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1. Proje Özeti  

Demans (bunama) sözcüğü Latince kökenli olup “kişinin aklını yitirmesi” anlamına 

gelmektedir [1].  

 

Yaşlı nüfusun çoğalmasına paralel olarak bunamaların da artmakta olduğu bir gerçektir. Kafa 

travmaları ve kronik alkolizm yüzünden oluşan bunamalar da bu yaygınlığı arttırmaktadır [2]. 

Uluslararası araştırmalar dünya genelinde demans (bunama) hastalarının sayısının 2050 yılına 

kadar 57 milyondan 153 milyona çıkacağını öngörmektedir. Türkiye’de de demans hastalarının 

sayısının 2050 yılına kadar %277 artarak 3 milyonu bulabileceği hatta geçebileceği 

öngörülmektedir [3]. World Life Expectancy sitesinden alınan bilgilere göre Türkiye’de 

demans hastalığının görülme sıklığı dünyada birinci sıradadır [4]. Bu hastalık özellikle hasta 

yakınları için çok zorlayıcı bir hastalıktır. Demans hastalarında hafızada bozukluk ve 

davranışsal problemler görülmesinin yanı sıra bilinçsiz ve amaçsızca dolaşmaları da söz konusu 

olabilmektedir. Bilinçsiz dolaşmalar evin içinde olabildiği gibi bazen hastaların evden kaçıp 

dışarıda dolaşmaları şeklinde de gerçekleşebilmektedir [4-5]. Yeterli önlemler alınamadığı 

taktirde bu durum hastalar için oldukça büyük güvenlik sorunları oluşturmaktadır. Sevdiklerine 

bakmakla yükümlü olan milyonlarca hasta yakını da, bu sebeplerle sürekli olarak endişe, üzüntü 

ve stres altında olup düzenli ve verimli bir hayat yaşayamamaktadırlar.  Bu şekilde demans 

hastalığı sadece hastayı değil, çevresindekileri de psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve daha pek 

çok anlamda etkileyerek gitgide büyüyen bir toplumsal sorun halinde varlığını sürdürmektedir 

Dünya Sağlık Örgütü bilgilerine göre demansın tüm dünyada maliyetinin 2019 yılında yaklaşık 

1,3 Trilyon Dolar olduğu tahmin edilmektedir. Maliyetin 2030 yılına kadar 1,7 Trilyon Dolar’a 

ve bakım maliyetlerindeki artışlar devam ederse 2,8 Trilyon Dolar’a kadar yükselmesi 

beklenmektedir [6].  

 

Projenin amacı, başta anneannem olmak üzere tüm demans hastaları ve yakınları için cama veya 

kapıya monte edilebilen modüler uyarı sistemi tasarlamak suretiyle kendilerinin güvenliğini 

arttırmak ve hastaya bakan kişilere de destek olmaktır.  

 

 
Şekil 1. Ön Tasarım 

 

Şekil 1’de ön tasarımı verilmiş olan tasarım 3 ana başlıktan oluşmaktadır.  

 

Bunlar, mekanik tasarım, elektronik tasarım ve yazılımdır.  
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Mekanik tasarımda pencere ve elektronik bileşenlerin korunması ve güzel gözükmesi için 

tasarlanmış bir kutu, sistemin çalışması için gerekli olan elektronik bileşenler (Tablo 1) ve 

sistemin istenilen algoritmaya (Şekil 6) göre çalışması için gerekli olan yazılım yapılacaktır.  

 

Mekanik çizimler SolidWorks programında gerçekleştirilecek olup üretimleri 3D yazıcı ile 

PLA filamentten üretilecektir. Elektronik parçaların düzenli durması ve giriş çıkışların tek bir 

yerden olması için Proteus programında bir kart tasarımı yapılacak ve baskı devresi yapılıp 

üretilecektir. Üretilmiş ve temin edilmiş olan ürünlerin yine özel olarak ürettirilmiş olan cama 

montajı yapılacak ve yazılım süreci başlayacaktır. Algoritma yapısı oluşturulan sistemin 

yazılımları için Arduino platformu kullanılacaktır. Kullanıcılara uyarı gönderebilmesi için 

Flutter programı kullanarak telefona bildirim göndermesi sağlanacaktır.   

