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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Yaşlılıkta çeşitli nedenlerle sınırlı seviyede sıvı alımı ve yaşanan sıvı kayıpları önemli 

sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Zira su özellikle yaşlılar açısından yaşamın sağlıklı bir 

şekilde devamı açısından hayati bir gereksinimdir. Yaşlı bireylerin susama duyusunun 

azalmasına bağlı olarak yeterli miktarda sıvı almamaları çeşitli unsurların da etkisiyle 

dehidrasyona yol açmaktadır. Bu durum da yaşlılar için ölümcül sonuçlara neden 

olabilmektedir. Bu sebeple yaptığımız çalışmamızda yaşlının günlük içeceği su miktarı 

hesaplanarak o miktarı içmesine kolaylaştıracak akıllı sürahi projesidir. Akıllı sürahi içine 

doldurulan su miktarının azalmasına bağlı olarak yaşlı veya yakını uyarabilecek ve yaşlıların 

varsa hastalık durumuna göre uzaktan kontrol edilerek suyu rahat içermelerine olanak 

sağlayacaktır.   Çalışmamızda kullanılan yöntem Şekil 1’de verilmiştir.  

 
Şekil 1 Çalışmamızın Yöntemi 

Çalışma yöntemi incelendiğinde öncelikle kaynak taramaları ve doktor görüşlerine 

dayalı mobil uygulama geliştirilerek yaşlılarının günlük alabileceği su miktarı hesaplanacaktır. 

Su miktarına göre akıllı sürahi ayarlanarak ağırlık ve ultrasonik sensörler sayesinde su azalım 

miktarı takip edilerek mobil uygulama ve sesli uyarı sistemi ile yakınlara ve yaşlıya uyarı 

verilmektedir.   

Yaptığımız prototip tasarım başarılı bir şekilde çalıştığı görülmüştür. Tasarımda 

kullanılan elektronik malzemeler açısından maliyeti uygun olduğu için kolaylıkla her eve 

alınabilir ve uygulanabilirdir.  

 Yaptığımız tasarım ile: 

- Yaşlılar veya yatalak hastaların yaşam kalitesi yükselecek, 

- Yaşılar veya yatalak hastaların sıvı alımlarının takibi yapılacak, 

- Sıvı alımına bağlı oluşabilecek hastalıkların azalacak ve ekonomik kayıpların 
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önüne geçilecektir.  

Çalışmamızda yatalak kişinin özelliklerine göre sistemdeki uyarı sistemi 

güncellenebilir. Bunlar arasında ses ile çalışma, el hareketine göre çalışma yöntemleri kolayca 

entegre edilebilir.  

 

 

2. Problem/Sorun: 

Yaşlılık döneminde dehidrasyon önemli bir sorun olup, her sene önemli sayıda yaşlı 

insan bundan dolayı tedavi gereksinimi duymaktadır. Artan sıvı kaybı ve yetersiz sıvı alımı 

dehidrasyonun en önemli sebepleri olarak ifade edilebilir. Su dengesindeki söz konusu bozulma 

yaşla beraber aldosteron sekresyonundaki azalma ve plazma renin aktivitesine bağlı olur. Öte 

yandan plazma ADH veya argininvazopressin seviyeleri yaşlı bireylerde artış göstermektedir. 

Söz konusu iki durum yaşlılıkta sıvı alımının azalmış olmasına karşın dehidrasyona yanıt 

kapasitesinde yükselme olduğunu göstermektedir (Aslan ve ark., 2008). Yaşlı bireylerde 

bilişsel ve fizyolojik değişikliklerden ötürü dehidrasyon gelişme riski daha üst düzeydedir 

(Sfera ve ark., 2016). Yaşlı bireylerde su ve tuz metabolizmasının hormonal modülatörleri 

konsantrasyon kabiliyeti, böbrek fonksiyonları ve susama hissi çoğunlukla zarar görmüştür. 

Yaşla alakalı bu değişikliklerle birlikte kronik rahatsızlıklar, yaşlı hastaların su 

metabolizmasının zarar görmesine zemin hazırlar. Söz konusu durum da yaşlı bireyin su ve tuz 

metabolizmasına etki eden iatrojenik ve morbid olaylara daha duyarlı hale gelmesine yol açar 

(Sfera ve ark., 2016). Dehidrasyon, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde yaşlı bireylerin 

hastaneye başvurularında en sık sorumlu tanılar arasında olup, 65 yaş üstü hastaların hastaneye 

yatışlarının %6,7’sinin bundan kaynaklandığı belirlenmiştir. Söz konusu durum artmış 

morbidite, mortalite ve tahmini olarak senelik 1.14 milyar maliyete yol açmaktadır (Sfera ve 

ark. , 2016). 

