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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 “Günümüzde gelişen tıbbi teknolojiler insan ömrünü uzattığı için ortalama yaşam süresi 

artmakta, bu da yaşlıların yaşam kalitesi ile ilgili tüm boyutların önemini arttırmaktadır” (Buz, 

2015, s.268). Toplam nüfus içerisinde yaşlı oranlarının artması, yaşa bağlı olarak gelişen 

hastalıkların görünürlüğünü de beraberinde getirmektedir. Çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişen 

demanslar da bu hastalıklar içerisindedir (Özcan ve Kapucu, 2009, s.168). “Dünya genelinde 

2015 Yılında 46,8 Milyon Demans vakası bulunduğu, bu sayının 2050 yılında 131,5 milyona 

çıkacağı öngörülmektedir” (Öztürk, 2015). 

  Tek Nefes grubu olarak geliştirdiğimiz İlaçmatik isimli projemiz yaşlı unutkan ve 

Alzheimer hastalarını göz önünde bulunduruyor. Alzheimer hataları, unutkanlar ya da yaşlı 

insanlar için düşündüğümüz projemizde bu insanların kullanması gereken ve hayati önem 

taşıyan ilaçlar mevcut ve bu ilaçların alınmamasında ciddi sorunlara yol açabilir. Bizde bu 

noktadan yol çıkarak ilaçlarının vaktini kaçırmadan içebilecekleri bir kol saati şeklinde 

ilaçmatik isimli projemizi ortaya çıkardık. Projemizden yaralanan hastalarımız ilaçlarını 

zamanında içip aynı zamanda hangi ilacı içmeleri gerektiğini kolay bir şekilde anlayacaklar. 

İlaçmatik adlı projemiz hastalarımızın ilaçlarını içmesi gerektiği vakti hem titreşim hem 

de sesli bir şekilde hastaları uyaracak şekilde olacaktır. Bu işlemi ise kol saati üzerinde bulunan 

titreşim sensörü ile yapacağız. Aynı zamanda saat bilgisinide RTC saat modülü üzerinden alıp 

Lcd Ekran üzerinden takip edebilecektir ve yine aynı zamanda ilaç vaktini unutmaması içinde 

o vakitte uyarı verecektir. Ve kol saatinin altındaki bölmeden ilaçlarını kolayca temin 

edebilecekler aynı zamanda unutkan hastalarımız ilaç içip içmediğini unutabilir bu sebep den 

hastalarımız günlük ilaç içme sınırı belirleyebileceklerdir. 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Dünya Sağlık Örgütü; uygun ilacın reçete edilmesi, ilacın kişilerin kolayca 

sağlayabileceği ve ödeyebileceği bir ücrette olması, uygun doz, sıklık ve sürede doğru olarak 

kullanılmasını akılcı ilaç kullanımı olarak ifade etmiştir. Buna göre gerek tıbbi gerek ekonomik 

açıdan değerli olan ilaçların akılcı ilaç kullanımına göre uygun zamanda ve uygun dozda 

kullanılması önem taşımaktadır. (Yapıcı vd., 2011). Devamlı ilaç kullanması gereken hastaların 

bu ilaçları bazı sebeplerden ötürü almadıkları ya da fazladan aldıkları durumlar olmaktadır. 

Canan Demirbağ ve Timur (2012)’ye göre düzenli ilaç kullanmama nedenleri arasında ilaç 

almayı unutma ilk sıralarda bulunmaktadır. Bu duruma yönelik olarak unutkanlığı ve fazla 

dozda ilaç kullanımını önlemek amacıyla “ilaçmatik” adlı projemizi hazırladık.  
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“İlaçmatik” adlı projemizde, ilaç zamanını hatırlatıcı ses ve titreşim uyarıları, ilaç doz 

aşımını önlemek amacıyla akıllı doz sistemi bulunmaktadır. Bu sayede hastalara uyarı sesi ve 

titreşimle ilaç zamanı hatırlatılacak ve akıllı doz sistemiyle alınması gereken kadar dozda ilaç 

verilecek. İlaç zamanı dışında hastaların ilaç kullanımını önlemek amacıyla “ilaçmatik” kendini 

kilitleyecek. 

 

3. Çözüm  

 Günümüzde toplumumuzun bir parçası olan yaşlılarımız ilaçmatik adlı projemiz 

sayesinde ilaç içme konusunda daha rahat davranabilecekler bunun sebebi ilaç içmeyi unutma 

korkusu veya unutup zara görme korkusunu yenmelerini sağlayacaktır çünkü projemiz 

sayesinde ilacı zamanında içmeme olasılığı en aza indirilecektir bunun sebebi ise titreşim 

uyarısı + sesli uyarı şeklinde uyarıların mevcut olması aynı zamanında ilaçlarına hızlı ve kolay 

yoldan yani tasarladığımız saatin alt bölme kısmından temin edebilecekler. 

