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1. Proje Özeti

Projemiz, başta yakın çevremizde kronik rahatsızlığı bulunan ve sık sık ilaç
kullanması gereken bireylerin ihtiyaçlarından kaynaklı fikir oluşmasıyla başladı.
Araştırmalarımızın sonucunda sadece yakın çevremizde değil tüm dünyada da bu sorunun
olduğunu fark ettik. Örneğin Uluslararası Diyabet Federasyonunun verilerine göre dünyada
her 11 yetişkin insandan 1’i diyabet hastasıdır. Rutin tedaviye ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca
T.C. Sağlık Bakanlığının 2004 yılında yayımladığı Ulusal Hastalık Yükü raporunda, tüm
ölümlerin %71'inin kronik hastalıklardan kaynaklandığı görülmektedir (T.C. Sağlık
Bakanlığı, 2004). Bu ve buna benzer verilerden yola çıkarak fikrimizin büyük bir kitleye
hitap ettiğini öğrenmiş olduk. Böylece projemiz bir fikir olmaktan çıkıp ürün olma
yolculuğuna başladı.

Küçük ve ergonomik yapısı sayesinde birçok yere sığabilen ve taşınabilen bir tasarıma
sahip olan Akıllı İlaç Kutumuzun asıl amacı; hastanın düzenli ilaç kullanmasını mümkün
hale getirmektir. Bu duruma ise uzman hekimlerimizin de tavsiyesi üzerine çözümler ürettik.
Tasarladığımız kutu ile de ilaçların muhafazasını sağlayabilmekteyiz. Uygulama ile eş
zamanlı bağlantısı sayesinde her an her yerde ilaç kutusunu aktif bir şekilde kullanabilmekte
ayrıca ilaç kutusunun kaybolmasına karşı uygulama üzerinden “ilacımı bul” seçeneği ile
cihazı bulabilmekteyiz. Uygulama üzerinden elde ettiğimiz verilerden yola çıkarak
kendimizin ya da takibini yaptığımız bir yakınımızın ilaç kullanım sürecini görebilmekteyiz.
Uygulama üzerinde başta hasta olmak üzere hasta yakını ve hekimler tarafından tedavinin
kontrolü ve düzenlenmesi sağlanmaktadır.

Hasta kendi tedavisinin seyrini görebilecek ve tedavisi hakkında bilgilendirmeler
alabilecek. Aynı zamanda aile yakınları veya sisteme girdiği diğer hastaların tedavi süreçlerini
inceleyebilecek. Hekimler de sisteme kaydettikleri hastalarının tedavisini düzenli olarak
kontrol edebilecektir. Bu sayede yüz yüze kontrol şartı ortadan kalkan hastalar ile
hastanelerdeki yoğunluklarda azalmalar yaşanacak ayrıca artan nüfus karşısında daha fazla
hastaneye duyulan ihtiyaç ortadan kalkacaktır.

2. Problem Durumunun Tanımlanması

Projemizin çözüm üretmek için amaçladığı en genel sorun, yanlış ve kontrolsüz ilaç
kullanımlarından kaynaklanan tedavide bozukluk ve sonrasındaki olası etkilerdir. Ayrıca
Alzheimer hastalığı veya B12 eksikliği yaşayanlar da durum gereği ilaç kullanımları
unutulabilmektedir. Bu ve buna benzer sorunlara hastalar belli başlı yöntemler denemektedir.
İlaç kullanma saatine alarm kurmak yada klasik ilaç kutularını kullanma gibi örnekler
verebiliriz fakat bu yöntemler tam anlamıyla etkili değildir. Alarm kuran hastalar sadece
alarm kurdukları cihazdan bir bildirim alıyorlar ve eğer cihaz yanlarında değil ise ilacı
kullanmayı unutabiliyorlar ya da klasik ilaç kutusu kullananlar bir bildirim sistemi olmadığı
için kullanma saatini geciktirebiliyor hatta unutabiliyorlar. Kutumuzu ve işleyişini planlarken
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bu iki soruna da çözüm oluşturabilecek hem uygulamadan hem de kutumuzdan isteğe göre
ayarlanabilecek uyarı sistemi geliştirdik ve “ilacımı bul” özelliği ile de hızlıca ilacımızın
konumuna ulaşabiliyoruz. Ayrıca klasik kutular genellikle plastik oldukları için ilaç
açıldığında kullanım süreleri gecikip bozulabiliyor. Biz bu durumu
kutumuzun içine farmasötik alüminyum kaplayarak uzun süreli
saklayabilmekteyiz.