Su, hayatın devamı için hayati bir unsurdur. İnsan, yiyecek almadan vücudundaki 

depoları aracılığıyla günlerce yaşamını sürdürebilir, ancak su alımı yapmadan birkaç gün 

hayatta kalabilir. Vücuttaki karbonhidrat ve yağların tamamı, proteinin yarısı yitirildiği zaman 

insan hayatının tehlikeye girmesi söz konusu iken, vücut sıvısının % 15’inin dahi yitirilmesi 

ölümle neticelenebilir. Vücudun, yetişkinlik döneminde % 60’ı, yaşlılıkta ise % 50’si sudan 

oluşmaktadır. Vücut suyu seviyesinin düşmesi risk teşkil edebilir. Normal şartlarda vücuttan su 

kaybı gerçekleşmesi ile susama olur ve yitirilen su geri alınır. Fakat yaşlılıkta susama 

duygusunun azalması, yitirilen suyun geri su alınmamasına yol açabilir. Söz konusu durum da 

ölüme dek varabilecek sağlık riskleri teşkil edebilir (Aksoydan, 2008). Yaşlı bireylerde sıvı 

tüketimi son derece önem arz eden bir konu olmasına rağmen çoğu zaman göz ardı 

edilmektedir. Yaşlı bireylerin susama duyusunun azalmasından dolayı yeterli miktarda sıvı 

tüketmemeleri, aldosteron salınımı ve renin etkinliği ile böbreklerin idrarı konsantre etme 

yeteneğinin azalması, suyun böbreklerden yeterli seviyede geri emilememesi ve bir takım 

ilaçların (laksatif, diüretik) kullanımı dehidrasyona yol açar. İdrara sık çıkma ve vücutta tutulan 

sıvı miktarının azalması neticesinde, toplam vücut suyu seviyesi düşer. Yaşlıların, günlük 2000 

ml sıvı tüketmeleri tavsiye edilmektedir. İhtiyacı giderme doğrultusunda günde 8-10 bardak 

sıvı alınması uygun görülmektedir. Çevre ısısı, hastalık durumu ve fiziksel aktivite benzeri 

etkenler, sıvı ihtiyacının miktarına etki edebilmektedir. Yaşlılar susamasalar dahi belirli 

aralıklarla sıvı almaları önerilmektedir. Yeterli su ya da sıvının alınması; kabızlığın, böbrek  
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taşlarının, idrar yolları enfeksiyonlarının önlenmesi ve normal böbrek fonksiyonlarının devam 

ettirilebilmesi adına önem arz etmektedir (Rakıcıoğlu, 2009).  Yaşlı bireylerin yeterli miktarda 

sıvı almaları, klinik problemlere engel olabilir. Tıbbi yönden kontrendikasyonu bulunmuyorsa, 

50 ve 80 kg ağırlığındaki yaşlı birey günlük 1,500- 2,500 ml arasında sıvı almalıdır. Günlük 

sıvı ihtiyacı 65 yaş üzerindekiler için yaklaşık 2,000 ml/gün veya 30 ml/kg'dır. Sıvı ihtiyacı 

olan ve bunu oral yolla alamayan yaşlıların sıvı gereksiniminin intravenöz ve parenteral (gastrik 

tüp) yolla giderilmesi gerekmektedir. Su kaybına engel olma adına, sıvı değerlendirmesinde 

dikkatli davranılmalıdır (Suhayda ve Waltan, 2002). Bu sebeple yaptığımız çalışmamızda akıllı 

sürahi adı verdiğimiz bir tasarım ile sıvı alımına bağlı hastalıkların ve bu hastalıklara bağlı 

maliyetlerin önüne geçilmesi planlanmıştır. 

 

 

3. Çözüm  

Yaşlılar başta olmak çeşitli hastalıklara sahip olan bireylerin farklı sebeplerden dolayı 

günlük alması gereken sıvı miktarına ulaşamadıkları için dehidrasyon meydana gelmekte ve 

dehidrasyona bağlı olarak ortaya çıkan hastalıkların tedavisi ve bakımı ekonomiye yük ve 

kişinin yaşam kalitesini düşürmektedir. Bu sorunların önüne geçmek için mobil tabanlı sıvı 

alımına yönelik akıllı takip sistemi geliştirilmiştir. Geliştirilen sistemin teknik çizimi Şekil 2’de 

verilmiştir.  