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması 

Demans hastalığı sürekli olarak takip edilmesi gereken bir hastalıktır. Demans hastalarının 

evden çok kısa bir süre içerisinde kaçmaları, kaybolmaları, pencereleri açarak aşağı sarkıp 

düşmeleri, kendilerine zarar vermeleri söz konusu olabilir. Şişli Alzheimer Derneği ile 

gerçekleştirilen görüşmeler (Şekil 2) sonucunda sadece ailemizde olan demans hastasında değil, 

diğer ileri düzey demans hastalarında da sürekli olarak bu ve buna benzer problemlerin söz 

konusu olduğu öğrenilmiştir.  

 

 
Şekil 2. Alzheimer Derneği 

 

Bu tür problemlerin farklı çözüm yolları mevcuttur. Bunların başında destekleyici teknolojiler 

gelmektedir. Destekleyici teknolojiler giyilebilir olanlar ve giyilebilir olmayanlar şeklinde iki 

kategoriye ayrılırlar. Giyilebilir olanlar GPS (Küresel Yer Belirleme Sistemi) ve benzeri 

sistemlerle kişileri takip edip, acil durumlarda iletişim kurmalarını sağlayan cihazlardır. GPS 

ile izleme özelliğine ve konum takip özelliğine sahip çeşitli bileklikler, ayakkabı tabanlıkları ve 

benzeri şekilde olan tasarımlar mevcuttur. Bu tasarımlar sayesinde, kişiler kaybolur veya 

kaçarlarsa kısa sürede bulunabilirler.  

 

Bu cihazlar çeşitli sensörleri de (kalp atış hızı gibi) barındırmakta olup, acil durumlar için 

tanımlanmış kişilere alarm gönderip acil bir durum olduğunu haber vermektedirler. Giyilebilir 

teknolojinin dezavantajı ise kullanan kişilerin bunu sürekli üzerlerinde taşımak istememeleri, 

çıkartmak veya değiştirmek istemeleridir. 
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Giyilebilir olmayan teknolojiler ise bir bilgiyi hatırlatma ya da kişinin hareketlerini takip etme 

üzerine yoğunlaşmıştır. Bu teknolojilerle demans hastasına saati, günü ya da ilaç içmesini 

hatırlatmak gibi basit işlevler mümkün olabilirken, evden çıkmaya çalıştığında sesli mesaj 

vererek çıkmasını engellemek de mümkün olabilmektedir. Hareket sensörüne sahip sesli 

hatırlatıcı tasarımı ile, evden habersizce çıkan kişinin kapıda iken önceden bırakılan mesajı 

duyarak bu mesaja uyması beklenmektedir (Şekil 3).  

 

 
(a) 

 
(b) 

Şekil 3. Solon Security Defender Memo Minder MKII (a), Netz Home Alarm (b) [9] 
 

Bu tür ürünler ise ancak sürekli hareket olduğunda çalışmaktadırlar. Hasta ise aynı şeyleri 

sürekli duyduğunda stres altına girmektedir. Alzheimer Derneği ile yapılan görüşmeler 

sonucunda hastanın ne zaman su içmesi ya da yemek yemesi gerektiğini bilmiyor olduğu 

anlaşılmıştır. Bu ürünler ise bunların bilgisini vermediğinden yetersiz kalmaktadır.  

 

3. Çözüm  

Bu proje daha mutlu ve sağlıklı bir yaşam için tasarlanmıştır. Bu proje ile demanslı hastaların 

evden kaçmalarının, kaybolmalarının, pencereleri açarak aşağıya sarkarak düşmelerinin ve 

kendilerine zarar vermelerinin önlenmesi amaçlanmıştır. Alzheimer derneği yetkilileri ile 

yapılan görüşmelerde sadece hastanın değil aynı zamanda bakıcılarının da yıprandığını ve 

onların da bir nebze olsa dinlenmeleri gerektiğini dile getirmişlerdir. Bu açıdan hem demanslı 

hastaların güvenliğini sağlayacak hem de bakım veren kişilere destek olacak bir sistem 

tasarlanmıştır.  

 
Portatif uyarı sistemi, pencere veya kapılara kolayca montajlanabilen bir yapı olduğundan 

istenilen her yerde kolayca kullanılabilmektedir. Çözüm olarak öne sürdüğümüz uyarı 

sisteminin Şekil 4’de prototip tasarımı verilmiştir.  