Ülkemizde fazla, uygunsuz ve reçetesiz antibiyotik kullanımı
oldukça fazladır (%32) ve ilerleyen süreçte ise fazla antibiyotikten
dolayı insanda, özellikle üriner (boşaltım) sistemde hastalıklar
artmaktadır. T.C. Sağlık Bakanlığımızdan aldığımız antibiyotik ile
ilgili verileri ve uyarı metinlerini yaptığımız mobil uygulama
aracılığı ile hastaları bilgilendireceğiz. Şekil -1: Yanlış ilaç kullanımı

                                          Şekil -2: Türkiye ve AB ülkelerinde Antibiyotik kullanımı

3. Çözüm

Projemizde öncelikle düzenli ilaç kullanılmamasından ve rutin tedavi gerektiren
hastalıklardan kaynaklanan sağlık sorunları üzerine kendi tasarladığımız ve geliştirdiğimiz
sistem olan Akıllı İlaç Kutumuz ile çözümler ürettik. Öncelikle hastaların ilaç kullanımı
üzerinden araştırma yaparak hangi hastalıkların düzensiz ilaç kullanımında sorunlara yol
açtığını belirledik. Bunun üzerine insanların tam vaktinde ilaç alımını sağlayabilmek için
akıllı bir ilaç kutusu yaptık. Akıllı İlaç Kutusu sayesinde tam saatinde ilaç alımını sağlayarak
insanların sağlıklı bir şekilde tedavi olmasını amaçladık. Bunun yanında gereksiz ve fazla ilaç
kullanımından kaynaklanan israfı önlemeyi planladık. Ayrıca sağlık ve ilaç kullanımı alanında
toplumu bilinçlendirmeyi  amaçladık.

Akıllı ilaç kutusu ve mobil uygulamamızın hastaya sunduğu çözüm ve çözüm önerileri ;
● Mobil uygulamamızın içerisindeki bilgilendirme metinleri ile başta ülkemiz olmak

üzere tüm dünyada ilaç kullanma bilinci edindireceğiz.
● Özellikle antibiyotikler olmak üzere tüm ilaçların israfını önlemiş olacağız.
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● Tüm veriler bulut sistemine kaydedilerek hastanın tedavi denetimi ve “tıbbi

monitorizasyonunun” yani hastalık ve sağlık verisinin izlenmesi sağlanacak gerekli
doktor veya aile hekimi tarafından hastanın kontrolü yapılacaktır.

● İlaçların temin edilme süreçleri takip edilip tüm kontrolleri sağlanacaktır.
● İlaçların kullanım vakti geldiğinde mobil uygulama ve kutuda bildirimler verilecek.
● İlaçların vakti geldiğinde kutudaki led ışık mavi, ilaç alımı geciktiyse kırmızı ve ilaç

kullanıldıysa yeşil ışık yanacaktır.
● Ayrıca ilacın kullanım vakti geciktiğinde gerekli kişilere ve yakınlara mesaj gönderilip

hastanın ilacını içmesi gerektiği bilgilendirilecektir. Son olarak ise aklımızın bir
köşesindeki şüphe ve kaygıları kırıp yaşam kalitesini artırmayı planlamaktayız.

Şekil -3: Akıllı ilaç kutumuzun çözüm algoritması

4. Yöntem

4.1. Çalışma Prensibi

Akıllı ilaç kutumuzun çalışma prensipleri aşağıdakiler gibidir.
● Öncelikle ilaç kutumuz silindirik bir tasarıma sahip olup kolayca taşınabilir bir

haldedir.
● Kutumuzun açılıp kapanabilen bir kapağı bulunmaktadır. Ayrıca kapağın alt

kısmına yerleştireceğimiz “Push Button” sayesinde kapağın açık durumda mı
yoksa kapalı durumda mı olduğunu anlayabiliyoruz.

● Hastamızın ilaç vakti geldiğinde mobil uygulamadaki ayarlara göre hem mobil
uygulama üzerinden hem de kutunun üzerindeki buzzer sayesinde sesli ve
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görsel bildirimler verilecektir (Kullanıcı istediği durumlarda bildirimleri devre
dışı bırakabilmektedir).

● Kutumuzda kapağın yanında bir de RGB Led ışık bulunmaktadır. Hastanın ilaç
vakti geldiğinde led ışık yeşil renk, ilaç vakti geciktirilirse kırmızı renk ve ilaç
vaktinde alındıysa mavi renk olarak görsel uyarılar vermektedir.