 

 
Şekil 2 Sistemin Çizimi 

 

Şekil 2 incelendiğinde sürahinin üstüne ve altına yerleştirilen mesafe ve ağırlık sensörü 

sayesinde suyun değişimi takip edilecektir. Eğer belli saat aralıklarında suda değişiklik 

olmadığında ise uyarı sistemi devreye girerek yaşlının yakını mobil uygulama ve sesli uyarı ile 

haber verilecektir. Mobil uygulama ise https://appinventor.mit.edu sitesi kullanılarak 

geliştirilecektir. Yaşlı veya yatalak kişi sürahiyi yerinde kaldırmak yerine yatağının yanına veya 

ulaşabileceği herhangi bir yere yerleştirilecek mesafe sensörü ile bardağı doldurabilecektir.  

 

https://appinventor.mit.edu/
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4. Yöntem 

Yaptığımız sistem hayata geçirilmeden önce prototipi gerçekleştirilmiştir. Prototipte 

kullandığımız malzemeler  sürahi, sürahinin yapısına uygun platform ve 10 kilogramlık ağırlık 

sensörü, ultrasonik sensör, su pompası sensörü, arduino kart, bluetooth modülü, uyarı sistemi 

için hoparlör ve leddir. Sıvı alımı uzaktan takip etmek ve sıvı alımını hesaplamak için mobil 

uygulamamız mit app inverter arayüzü kullanarak geliştirilmiştir.  

 

Tablo 1 Kullanılan Temel Malzemeler 

Sensör Kullanım Amacı Resim 

 

Ağırlık 

Sensörü 

Otomasyon endüstrisindeki ağırlık/tork algılayıcı 

(sensör) olarak genelde load cell kullanılır. Ağırlığın 

oluşturduğu gerilmeyi ya da burkulmayı elektronik 

yöntemle ölçmeyi sağlayan dönüştürücülere load cell 

denir. Load cell daha çok elektronik terazilerin 

yapımında kullanılan basınç sensörüdür. Çalışmamızda 

sürahinin içinde su değişim ağırlığını ölçmek için 

kullanılmıştır. Yandaki şekilde sensörün resmi 

verilmiştir. 

 

 

Ultrasonik 

Sensör 

Ultrasonik sensörler, ses dalgaları şeklinde mekanik 

enerji yaymak ve almak için elektrik enerjisi ile bir 

seramik transduser kullanmaktadır. Ultrasonik 

sensörler, sensörden belirlenen hedef cisme olan 

uzaklığı ölçmek ve hesaplamak için insan işitme 

aralığının ötesinde 20.000 Hz'in üzerinde ses dalgaları 

kullanan cihazlardır. Çalışmamızda su seviyesini 

ölçmek için kullanılmıştır. Yandaki şekilde sensörün 

resmi verilmiştir. 

 

Su 

Pompası 

Sensörü 

Mini dalgıç su pompası 3V ile 5VDC gerilim arasında 

çalışmaktadır. Ip68 su ve toz geçirmezlik özelliği 

bulunmaktadır. Saatte yaklaşık olarak 80-120 litre su 

aktarımı yapmaktadır. Bu değer yükseklik ve 

mesafe gibi parametrelere bağlı olarak değişiklik 

gösterir. Sistemde bardak dolumu gerçekleştirmek için 

kullanılmıştır. 

 

Arduino 

Kart 

Arduino bir Giriş/Çıkış (Input/Output) kartı ve 

Processing dilinin uygulamasını barındıran bir fiziksel 

programlama platformudur. Arduino kolay 

kullanılabilir ve esnek bir yazılım/donanım mimarisine 

sahip, açık kaynak (open source) ailesine mensup bir 

elektronik geliştirme kartıdır. Çalışmamızda 

sensörülerin kontrollü için arduino uno kullanılmıştır. 
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Bluetooth 

Modülü 

HC-06 Bluetooth Modülü, Bluetooth SSP(Serial Port 

Standart) kullanımı ve kablosuz seri haberleşme 

uygulamaları için tasarlanmıştır. Bluetooth 2.0'ı 

destekleyen bu kart, 2.4GHz frekansında haberleşme 

yapılmasına imkan sağlayıp açık alanda yaklaşık 10 

metrelik bir haberleşme mesafesine sahiptir. 

