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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Alzheimer rahatsızlığına sahip bireylerin ve yakınlarının yaşamış oldukları 

sıkıntılı süreçleri kolaylaştırmayı amaçlayan projemizde GPS tabanlı çoklu takip 

sistemimiz donanımsal ve yazılımsal olarak gerçekleştirilmiştir. 

GPS modülü, GSM modülü, ve Arduino set kullanılan modülümüzde Android 

Studio ve Arduino kod platformu kullanılmıştır. 

Sistemimizin modülden konum alma aşamaları başarıyla gerçekleşmiş ve 

sistemin bulunduğu konum SMS ile cihazımıza başarıyla iletilmiştir. Konum Google 

Maps tarafından doğrudan açılarak sistemin bulunduğu konumun da doğru olduğu 

görülmüştür. 

Alzheimer hastalarının yaşamlarını kolaylaştıracak bu sistem yerli olmasıyla 

ve düşük bir maliyete elde edilecek şekilde planlanmasıyla öne çıkabilecek bir 

sistemdir. 

 

2. Problem/Sorun: 

Alzheimer hastalığı, öğrenme, konuşma, akıl yürütme, iletişim kurma gibi 

günlük yaşamsal faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, sahip olduğumuz davranışlarda 

çeşitli değişikliklere yol açan ilerleyici bir beyin hastalığıdır. Günlük yaşamlarında bu 

kişiler, evlerinden dışarı çıktıklarında nereye gittiklerini, geçtikleri yolu ve hangi 

güzergahı kullanmaları gerektiğini unutmakta; bu durum hem onlarda hem de 

yakınlarında büyük endişelere yol açmaktadır. Aile yakınları bu hastalık sebebiyle 

kendi yaşantılarını da sekteye uğratmakta, bu sorun ailevi bir boyut alacak durumlara 

ulaşmaktadır. 

 

 
 

Hastalığa sahip kişiler, anlık hafıza kaybı gibi durumları yaşadıklarında sık sık 

kaybolabilmektedirler. Bu gibi durumlardan yakınlarının en hızlı şekilde haberdar 

olması ve kişinin bulunduğu konuma mümkün olduğu kadar erken ulaşması önemli bir 

durumdur. 
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3. Çözüm  

Bilimin ve buna bağlı olarak teknolojinin en temel amaçlarından birisi, 

insanlara yardım etmek, yaşamlarının daha kaliteli olmasını hedeflemektir. Günümüz 

teknolojik gelişmeleri sayesinde neredeyse her şeyi yapabilen mobil cihazlar ve 

teknolojik uygulamalar tasarlanabilmektedir.  

Bu amaçla kullandığımız coğrafi bilgi sistemleri de son yıllarda oldukça 

gelişmeler kaydetmiş, her alanda yaygınlaşarak mesleki uygulamaların yanında günlük 

yaşamı kolaylaştırıcı bazı uygulamalarla da kendisini göstermektedir (Yomralıoğlu, 

2000).  

Mobil navigasyon cihazları kullanılarak Alzheimer hastalığına sahip bireyin 

konumu bulunabilir, takip edilebilir ve yönlendirilebilir. Üzerlerinde bulunan GPS 

sistem sayesinde bulunduğu konum hastanın yakınları tarafından sürekli olarak takip 

edilebilir. Bunun yanı sıra hastanın belirli bir konum dışarısına çıkması gibi 

durumlarda, belirlenen yakını bilgilendirilir ve hızlı bir şekilde hastaya ulaşması 

sağlanmış olur. Ayrıca tüm bu durumlar eş zamanlı olarak mobil uygulamalar 

aracılığıyla kişinin yakını tarafından sürekli olarak kontrol edilebilir.  

Bu gibi durumlarda Küresel Konumlama Sistemi (GPS) ve yazılım 

entegrasyonlu sistemlerin ortak kullanımı çok işlevseldir. Kişinin üzerine entegre 

edilmiş olan GPS donanımı aracılığıyla, kişinin tüm koordinat verileri GSM üzerinden 

edinilebilir. Ardından alınan bu konum herhangi bir harita uygulaması aracılığı ile 

belirlenerek, kişinin konumu saptanabilir. 

GPS modülü Alzheimer olan hasta üzerinde bulunacak ve kişinin konum 

bilgisine tanımlanmış olan numaraya mesaj yollanarak ulaşılabilecek. GPS Modülü 

programlaması Arduino set ile tanımlanmış olup kişinin konum bilgisi mesaj gelen 

numaraya iletilmektedir. 

Projenin devamında ise kişinin konumu sürekli takip edilebilecek, hasta yakını 

tarafından belirlenen sınırlar dışarısına çıktığında ise, kişinin telefonuna doğrudan 

konum ile ilgili bilgi iletilecektir.  