● Tedavi sürecinde ilacın kullanılıp kullanılmama durumunun kontrolünü ise
kişinin mobil uygulamada belirlediği kullanım süresi ile kontrol etmekteyiz.
Örneğin belirlenen süre 10 saniye ise hasta ilaç kutusunun kapağını açtıktan
sonra 10 saniye geçmeden kapatırsa ilaç kullanılmadı olarak algılanacaktır
fakat ilaç kutusu 10 saniye ve üstünde açık durdu ise ilaç kullanıldı diye
anakartın hafızasına kayıt olacaktır.

● Tüm bu veriler kullandığımız anakart olan ESP32 Bluetooth Geliştirme
Kartının EEPROM hafızasına kaydolacaktır. Böylelikle internete bağımlı
olmadan da verilerimiz ilaç kutumuzun hafızasında saklanıp
kullanılabilecektir.

● İlaç kutumuz Mobil uygulamamız ile bağlantı kurduğunda otomatik olarak
veriler uygulama aracılığıyla Firebase Cloud Firestore Bulut Veritabanına
aktarılacaktır.

● İlaç kutumuzun direkt olarak sunucu ile haberleşmesinde ise MQTT
Protokolünü kullanmaktayız.

● İlaçlar zamanında alınmadığında mobil uygulamamız aracılığıyla yakın
akrabalara ve gerekirse aile hekimliğine mesaj yolu ile bildirim iletilecektir. Bu
durum özellikle yaşlı bireylere, alzheimer ve B12 eksikliği olan hastalara
büyük ölçüde avantaj sunmaktadır.

● Ayrıca kullanılan ilaçların stok takibi de yapılacağı gibi ilaçlar azaldığında
sistemde bulunan eczane ile iletişime geçip o ilacın temin edilmesi
sağlanacaktır. Özellikle tedariği zor olan ilaçlar için önceden ve hızlı ulaşım
imkanı  sağlayabilmektedir.

Şekil -4: Akıllı İlaç Kutusu Çalışma Prensibi
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4.2.  Kullanılan Donanımsal Malzemeler

● İlaç kutumuzda anakart olarak ESP32 Bluetooth modülünü kullanmaktayız.
● PCB’nin üzerinde gömülü olarak gelecek ESP32 modülü, bluetooth ve

EEPROM işlemlerini yürütmektedir.
● İlaç kutumuzda bir adet Push Button bulunmaktadır ve kapak açıldığı takdirde

otomatik olarak buton aktif hale gelmektedir . Böylelikle belirlenen sürenin
üstünde kapak açık kaldığında ilacın kullanılmış olduğunu tespit etmekteyiz.

● Kutumuzun ve PCB’nin
üstünde birer adet RGB
Led bulunmaktadır.
PCB’nin üstünde bulunan
led cihazın kullanılabilir
durumda olup olmadığını
belirtmektedir. Kutuya
koyduğumuz RGB
Neopixel Led ile de ilacın
vaktinde alınıp
alınmadığının kontrolü
sağlanmaktadır. Kutunun
üstündeki ledi Neopixel
seçmemizin nedeni ise yaşlı
kullanıcılar tarafından
renklerin daha iyi ayırt
edilip anlaşılması içindir.

● PCB’nin hemen altında bulunan Buzzer ise ilacın kullanım vakti geldiğinde
hem kutunun nerede bulunduğunu belirtmekte hem de ilaç vaktinin geldiğini
bildirmektedir. Eğer kutu vakti gelmeden açıldıysa hem buzzer aktif hale gelip
sesli olarak uyarmakta hem de uygulamaya eklenen yakın akrabalara bildirim
iletilmektedir.

● Kutunun altında ise şarj edilebilir yuvarlak düğme pil kullanmaktayız.
Yuvarlak düğme pil seçmemizin nedeni ise kutunun altında bulunduğu için
fazla yer kaplamamasıdır.

● Kullandığımız pili şarj etmek için ise PCB’ye Type - C USB Soket yerleştirdik.

4.3.  Kullanılan Yazılımlar ve Mobil Uygulama

● Kutumuzda bulanan anakartı, yazılımı C++ tabanlı olan Visual Studio Code ile
geliştirdik ve gerekli olan kütüphaneleri kullandık. Daha sonra ihtiyacımız olan
kütüphaneyi bulamadığımız takdirde Segger Embed Studio ile kendimiz yeni
kütüphaneler oluşturduk ve kullandık.

● IOS uygulamasını, Apple Şirketinin Native yazılım dili olan Swift’i kullanarak
Xcode IDE’si ile geliştirdik. Front-end (uygulama arayüz) kısmını yenilikçi
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teknolojilerin tamamını destekleyen Swift UI ile tasarladık. Ayrıca Bluetooth
protokollerinden de yararlandık.