Çalışmamızda su seviyesi değişimi için haberleşme 

elemanı olarak kullanılmıştır. 

 

 

Proje kapsamında gerçekleştirildiğim çalışan prototip Şekil 3’te gösterilmektedir. 

Sistemin çalışması incelendiğinde öncelikle sıvı takibi yapılacak kişinin içeceği sıvı miktarı 

belirlenerek akıllı sürahi doldurularak içindeki suyun azalması ve sabit kalmasına belirlemek 

için ağırlık sensörü ve üstüne mesafe sensöründen gelen verilere göre tespit edilecektir. Sıvı 

azalması olması veya belirlenen seviyede olması durumunda devremize eklenen bluetooth 

modülü ile yaşlı veya hastanın yakına mesaj gidererek yaşlının veya hastanın su alması 

sağlanmaktadır. Sistemiz de sıvı takibi saat başı yapılmaktadır. Eğer saat başlarında yaşlının 

içmesi gereken sıvıyı alması durumda ayrıca sesli ve ışıklı uyarı yapılacaktır. 

 

 
 

Şekil 3 Çalışan Prototip Tasarımı 

Yaptığımız çalışmamıza yönelik mobil kodlamaya yönelik arayüzü Şekil 4’te 

verilmiştir.  Mobil uygulama iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde yaşlıların su alım 

ihtiyacını belirleyecek bir uygulama ikinci bölümde ise kişinin su alımını gerçekleştirip 

gerçekleştirmediği uzaktan takip edilmesini sağlayacaktır.  

 



7 

 

 
 

 

Şekil 4 Mobil Uygulama Arayüzü 

Sistemin kodlaması ise arduino ide programı kullanılmıştır. Çalışmamızda bardağı doldurmak 

için kullanılan kod ve sürahi durumunu takip edecek kodlama Şekil 5’te verilmiştir.   

 

 
(A) 

 
 

(B) 
 

Şekil 5 Akıllı Sürahi kod alanı (A)- Bardağa yönelik kod (B) 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Tasarımını gerçekleştirdiğimiz yaşlı sıvı alım takip sistemiz kullanılan malzeme ve yöntem 

bakımından yenilikçidir.  Yaşlılarda dehidrasyon takibi yapmak için genellikle hasta yakınları 

ve hasta bakıcıları tarafından yapılıyor. Teknolojik açısından takip sistemleri ilaç alımları 
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üzerinde durulduğu su alım takibi üzerinde çok durulmadığı için geliştirdiğimiz bu sistem 

yenilikçi bir çalışmadır. Çalışmamızda kodlama tarafımızdan gerçekleştirilmiştir.  

 

 

6. Uygulanabilirlik  

Yaşlılara yönelik sıvı alım takip projemizin prototipi başarılı uygulanmıştır. Protototip 

denemesi sonucunda elde edilen veriler Mersin Üniversitesi Fizik Bölümü ve Mersin Milli 

Eğitim ARGE Birimi ile paylaşılmış olup tasarımın avantaj ve dezavantajları hakkında 

raporlama yapılacaktır. Sistemde kullanılan malzemeler açısından tasarımın gerçekleştirilmesi 

kolaydır. Projemize sesli uyarı sistemi eklenerek sürahinin her durumu takip edilmesi 

kolaylaşacaktır. Ayrıca proje kapsamında bardak boyutu hesaplanarak daha fazla suyun akıllı 

sürahiden boşalması durumu tespit edilerek olası su içmeden sürahiden su dökülmesini tespit 

edilerek olası riskin önüne geçilecektir.  

 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizde kullanılması planlanan malzemeler kolay ulaşabilen ve ucuz sensör ve 

kartlardır. Projemiz açık alanda bir tarlada gerçekleştirilecek tahmini bütçesi Tablo 2’de 

verilmiştir. Projemizde kullandığımız bazı malzemelerine yönelik yerli kart üretilerek maliyeti 

düşürebiliriz. Prototipte kullandığımız projemizin maliyeti 470 TL’dir. Piyasada benzer bir 

ürünün satışı görünmediği için bu alanda uzman görüşleri alınarak satış fiyatı belirlenecektir. 

Ancak ürünün satış ortalama fiyatı 900 TL civarında olması planlanmaktadır.   