Problemimiz günlük ilaç içmesi gereken hastalarımız ve bununla beraber hem günlük 

zorunlu ilaç içmeleri hem de unutkan olup ilacı birden fazla kez içebilirler ve buda büyük 

sorunlara yol açabilir ama projemiz hastalarımızı vakti geldiğinde titreşim sensörü ile titreşerek 

ve buzzer ile sesli bir şekilde uyaracak ve hastalarımızın ilaç içme sınırlarını aşmamasını 

sağlayacak günlük sınırlarını ayarlayacaklar ve sonrasında günde kaç kere ve aralıklarla içmesi 

gerekiyorsa projemiz onları yukarıda belirttiğim gibi sesli ve titreşimli şekilde uyarılar ile 

ilaçlarını içmelerini sağlayacak tabi ki aile hekimlerinin belirlediği ilaç içme sınırlar 

çerçevesinde ilaçlarını tüketeceklerdir 

  

 

    Şekil 1. Devre Elemanları 

 

Projemizdeki devre elemanlarını Şekil 2’de verilen devre tasarımına göre birleşimlerini 

yapacağız. Devre tasarımımızı oluşturduktan sonra devremizin çalışmasını sağlayacak olan 

kodlama kısmını halledip Arduino karta yükleyeceğiz. 
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    Şekil 2. Devre Şeması 

 

Kodlaması yapılmış ve hazırlanmış olan devre tasarımımızı daha önceden 

oluşturduğumuz Şekil 3’te i prototipimize entegre edeceğiz. Böylece projemizin denemelerine 

başlamak üzere prototipimiz hazır hale gelmiş olacak.  

 

 

Şekil 3. Prototip Devresi 
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4. Yöntem 

Deneysel çalışma modeli benimsenen projemiz iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci 

aşama Arduino Nano kart, Titreşim Sensörü, Tarih ve Saat modülü, Buzzer, LCD, Jumper 

kabloların bulunduğu devre tasarımımızı oluşturacağımız donanım kısmı, ikinci aşaması ise 

oluşturmuş olduğumuz devre tasarımına can verecek olan devremizin çalışmasını sağlayacak 

olan kodlama yani yazılım kısmıdır. 

Tasarladığımız saat başta yaşlılarımız olmak üzere toplumumuza faydalı bir proje 

olması için tasarladık. Bu projeyi hayata geçirirken hastalarımızın ilaç içme sınırlarının 

olabileceğini göz ardı etmeyerek tasarladık ve aynı zamanda ilaç içme vakitleri geldiğinde 

kullanıcıyı uyaracak. Hazırlanan projede teknolojik olarak yazılım ve kodlama alanlarının 

uygulamalı olarak gerçek hayata entegresi söz konusudur. Teknolojik faaliyetler ışığında 

uygulama alanı bakımından sağlık sektörüne fayda sağlamak ve insanlık yararına kullanmak 

için tüm kodlama ve yazılımlar bizler tarafından oluşturuldu, kullanılan malzeme bakımından 

her kesimin rahatça bulabileceği materyal ve sensörler kullanıldı.  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 Projemiz araştırmalarımız sonucunda hali hazırda buna benzer bir proje olmadığından 

oluşturacağımız devre tasarımı ve kodlama ile özgün bir proje halini almıştır. Ayrıca projemiz 

Arduino Nano Kart içerisine yazacağımız kodlarla sensörlerden gelen veriler ışığında dışarıdan 

bir müdahale olamadan kendi kendine otonom bir şekilde çalışacaktır. Projemiz kendiliğinden 

devreye gireceği için özellikle kullanıcıların sürekli olarak kontrol etmesine gerek yoktur. Bu 

yönleriyle de kendisini bir adım öne çıkarmaktadır. 