● Android uygulamasında ise Android Studio IDE’si ile uygulama arayüzünü
Kotlin kullanarak geliştirdik. Back-end kısmını ise Java diliyle kodladık.
Ayrıca gerekli olan protokollerden de yararlandık.

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü

Projemiz gerek donanımsal gerek tasarımsal gerekse de yazılımsal birçok yenilik
barındırmaktadır.
Örneğin donanımsal yönden klasik ilaç kutularının aksine bluetooth ile bağlantı veya
Buzzer ile sesli uyarı gibi birçok yenilikler içermektedir. Aynı durumlar tasarım ve
yazılım yönleri için de geçerlidir. Tüm bu yanları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

 

5.1.  Donanımsal olarak Yenilik ve Üstünlüklerimiz

İçerisinde inovatif olarak birçok obje barındıran Akıllı İlaç Kutumuzun kapağında
bulunan yaylı bir sistem ile buton etkileşime geçtiği takdirde kapak otomatik olarak
açılmaktadır. Bu durum ise yaşlı kullanıcılarımız için önem arz etmektedir.

İçerisinde Bluetooth 5.0 ve Wifi 6.0 teknolojisini barındıran anakartımız sayesinde
rakiplerimiz karşısında ön plana çıkmaktayız. Ayrıca kodlanabilirliği ve dinamikliği
sayesinde süreç içerisinde birçok yenilik katabilmekteyiz.

Son olarak sesli uyarı, led ve titreşim ile hatırlatma özellikleriyle de rakiplerimizden
farklılıklarımızı göstermekteyiz.

5.2.  Tasarımsal olarak Yenilik ve Üstünlüklerimiz

Küçük ve ergonomik bir tasarıma sahip olan ilaç kutumuzun tasarımını klasik ilaç
kutularına nazaran taşınabilir,cebe sığan ve daha kullanışlı bir şekilde tasarladık.

Endüstriyel tasarımını ise uzman kişilerden yardım alarak gerekli dinamiklere uygun
bir şekilde tasarladık.

5.3.  Yazılımsal olarak Yenilik ve Üstünlüklerimiz

Halk arasında kullanılan ilaç kutuları manuel olmakla beraber dinamik bir takip
sistemi bulunmamaktadır. Örneğin B12 İlacı kullanan bir hasta manuel ilaç kutularını
kullandığında hastalık gereği yanlış veya fazla kullanabilir. Bundan dolayı kendisine
zarar verebilir. Fakat bizim geliştirdiğimiz ilaç kutusu ve içindeki yazılım sayesinde
fazla veya yanlış ilaç kullanımlarında kutunun içindeki buzzer uyarı vermekte ve
gerekli kişilere bildirim gitmektedir. Tüm bu denetim ve düzenlemeleri yapmamız ise
yazılımsal üstünlüklerimizi ve yeniliklerimizi ortaya koymaktadır.
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Mobil uygulama kısmında ise yazılım dillerimizin native bir dil olmasına ve yeni
teknolojileri desteklemesine önem vermekteyiz. Örneğin IOS uygulama kısmında
front-end (arayüz) tasarımlarında eski bir teknoloji olan StoryBoard kullanmak yerine
SwiftUI kullanmaktayız. Böylelikle cihazlarda daha stabil ve güvenilir bir kullanıcı
deneyimi sunmaktayız.

Anakartın içindeki bulunan gömülü yazılımda ise Segger Embed Studio ile kendimiz
kütüphaneler hazırlayıp, kendi yazdığımız kütüphaneleri projemizde kullandık. Bu
durum ise bizi dışa bağlı olmaktan çıkarıp ilaç kutumuzun kendi özgün ruhunu
yansıtmaktadır.

Şekil -6: Mobil Uygulama Arayüzü

6. Uygulanabilirlik

Akıllı İlaç Kutumuz kolaylıkla hayatımızda bulunabilecek bir düzeydedir.
Gerek içerisinde bulunan güncel yazılım formlarıyla gerek de yaşamımızın internet ve
teknoloji üzerine düzenlendiği bu dönemde sağlık hayatımızı da uzaktan
düzenleyebileceğimiz bir ortam sağlamaktadır. Bu kolaylığı hayata geçirirken başta
özel sektör olmak üzere devlet hastanelerinde de sistem ile uyumlu hastane ve doktor
portalı ile hastanın tedavisi kontrol edilebilecek ve gerekli ilaçların sisteme girilmesi
sağlanacaktır. Sisteme girilen ilaçlar eczacılar tarafından görülebilecek, ilacın temini
ve hastaya ulaştırılması sağlanacaktır. İlaçlarına ulaşan hasta tedavisine başlayacak ve
hasta yakınları tarafından da kontrolü sağlanacaktır. Kısaca bu şekilde hayata
geçirilmesini planladığımız Akıllı İlaç Kutumuz ayrıca seri üretim ile birlikte çok az
bir maliyetle piyasa sürülebilecek.ve özel sağlık sektöründe de kullanılabilecektir.