Tablo 2 Proje Bütçesi 

Sensör Adet Fiyat 

Ağırlık Sensörü ve Platform 1 75 TL 

Ultrasonik Sensör 2 20 TL 

Su Pompası Sensörü 1 100 TL 

Arduino Kart 2 140 TL 

Bluetooth Modülü 1 35 TL 

Sürahi 1 30 TL 

Bardak 1 10 TL  

Diğer malzeme (Tahta vb. alan) 1 60 TL 

Toplam  470 TL 

 

 

Çalışmamıza yönelik çalışma takvimi tablo 3’de paylaşılmıştır. Çalışma takvimi 

incelendiğinde projemizin prototipi Nisan ayında denendiği geliştirme çalışmalarına başlandığı 

görülmektedir. Ayrıca projeye yönelik teknik bilgileri içiren bir raporun yazılması 

öngörülmektedir.   
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Tablo 3  Çalışma Takvimi 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Yaşlılıkta susama duygusunun azalması, yitirilen suyun geri su alınmamasına yol açabilir. 

Söz konusu durum da ölüme dek varabilecek sağlık riskleri teşkil edebilir (Aksoydan,2008). 

Yaşlı bireylerde sıvı tüketimi son derece önem arz eden bir konudur, fakat çoğu zaman göz ardı 

edilmektedir. Yaşlı bireylerin susama duyusunun azalmasından dolayı yeterli miktarda sıvı 

tüketmemeleri, aldosteron salınımı ve renin etkinliği ile böbreklerin idrarı konsantre etme 

yeteneğinin azalması, suyun böbreklerden yeterli seviyede geri emilememesi ve bir takım 

ilaçların (laksatif, diüretik) kullanımı dehidrasyona yol açar. Bu sebeple hedef kitlemiz yaşlı  

bireylerdir. 

 

 

9. Riskler 

Projemizi olumsuz yönde etkileyecek unsurlardan birisi suyun içilmeden kullanılmasıdır. 

Bu durumunu önüne geçebilecek takip sistemi üzerinde çalışmamız devam etmektedir. 

Sistemdeki bir diğer risk ise elektrik kesintisi vb. durumlarda sistemin çalışmamasıdır. Ancak 

bu durumun şarj edibiler piller ile aşılabileceği görülmektedir. Sistemdeki bir risk ise Elektronik 

parça arızalanması sonucu bir risk doğabilir aynı şekilde bu da parça değişimi ile telafisi 

yapılabilir. Sistemi hayata geçirirken projenin kapladığı alanın büyüklüğü çok önemlidir. Çok 

büyük olması durumunda sehpa vb. alanları yerleştirilmesi sorun olacağı için minimim alanı 

İŞİN TANIMI Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

Literatür 

Taraması 
X X X X X    

Malzeme 

belirleme ve 

Malzeme 

Alımı 

 X X      

Prototip 

Uygulaması ve 

Analiz 

  X X X    

Prototip 

Geliştirme 
   X X X   

Prototip 

Teknik Raporu 

Hazırlama 

     X X  

Proje Sergisi        X 
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kaplayacak şekilde yapılması planlanmaktadır.   Projemizde karışılabilecek riskler Tablo 3’de 

verilmiştir.  

    Tablo 4 Risk Tablosu 

Ol Olasılık ve Etki 

Matrisi 

Risk Katsayıları 

1-2 Az Riskli 3-4 Orta Riskli 5-6 Yüksek Risk 

Malzeme 

kaynaklı 

Sorunlar 

Hatalı/kopuk/kırık 

kısmı incele, tamir et 

ve test et 

Donanımı kontrol et 

ve bozuk parçayı 

tamir et 

Bozuk parça tamir 

edilmiyorsa ilgili 

parçanın alternatifini 

bulunacaktır.  

Yazılımsal 

Kaynaklı 

Sorunlar  

Kaynak kodun hatalı 

kısmını değiştir, 

test/simüle et 

Alternatif kod 

denemeleri üretilir. 

İlgili kaynak kodu 

çalışmıyor ve hatanın 

kaynağı bulunamıyor. 

İnsan kaynaklı 

sorunlar 

Yaşlının bardaktan az 

su içme durumunda 

hesaplama sisteminin 

değişmesi 

Yaşlının bardaktaki 

suyu kısmen içmesi 

ve kalanını dökmesi 

Yaşılının bardaktaki 

suyu hiç içmeden 

dökmesi.  
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