Ayrıca hasta yakınının uygulamayı daha da rahat kullanılabilmesi için basit bir 

kullanım ara yüzüne sahip bir mobil uygulama da tasarlanma aşamasındadır. Visual 

Studio ve Android Studio kullanılarak tasarlanacak olan sistemler okulumuzda bu yıl 

öğretilmiş bulunmaktadır. 

 

Kullanılan Ürünler 

 

SIMCOM SIM808 Haberleşme Modülü 

 

Modül, içerisinde GPS modülünü de bulunduran, kullanımı basit dizaynının 

yan sıra düşük enerji ile de çalışabilen bir sistemdir.  

 

ARDUINO Mega Geliştirme Kartı 
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Arduino, Atmel'in AVR serisi mikro denetleyicileri üzerine kurulmuş, prototip 

oluşturma aşamasını kolaylaştıran, ek genişlemeler için konektörlere ve bu 

konektörlere takılabilen shield adı verilen eklentilere sahip bir platformdur (Kayaalp 

ve Özkorucuklu, 2015). Sistemin tüm kontrolü için Arduino Mega geliştirme kartı 

kullanılmıştır. Bu geliştirme kartının seçilmesindeki en önemli neden, Arduino 

ailesinde bulunan geliştirme kartlarına ait gerek donanım gerekse yazılımların açık 

kaynaklı ve uygun fiyatlı olmasıdır. 

 
Şekil 1. Sistemin çalışma prensibi 

 

  

4. Yöntem 

Alzheimer rahatsızlığına sahip bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmayı 

planladığımız projemizde GPS konum bilgilerini kullanarak kişinin yerini saptamak 

amaçlanmıştır. 
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GSM ve GPS modüllerimiz kullanılarak öncelikle sistemin donanımsal 

kısımları ve bağlantıları tamamlanmıştır. Sistem üzerinde işleyiş için gerekli kod 

dizinleri Arduino platformunda yazılarak USB bağlantı aracılığıyla sistemimiz üzerine 

yüklenmiştir. 

Cep telefonumuz aracılığıyla GSM modülümüze mesajımızı yolladığımızda 

GSM modülü, GPS modülü üzerinden konum isteminde bulunur. Alınan konum GSM 

modülü aracılığıyla tekrar cep telefonumuza iletilir. Konum Google Maps’ten 

alınmaktadır. İletilen SMS’e tıklandığında konum doğru bir şekilde açılmıştır. 

Temmuz ayı içerisinde SMS’in otomatik olarak yollanmasını sağlayacak mobil 

uygulamamız Android Studio ve Visual Studio kullanılarak yazılacaktır. Programların 

kullanımı için gerekli eğitimler yıl içinde okulumuzda verilmiştir. 

Aşamaların en sonunda ise, 3D yazıcı kullanılarak sistemi portatif hale 

getirilecek bir kutu tasarlanacaktır.  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Sistemimize benzer uygulamalar iPhone gibi cihazlarda bulunmakta fakat bu 

tarz sistemler, hali hazırda Alzheimer olan kişiler tarafından kullanılamamakta ve 

zaten telefonlar da kişiler tarafından unutulmaktadır. Hedef sistemimizin kişinin 

üzerinde portatif olarak taşınacak olması bu sorunu ortadan kaldırmaktadır. 

Benzer cihazlar Uzak Doğuda tasarlanmış fakat konum bilgisi kısmında sürekli 

olarak hata verdikleri tespit edilmiştir. Yazılımları da çeşitli sorunlara sahiptir. 

Ülkemizde bu amaçla tasarlanmış kol saati gibi bütünleşmiş sistemler 

bulunmamaktadır. Yerli olarak tasarlanan bu sistem kullanıcılar tarafından kolay ve 

çok düşük bir maliyet ile elde edilebilecektir. 

 

 

6. Uygulanabilirlik  

 GPS sistemleri, hava şartları ne olursa olsun 7 gün 24 saat, dünyanın her hangi 

bir yerinde konum bilgisi sağlayan teknolojik bir sistemdir. 

 Kişinin konumunu saptama açısından sistem oldukça işlevsel ve efektiftir. 

 Projenin yarışmada sponsor bulunabilirse, minik bir yatırımla, çok daha küçük 

bir boyuta indirgenebilmesi, hasta üzerinde sistemin taşınmasını da kolaylaştıracak, 

böylece rahatsızlıklar da en aza indirgenecektir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Pandemi döneminin aktif olarak hayatımıza etki etmesiyle birlikte, 

öğrencilerimiz ile okulda birlikte çalışabildiğimiz zamanlar son derece kısıtlı 

olmuştur. Bu süreçte ilk aşamaların atlanması biraz zaman almış, fakat öğrenciler 

tarafından başarıyla tamamlanmıştır. 
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İkinci dönemin başlanması ile birlikte projenin kod dizinleri tamamlanmış ve 

yapılan ilk denemelerde, sistemin bulunduğu konum SMS bilgisi olarak cep 

telefonumuza başarı ile ulaşmıştır. 