 
(a) 

 

 

 

 
 

 

(b) 
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(c) 

 
(d) 

Şekil 4. Mekanik tasarım (a), Elektronik tasarım (b), Uygulama ara yüzü (c), 

Bildirim ekranı (d) 

 

Projemizde kullanılan malzemeler Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Malzeme Listesi 

 

Malzeme numarası Malzeme İsmi Kullanılma amacı 

1 Esp32 Kontrolcü ve bildirim 

gönderilmesi 

2 Servo motor Kapı veya pencereyi açma 

kapama 

3 Mp3 modülü İstenilen ses dosyalarının 

açılması  

4 Hoparlör Ses çıkışı  

5 Led Uyarı  

6 Parmak izi okuyucu Kullanıcı tanımlama 

7 Özel tasarlanmış 

buton 

Pencerenin açık kapalı 

durumunu  

8 Ayarlanabilir güç 

kaynağı 

Sistem içi gerilimlerin 

ayarlanması 

9 Güç adaptörü Sistemin çalışması 

10 Pencere Sistem 

 

Elektronik bağlantı şeması Fritzing programında çizilmiş olup Şekil 5’de verilmiştir.  
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Şekil 5. Elektronik bağlantı şeması 

 

Şekil 6’da problem çözüm akış diyagramı verilmiştir.  

 

 
Şekil 6. Sistem algoritması 

 

Esp32 kontrolcüsü içerisinde Wi-Fi modülü bulundurmaktadır. Wi-Fi ile yapılmış olan 

uygulama sayesinde kullanıcılarının telefonlarına anlık olarak pencerenin açıldığının ya da 

zorlandığının bildirimleri gönderilmektedir. FPM10-A parmak izi okuyucu sistemi hafızasında 

200 adet kullanıcı bilgisini tutmaktadır.  

 
Böylelikle kullanıcı sayısı istek üzerine arttırılabilir bir yapıya sahiptir. İstenilen ses 

dosyalarının çalıştırılması için DYSV5W ses çalma mp3 modülü ve ses çıkışı için 8R 2W’lık 

bir hoparlör kullanılmıştır.  
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Ses uyarısının yanında aynı zamanda kırmızı led ile uyarı sistemi de mevcuttur. Pencere 

sistemine kolayca entegre edilebilen ve pencerenin açılıp kapanmasını sağlayacak olan servo 

motor kullanılmıştır. Pencerenin açık olup olmadığını veya hastanın ya da hırsızın zorla 

pencereyi açtığını anlamak için pencere ile pervazın arasına yerleştirilmiş özel olarak 

tasarlanmış bir buton bulunmaktadır. Sistem ilk olarak pencerenin durumunu kontrol 

etmektedir. Pencere kapalı iken uyarı sistemi aktif değildir ve kullanıcı girişini beklemektedir. 

Pencere açık ise servonun konumunu kontrol etmektedir. Servo kapalı ise alarm moduna geçip 

ses ve led ile uyarı verip aynı zamanda telefona bildirim göndermektedir. Servo açık ise uyarı 

vermeyip akışa devam etmektedir. Parmak izi okuyucusunda kullanıcı girişi olduğunda 

hafızadaki kullanıcılarla karşılaştırır. Uygun bir eşleşme bulduğunda bunun kime ait olduğunu 

belirler. Kullanıcı-1 ve kullanıcı-2 için özel tanımlanmış kodlar aktif olur. Parmağını okutan 

kişi demans hastası ise entegre edilen kapı veya pencere açılmaz ve hastayı korkutmadan 

bulunduğu ortamdan uzaklaştıracak ses çıkışları verilir. Aynı zamanda da hasta bakıcısının 

telefonuna bildirim gönderir. Böylelikle hasta bakıcısı durumu anlar ve hastayla daha yakından 

ilgilenebilir. Herhangi bir giriş olmadığında ise hastaya periyodik olarak yarım saatte bir su 

içmesi gerektiği ve belirli saatlerde yemek yemesi gerektiği hatırlatır. 

 

4. Yöntem  

Portatif uyarı sistemi mekanik, elektronik ve yazılım olarak üç bölümden oluşmaktadır. 

Mekanik bölümünde ürünün tasarımı için SolidWorks programı kullanılarak CAD çizimleri 

yapılmış ve içerisinde bulunacak olan elektronik kartlar çizilmiş ve yerleri belirlenmiştir. 

Çizimleri yapılan parçalar, 3D yazıcı kullanılarak üretilmişlerdir. Kullanılacak olan elektronik 

ürünlerin tek bir kartta toplanması için Proteus programında devre kartı çizimi yapılmış ve baskı 

devresi çıkartılarak ev ortamında üretilmiştir. Yazılım için ilk olarak Tinkercad programı 

kullanılarak temel sensör ve kodlamalar öğrenilmiş ve daha sonrasında Arduino programına 

geçilmiştir. Uygulama ve bildirimleri için, ara yüz kısmının oluşturulması için Flutter 

uygulaması kullanılmıştır.   

