buzzer, her günü temsil edecek 

şekilde 7 tane neopixel led kullanılmıştır. Gün ve saatleri telefon ile ayarlama yapmak için 

kolay bağlantı için üzerinde bluetooth ve Wifi bulunan ESP32 kartını kullandık ve aynı 
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zamanda ayarlamaları telefon olmadan da yapabilmek için cihazımızın üzerinde rotary buton 

kullandık. Projemizin içinde bir batarya olacak ve olası elektrik kesintisi gibi durumlarda 

cihaz kapanmadan devreye girecektir. Projemizde hastaların ilacı alana kadar hatırlatma 

yapabilmesi için buzzer ve lcd panel kullandık, sesli olarak da buzzer ile hatırlatma 

yapmaktadır. İlacı kullanıp yerine koyduktan sonra cihaz kapanır ve bir sonraki alınması 

gereken ilacın saatine kadar bekler. 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Projemizin benzer ürünlerden farkı olarak sürekli hem görsel hem de işitsel hatırlatma 

yapabiliyor olması ve hasta yakının da uzaktan telefon üzerinden İlaçların kullanılıp 

kullanılmadığının takibini yapabiliyor olması da piyasadaki hiçbir cihazda olmayan başlıca 

özelliklerdir. Projemizde bu tip yenilikleri yapmamızın sebebi de kullanıcının tedavisinin 

aksatılmasını önlemektir. Tasarım olarak içerisine ilaçları kendi kutusu ile koyulabilecek 

büyüklükte bölmelerin olması da hijyen açısından aynı amaç için üretilen cihazlardan daha 

iyi olduğunu gösterir, çünkü piyasadaki cihazlarda genellikle hap bölmesi yok, bölme 

olanlarda ise hapı kutusundan tek tek çıkarıp küçük bölmelere yerleştirilmesi hijyenik 

olmadığı için bu şekilde olmasına karar verdik.  

Projemizde görsel bir şekilde bilgi verebilmek için neopixel led ve lcd panel kullandık, işitsel 

olarak ilaç bilgisi ve alarm için buzzer kullandık. Projemizde ilaçların saatlerinin ve kullanım 

talimatlarının ayarlanabilmesi için de telefon üzerinden bağlantı yapabilme özelliği olan 

ESP32 mikrodenetleyici kartı kullandık. Telefonsuz bir şekilde de ayar yapılabilmesi için de 

rotary buton kullandık. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projemizin hayata geçirilebilir olması için projemizi uygun fiyat çerçevesi ile geliştirdik. 

Projemize ait donanımlara göre bir kart basılabilir ve bu da üretim maliyetini de düşürebilir 

olmasını düşünüyoruz. Projemizin hedef kitlesi hasta, yaşlı ve unutkanlık sorunu olanlar 

olduğu için projemizin sağlık sigortaları tarafından karşılanabilir olması başlıca 

hedeflediğimiz bir durum, aynı zamanda eczanelerde, medikallerde ve piyasada satılabilir 

bir ürün olmasını hedefliyoruz. Projemiz uluslararası pazarda da satılabilir bir ürün 

olabileceğini düşünüyoruz. 

 

Projemizde yaptığımız risk analizinde ise kullanıcının evde olmaması durumunda ve 

kullanıcının alarmı görmemesi, duymaması durumunda ilaç kullanımında aksama olabilir bu 

yüzden akıllı saat ve akıllı ev sistemleri de projemiz için uygun bir geliştirme olacaktır. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizdeki kullanılan malzemelerin toplam maliyeti yaklaşık olarak 450 TL civarındadır. 

Başarılı bir seri üretim sonucunda proje maliyeti daha da düşmektedir. 

• Malzeme listesi ve maliyetler tablodaki gibidir. (Fiyatlar güncel kurlara göre değişiklik 

göstermektedir.) 

 

No Malzeme adı Miktar Fiyat 

1. Dış iskelet 1 adet 100 TL 

2. ESP32 mikrodenetleyici 

kart 

1 adet 150 TL 

3. Neopixel led 3 adet 40 TL 

4. LCD ekran 1 adet 100 TL 

5. Rotary buton 1 adet 20 TL 

6. Buzzer 1 adet 5 TL 
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7. Delikli plaket, hassas 

buton, direnç 

1 adet 35 TL 

 TOPLAM 9 adet 450 TL 

 

 

Proje zaman planlaması  

İP 

No. 

İş Paket Adı Aylar 

3 4 5 

1. Prototip üretimi    

2. Gömülü yazılımın yazılması    

3. Prototip ve yazılım testi    

4. Akıllı telefon için android yazılımının yazılması    

5. Akıllı bileklikler için bluetooth BLE için Health Device 

Profile ID’lerin projeye dahil edilmesi 

   

6. Donanım montaj ve testi    

 

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin hedef kitlesi hasta, yaşlı ve unutkanlık sorunu olan ilaç kullanıcılarıdır. İlaç 

kullanımındaki unutkanlıklar, aksamalar ve yanlış kullanımlar sonucunda tedavi süreçlerinin 

büyük ölçüde olumsuz etkilendiğini gördük. Hedeflediğimiz kitlenin de olası engel 

durumları yani görme engelli, işitme engelli gibi durumlar olması durumlarında da hedef 

kitlemizin ilaç tedavisinde aksaklık olmamasını hedefliyoruz. 

 

 

 

9. Riskler 

Projemizi kullanan kullanıcıların rastlayacağı en büyük problem ve oluşabilecek sorunların 

analizi şu şekildedir. Kullanıcın hapmatiğin alarmını duyacak mesafede olmaması ve ilaç 

saati esnasında dışarıda olması durumu bizim için en büyük risktir. Bu risk için 

düşündüğümüz çözümler, akıllı ev sistemlerine eklenmesi, mobil uygulamadan da alarm 

verilmesi ve hapmatiğin birlikte çalışabildiği akıllı saat olarak bu çözümleri düşündük. Bu 

çözümler hayata geçirildiğinde ise tamamen her türlü kullanıcıya hitap eden bir cihaz 

olacağını düşünüyoruz. 
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