Çoğu projede tekli uyarma sistemi var veya her hangi bir uyarı yok örn ilaç hatırlıtıcıları 

günlük ilacını o günün tarihinden alıp kullanıyoruz lakin kişi ilaç içmeyi köklü unutabilir yine 

buda büyük sorunlara yol açabilir veya farklı günün ilacını alabilir fakat bizim projemizde sınır 

sistemi var ve bu sınır sistemi sayesinde hastalarımız günlük sınırlarına uygun bir şekilde 

ilaçlarını tüketebilecekler ve aynı zamanda hastamız ilacı alana kadar hem titreşim hem de sesli 

uyarılar kullanıcıyı uyaracaktır ve bu sayede ilaçmatik adlı projemiz de rakiplerine göre 

hastanın ilacını alma olasılığını daha yüksek tutacaktır. Projemiz tasarım olarak bir akıllı saate 

benziyor lakin altındaki 4 bölmeli kısım 

Sayesinde hastalarımız ilaçlarını kolay yoldan temin edebiliyor ve günde aynı anda 

birden çok ilaç içmeleri gerekebilir nünün için ise 4 bölmeye sahip olan ilaçmatik bu konuda 

da hastalarımıza kolaylık sağlıyor. İlaçmatik adlı projemizde duyma engelli ve görme engelli 
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vatandaşlarımız isterlerse sadece titreşim yoluyla da projemizin onları uyarmasını sağlayabilir 

buda neredeyse bütün yaşlı ve unutkan hastalara hitaben kullanışlı bir proje anlamına gelir. 

Aynı zamanda bu problem üzerine yapılmış projeler karşısında bir adım öne geçmiş olur. 

 

6. Uygulanabilirlik 

 Projemizde kullanılan malzemeler ve devre elemanları hemen her zaman ulaşılabilir ve 

kodlaması yapılabilir ve maliyet açısından da ucuz olması sebebiyle herhangi bir yerde 

uygulanılabilir. Ayrıca projemiz yeniliklere ve güncellemelere açık olan bir projedir. Ayrıca 

projemiz kişilere göre de çeşitli devre elemanları eklenerek geliştirilip güncellenebilir. Örnek 

verecek olursak projemize internet bağlantısı sağlayıp hasta yakınlarına ilacın içilip içilmediği 

konusunda bilgi paylaşımı yapılabilir. Tabi bu sadece güncellenebilecek tek bir örnek, 

projemizi geliştirilmesine bunun gibi birçok örnek te verilebilir.  

Yaptığımız proje zamanda kurulumu ve kullanımı kolay olması sebebi ile sadece belirli 

bir gruba hitap etmemektedir farklı hasta gruplarına da uyarlanabilmektedir.  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 Projemiz prototip şeklinde hazırlanacaktır. Bu sebeple tabloda belirtilen malzeme 

protorip maliyetini göstermektedir.  

Tablo 9.1. Prototip Malzeme Listesi 

 Tablo 7.1’de belirtilen malzemelerden Arduino Nano, Buzzer, 5110 LCD Ekran, RTC 

Modülü ve titreşim sensörü devre tasarımımızı oluşturmak için, 9V pil devremizin ve 

prototipimizin çalışmasını sağlayacak olan  gerekli enerjiyi ihtiyacı için ve diğer malzemeler 

ise prototipimiz oluşması ve geliştirilmesi için gereken minimum malzeme listesidir. 

 

Malzeme Adı Adet Birim Fiyat 

Arduino Nano Kart 1 Adet 171,80 TL 

Buzzer 2 Adet 16,16 TL 

5110 nolu LCD 1 Adet 70,56 TL 

9 Volt Pil 2 Adet 32,12 TL 

RTC ds3231 1 Adet 134,18 TL 

Titreşim Sensörü 1 Adet 89,46 TL 

Breadbord 1 Adet 16,06 TL 

TOPLAM 530,34 TL 
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Şekil 4. Proje Zaman Çizelgesi 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Projemiz özellikle düzenli ilaç kullanması gereken ve bu ilaçları bazı sebeplerden ötürü 

almayı aksatan ya da fazla dozda alan tüm hastalar kullanabilir. Özellikle yaşlılar ve Alzheimer 

hastaları düşünülerek tasarlanmıştır. 

 

9. Riskler 

Projemiz insanlar tarafından kola takılarak kullanılacağı için suya ve darbe gibi 

durumlarda istenmeyen arızalara yol açabilecektir. Bunun dışında projemizi kola takılması 

unutulursa ya da koldan çıkarılması durumunda görevini yerine getiremeyecektir. Son 

olarak ta kalite açısından sorun olursa kırılmalara ya da bozulmalara sebebiyet verebilir. Bu 

durumun önüne geçmek için ise kaliteli ürünleri tercih etmeli ve devremizin montajı 

sırasında korunaklı bir şekilde yapılması daha uygun olacaktır. 

Tablo 10.1. Proje Risk Oranı 

          

                   OLASILIK                      

 ETKİ 

Maliyet 

Düşük Orta Yüksek 

Su ve Darbe  X  

Unutma ve Çıkarılma  X  

Kalite  X  
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