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Ülkemizde demans hastalarına yönelik cama, kapıya takılan modüler bir sistem mevcut 

değildir. Benzer ürünler ise demans hastalarına yönelik değildirler. Genel olarak alarm 

sistemleri mevcuttur. Kendileriyle yapılan görüşme esnasında Şişli Alzheimer Derneği 

yetkilileri demans hastalarının güvenliği ile ilgili teknolojik bir ürünün mevcut olmadığını 

belirtmişlerdir. Bu açıdan projemiz Türkiye’de bir ilk olacaktır. Projemiz özgün tasarımı ve 

kendi içindeki sorunların çözümü için özel tasarlanmış buton sistemi ile ön plana çıkmaktadır. 

Diğer uygulamalarla ortak bir noktasının olmaması nedeniyle, kendimize ait olan yazılım 

algoritması ve yazılımı ile yerli ve milliliği ön plana çıkartmaktadır.  

 

6. Uygulanabilirlik  

Bu proje fikri Türkiye’de bir ilktir. Prototip çalışmaları ürünün yapılabilir olduğunun bir 

göstergesidir. Yarışmadan sonra prototip ürünün Şişli Alzheimer Derneğinde kullanılması 

planlanmaktadır. Prototip ürünün kullanılmaya başlanmasından sonra sonuçlar analiz 
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edilecektir. Eğer ihtiyaç varsa iyileştirmeler yapılarak, prototipimiz ticari ürün haline 

getirilecektir. Prototipin risk analizleri 9. Bölümde detaylı olarak verilmiştir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projede kullanılacak olan malzemelerin maliyetleri Tablo 2’de verilmiştir. Projenin maliyet 
araştırılması yapılmış olup en ucuz olan sitelerden temin edilerek oluşturulmuştur. Pencere 
fiyatının az tutması için banyolarda bulunan küçük pencereler tercih edilmiştir. 

Tablo 2. Maliyet listesi 

 

Malzeme numarası Malzeme İsmi Fiyat 

1 Esp32 130.15 TL 

2 Servo motor 28.71 TL 

3 Mp3 modülü 107.18 TL 

4 Hoparlör 22.02 TL 

5 Led 0.5 TL 

6 Parmak izi okuyucu 229.68 TL 

7 Özel tasarlanmış buton 0.5 TL 

8 Ayarlanabilir güç kaynağı 21.05 TL 

9 Güç adaptörü 25 TL 

10 Pencere 100 TL 

11 Mekanik üretim 100 TL 

12 Elektronik üretim 25 TL 

 Toplam 789.79 TL 

 

Şekil 7. Zaman Çizelgesi 

Proje takvimi Şekil 7’de zaman çizelgesi olarak verilmiştir. Yazılım için ilk olarak Tinkercad 

programı kullanıldığı için bir malzeme ihtiyacı duyulmamaktadır. O yüzden ilk olarak yazılım 

kısmı yapılmış daha sonrasında mekanik tasarım ve elektronik tasarım yapılmıştır. Projede 

kullanılacak olan malzemelerin temini haziran ayında yapılacak olup montaj ve testler ise 

yarışma zamanına kadar sürecektir.  

Demans hastaları için piyasada aynı türde bir uygulama mevcut değildir. Güvenlik sistemleri 

için geliştirilmiş alarm sistemleri mevcuttur. Netzhome firmasının yapmış olduğu Wi-Fi 

modüllü alarm sistemi 70£ [9], hareket sensörlü alarm sistemi ise 30£’dur [9]. Yapmış 

olduğumuz proje daha kapsamlı ve hastalara özel olması ve düşük maliyetli olması nedeniyle 

diğer ürünlere nazaran daha ön planda olmaktadır.  

Şubat
Literatür Taraması 

ve Pazar 
Araştırılması

Mart
Malzemelerin 
Belirlenmesi

Nisan
Yazılım ve 
Geliştirme

Mayıs
Mekanik ve 

Elektronik Tasarım

Haziran
Malzemelerin 

Temini ve Üretim

Temmuz
Montaj ve Test

Ağustos
Yarışma
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi  

Projenin hedef kitlesi demans hastaları ve bu hastalara bakım veren kişi, kurum ve kuruluşlardır. 