 

        
Şekil 2. GSM, GPS Modülü ve Arduino Set 

Temmuz ayı içerisinde projedeki 3 öğrenci ile birlikte mobil uygulama 

tamamlanacak ve deneme aşamaları gerçekleştirilecektir. Danışman da bu süreçte 

öğrencilere eşlik edecektir. Uygulamanın tamamlanması ile birlikte temmuz sonunda 

proje hazır hale gelecektir.  

Projemizde kullanılan malzemelerde SIM808 GPRS Geliştirme Modülü 

bulunmaktadır. Bu parçanın maliyeti 322 Lira dolaylarındadır. Sistemde kod dizimi 

için Arduino Mega kullanılmaktadır, bu parçanın maliyeti 134 lira olup, hali hazırda 

okulumuzda bulunduğu için kullanmış bulunmaktayız. Sistemin daha düşük 

boyutlarda olması için Arduino Mini kullanmayı planlamaktayız, bu parçanın da 

maliyeti 78 lira dolaylarındadır. Sistemin portatif olarak çalışabilmesi için 9V’luk 

Varta Pil kullandık. Bu ürün de piyasada 24 lira dolaylarında satılmaktadır. 
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Projemizin ilerleyen aşamalarında düzeneğin daha basit kullanılmasını 

sağlayacak olan mobil uygulama tasarlanırken, eski bir mobil cihaz kullanmayı 

planlamaktayız. Bu telefonun maliyeti tahmini 300 lira dolaylarında olacaktır.  

Toplam maliyeti hesaplamak istersek: 

 SIM808 – 322 Lira 

 Arduino Mega – 134 Lira 

 9V’luk Pil – 24 Lira 

 Arduino Mini (Alternatif) – 78 Lira 

 Mobil Cihaz – 300 Lira 

Ürünler toplamda 858 liralık bir değere ulaşmaktadır. Fakat Arduino Mininin 

satın alınmasıyla birlikte proje maliyeti maksimum 724 lira dolaylarına düşecektir.  

 

  

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Alzheimer hastalığı bazı beyin hücrelerinin ölümüyle karakterize, kesin 

nedenleri bilinmeyen nörolojik bir hastalıktır. Klinik olarak incelendiğinde Alzheimer 

bilişsel ve işlevsel düzeyde ilerleyici bir kötüleşme ve hafıza ile diğer entelektüel 

faaliyetlerde belirgin bozulma olarak karşımıza çıkar. Bunlardan birisi ise, yeni 

bilgileri öğrenmek veya daha önce öğrenilmiş olan bilgiyi hatırlama becerisinde 

bozulmadır. 

Tam bu sebeple Alzheimer rahatsızlığına sahip olan bireylerin bulundukları 

konumu hatırlamama ya da kaybolma gibi durumlarında, onların evlerine daha rahat 

ulaşmasını sağlamak ve yakınlarının konumlarını öğrenmelerini sağlayacak sistemi 

tasarlayarak yaşam kalitelerini artırmayı hedeflemekteyiz. 
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9. Riskler 

 

 
 

 

Projenin aşamaları incelendiğinde sistemin çalışmasına engel olabilecek birkaç ayrıntı 

bulunmaktadır. Bu riskleri inceleyecek olursak en önemli faktörler genelde Alzheimer 

hastaları kaynaklı olmaktadır.  

GPS modülünün düzgün olarak çalışabilmesi için cihazın mobil olarak servis 

sağlayıcının çekim bölgesinde olması gerekmektedir. Tünel, yer altı metroları gibi bölgelerde 

bu sistemin çekim gücü bulunmamaktadır. Fakat böyle bir olasılığın oluşması çok düşük bir 

ihtimal olduğu gibi, oluştuğu durumda etkisi çok yüksek olmaktadır. Bu durumun risk değeri 

5 olup, çok büyük bir etkiyle sıkıntı oluşturmamaktadır. 

Sürecin ileri dönemlerinde portatif düzenek kol saati gibi bir cihazın üzerine entegre 

edilerek, Alzheimer olan bireyin üzerinde taşınacak bir şekle getirilmektedir. Kişi düşük 

olasılıkla saati kolundan çıkarabilir ve bu durum sisteme yine büyük etki oluşturacaktır. Risk 

değeri olarak 10 ile nitelendirebileceğimiz bu durum, kol saatini kişinin kolundan 

çıkaramayacağı şekilde tasarlayarak giderilebilir. 
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