Hayata geçirilirken fazlaca karşılaşacak sorunu bulunmamaktadır. Nitekim teknoloji
üzerine kurulan yeni yaşam stilimize oldukça uyumlu bir programa sahiptir. Tabi
sebeplerle ortaya çıkan ve uygulanmasına engel teşkil edebilecek durumlara karşın B
planı ve yeni çözüm teknikleri de geliştirdik.
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7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması

Projemiz tüm malzemeleriyle birlikte bir ürünün bütçesi 297,02 TL’dir. Eğer seri
üretime geçerse maliyeti 200 TL’ye düşeceği ön görülmektedir. Projemize en yakın
ürünün fiyatı günümüz şartıyla 670 TL’den başlamaktadır.

Tablo -1: Tahmini Maliyet Tablosu

Tablo -2: Proje Zaman Planlaması
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi

Akıllı ilaç kutumuz başta kronik rahatsızlığı bulunan hastalar, yaşlı bireyler, B12
eksikliği olan kimseler ve ilaç kullanan tüm bireylere hitap etmektedir.

Düzensiz ilaç kullanan ve özellikle alzheimer, hipertansiyon, diyabet gibi rahatsızlığı
olanlar için de ayrı bir öneme sahiptir. Çünkü bu tarz hastalıkların tedavisinde düzenli
ilaç kullanımı büyük önem arz etmektedir. Akıllı ilaç kutumuzda karşısında geniş bir
muhatap kitlesi bulmaktadır.

Bu bahsettiğimiz kişilerin oranı ülkemizde %55, dünyada ise %43 lük dilimde
bulunmaktadır. Bu oranlar ise projemizin büyük bir pazara hitap ettiğinin
göstergesidir.

9. Riskler

Oluşabilecek Riskler Çözüm / B Planı
Risk Oranı (%
/ Az-Orta-Çok)

1
Akıllı İlaç Kutusuna kullanıcı harici
izinsiz ilaç alımı gerçekleşmesi
dahilinde olumsuz sonuçlara yol açabilir.

Akıllı İlaç Kutumuza çocuk kilidi
konularak bu gibi olumsuzluklar
engellenebilir.

%21 (Çok)

2

Kutuda bulunan ilaçların bir sarsıntı
veya başka bir nedenden dolayı ilaçların
zarar görüp tahrip olmasıyla tedavi
etkisini kaybedebilir.

İlaçların tahrip olmasını önlemek için,
ilaç kutusunun iç yüzeyine polietilen
köpük ile kaplanabilir ve ilaçların tedavi
etkisini kaybetmemesi için farmasötik
alüminyum ile muhafaza edilebilir.

%5 (Az)

3

Su ile temas halinde ESP nin (Anakart)
yanması ve Bluetooth sensörü doğru
çalışmayabilir.

Tasarladığımız sağlam plastik kapaklar
sayesinde akıllı ilaç kutusunun su ve
nem geçirmesi engellenmiş, darbelere
karşı daha dayanıklı bir hale getirmiş
durumdayız.

%11 (Orta)

4

Ürünün ilaç alımını kaydetmesini
sağlayan butonun deforme olup
basılmamasından kaynaklanan yanlış
ilaç alımı oluşabilir

Ürünün butona tıklanmasını
kolaylaştırmak için arka kısma iç yere
konulacak ve basılmaması halinde
uygulama üzerinden bildirim yoluyla
bildirilecektir.

%6 (Az)

5
Kullanıcının bir nedenden dolayı ilacı
erken içmesi tedaviyi yanlış yönde
etkileyecektir.

İlaç erken alımı yaşanırsa kullanıcının
yakınına ve kayıt ettiği doktoruna
yanlış ilaç kullanımı bildirimi gidecektir.

%8 (Az)

6

Kullanıcının kendi insiyatifinde fazla doz
ilaç alımı hastanın tedavisini olumsuz
yönde etkileyebilir.

Kullanıcın fazla doz ilaç alımını
önlemek için önceden uygulamaya
ilaçların nasıl kullanılacağını ve farklı
kullanımda ne gibi olumsuzluklara yol
açabileceğini hastaya önceden
bildirilecektir.

%14 (Orta)
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