Bu kitlenin seçilme nedeni ise ailemiz içerisinde bir demans hastasının bulunmasıdır.  

  

9. Riskler 

Uyarı alarm sistemi 220V şebeke gerilimine bağlı olup, AC-DC dönüştürücüler kullanılarak 

sistemi beslemektedir. Elektrik kesintisinde ya da hastanın prizden çıkartma durumunda 

sistemin çalışmama durumu söz konusudur. Böyle bir durum için maliyet arttırılarak sistemin 

içerisine şarjlı piller konularak elektrik kesintisinde devreye girmesi ayarlanarak bu riskin 

önüne geçilebilir.  

Diğer risk hastanın pencereyi ya da kapıyı kırması durumudur. Böyle bir durumu algılamak için 

pervaz ile kapı arasına yerleştirmiş olduğumuz butonun kapının her tarafına yerleştirerek bu 

riskin önüne geçmiş oluyoruz.  

Bir diğer risk ise servo motorun aktif olup pencereyi ya da kapıyı açtığı zaman ne zaman 

kapanması gerekeceğini algılayacak olan harici bir sensör mevcut değildir. Kullanıcı kapıyı ya 

da pencereyi açık bıraktığında sürekli olarak açık kalmaktadır. Bu riski, problemi gidermek için 

apartman kapılarında bulunan otomatik kapatma mekanizması benzeri bir mekanizmayı sisteme 

yerleştirerek bu problemin de önüne geçmiş olmaktayız.   

 

İş paketleri Tablo 3’de, risk analiz tanımları Tablo 4’de ve etkileri Tablo 5’de verilmiştir. 

 

Tablo 3. İş paketleri 

 
İş 

paketleri 
Mayıs Ayı Haziran Ayı Temmuz Ayı Ağustos Ayı 

İş paketi-
1 

Sistem bileşenlerinin tek 
bir yerde toplanması ve 
düzgün durması için 

mekanik kutu tasarımı 
gerçekleştirilecektir. 

Pencerenin 
üretilmesi, 
gerekli 

elektronik 
bileşenlerinin 
temini.  

Malzemelerin 
çalışma 
testleri ve 

birlikte 
montajlanarak 
çalıştığının 
kontrolü. 

Test 
yapılması ve 
yarışma. 

İş paketi-
2 

Kullanılacak olan 
elektronik 
malzemelerin tek bir 
kartta toplanması ve 
ortak besleme 

gerilimlerinin tek bir 
yerden verilmesi için 
elektronik kart 
tasarımlarının 

yapılmasıdır.  

Mekanik 
kutunun ve 
elektronik 
kartın 
üretimi.  

Oluşturulan 
algoritmanın 
yazılıma 
dönüştürerek 
sistemin 

oluşturulması 
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Tablo 4. Risk analizleri 

 

Proje 
Hedefleri/ 

Etki 

Etki Aralığı 
Düşük Orta Yüksek 

Maliyet Maliyet tahminleri 

hedeflenen 

bütçeyi %1-%5 

aşar 

Maliyet tahminleri 

hedeflenen bütçeyi 

%5-%15 aşar 

Maliyet tahminleri 

hedeflenen bütçeyi 

%20-%50 aşar 

Zaman Program 

planlanması basit 

kaydırmalar ile 

karşılanabilir. 

Programda 1 aydan 

daha az gecikme, 

ara hedeflerde bazı 

kaydırmalar gerekir. 

Programda 3 aydan 

daha fazla gecikme, 

sistem hedeflerinin 

etkilenme ihtimali 

vardır. 

Teknik Teknik 

performansta 

küçük derecede 

azalma 

Teknik 

performansta orta 

derecede azalma 

Teknik performansta 

yüksek derecede 

azalma 

 

Tablo 5. Risk etki analizi 

 

No Kategori Olasılık Risk Seviyesi 

1 Maliyet Orta Orta 

2 Zaman Düşük Düşük 

3 Teknik Düşük Düşük 
     

Risk analizlerine bakıldığında zaman ve teknik bilgilerin problem çözümü için yeterli olduğunu 

ve maliyetin bir yere kadar risk oluşturulduğu görülmektedir. Prototip için gerekli olan 

maliyetin çok olmadığı ve bununda gerekli desteklerle karşılanabilir olduğu ön görülmektedir. 

Prototip bir ürüne dönüştürüldüğünde diğer benzerleriyle yarışabilmesi için maliyet önem arz 

etmektedir.    
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