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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Türkiye’de ve dünyada kayıp vakalarının önemli bir bölümünü Alzheimer hastaları oluşturur. 

Bu konuda yapılmış bir istatistik olmaksızın ülkemizde ve dünyada her yıl binlerce Alzheimer 

hastasının kaybolduğu tahmin edilmektedir. Düşünce, hafıza ve davranış fonksiyonlarında 

azalmaya sebep olarak sosyal becerileri ve mantıklı düşünmeyi olumsuz yönde etkileyen 

Alzheimer hastalığının en büyük sorunu orta evre ve sonrasındaki hastalarda görülen wandering 

eylemidir. Wandering Alzheimer hastasının dışarıda bilinçsizce dolaşarak evinden 

uzaklaşmasına verilen isimdir. Genellikle hastanın kaybolması ile sonuçlanan bu durum hasta 

için pek çok risk barındırır. Wandering eyleminde hasta kaybolabilir, kaçırılabilir, zarar 

görebilir ve hatta ölebilir. Gazete ve televizyon haberlerinde sık sık ‘’Alzheimer hastası 

kayboldu’’ başlıkları görülmektedir. Ne yazık ki bu kayıp vakaları hastanın ya günler sonra 

bitkin halde bulunmasıyla ya da ölümüyle sonuçlanıyor. Bu durum wandering eyleminin 

Alzheimer hastaları için ne kadar tehlikeli olduğunu ve bu sorunun çözümünün ne kadar gerekli 

olduğunu göstermektedir.  

 

’’Unutursam Fısılda’’ projesinin amacı wandering sürecini kontrol ederek hastanın en kısa 

sürede sağlıklı ve güvenli bir şekilde evine dönmesini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda 

wandering sürecini tanımlamak ve riskleri belirlemek için saha taraması yöntemi kullanıldı. 

Riskler detaylıca incelenerek teknolojik çözümler üretildi ve ürün geliştirme aşaması için 

mühendislik tasarım süreci adımları projede uygulandı. 

 

Yapılan saha taramasından sonra wandering sürecindeki tüm riskler analiz edildi. Analizler 

değerlendirildiğinde süreç içerisindeki en büyük sorunlardan birinin hasta yakınının bu durumu 

geç fark etmesi ve süreci yönetememesi olduğu görülmüştür. Bu sorunu çözmek için wandering 

anında hasta yakınını uyaracak bir sistem oluşturulmuştur. Geliştirilen anlık konum ve ses 

takibi sistemleriyle wandering sürecinin takip ve kayıt edilmesi sağlamıştır. Süreci hasta ve 

yakını bakımından kolaylaştırmak amacıyla iletişim sistemleri kurulmuştur. Bu sistemler 

sayesinde hasta yakını wandering anında hastaya yönlendirme yapılabilecek ve hatta hasta 

yakını hasta ile konuşabilecektir. Kurulan bu sistemler ile hasta yakınının süreci kontrol etmesi 

ve hastanın güvenliğini sağlaması amaçlanmıştır. Hasta yakınının durumu fark etmemesi 

riskine karşılık otonom haber sistemleri geliştirilmiş, bu sayede hastanın her koşulda güvenliği 

sağlanmıştır. Geliştirilen sistem donanımları Alzheimer hastalarına yönelik tasarlanan kemer 

ve kulaklığın içine entegre edilmiş ve bu donanımların kontrolünü sağlaması için bir mobil 

uygulama geliştirilmiştir. Projede oluşturulan teknolojik sistemler kurulmuş ve denenmiştir. 

Kemer ve kulaklık tasarımları yapılmıştır. Deney sonuçlarında başarı elde edilmiş ve 

wanderingin getirisi olan problemler hastanın güvenliği sağlanarak çözülmüştür. 

 

Proje için literatür taraması yaptığımız aşamada Alzheimer hastalığının sadece hastayı değil 

yakınını da çok fazla etkileyen bir hastalık olduğu öğrenilmiştir. Hastasının bakım sürecinde 

kendi yaşamına zaman ayıramayan hasta yakınlarının süreç ilerledikçe yorgunluk, tükenmişlik, 

sıkıntı, umutsuzluk, çaresizlik ve depresyon gibi psikolojik sorunlarla karşılaştığı görülmüştür. 

Bu sorun hakkında bilgi toplamak ve sorunu detaylandırmak için Alzheimer derneğindeki 

yetkililerle bir toplantı yapılmıştır. Toplantı sonucunda Alzheimer hastalarına bakım veren 

yakınlarının çok büyük psikolojik sorunlar yaşadığını ve bu konuda bir çözüme ihtiyaç 
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duyulduğu doğrulanmıştır. Bu bağlamda projenin sorunu ile aynı paralellikte olan bu sorunun 

çözümünü projeye dahil etme kararı alınmıştır. Bakım veren hasta yakınlarına psikolojik destek 

sağlaması için bir platform oluşturulup, bu platform proje donanımlarını kontrol etme amacıyla 

geliştirilen mobil uygulamaya entegre edilmiştir. Platform sayesinde hasta yakınlarının 

paylaşım yapıp sosyalleşebileceği, gönüllü psikologlardan tedavi alabileceği, merak ettiği 

soruları sorup cevap alabilecekleri forum ortamı oluşturulmuştur. Rapor yazımındaki 

karmaşıklığı önlemek amacıyla geliştirilen iki çözüm sorun ve çözüm alt başlıklarında ayrı ayrı 

incelenmiştir. Bu çözümün projeye dahil edilmesiyle sorun, çözüm ve hedef kitle perspektifleri 

genişletilmiş oldu. 

 

 

 

 

 

 

 

(19.05.2021)1                                           (8.08.2019)2                                                    (27.02.2020)3 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

 

2.1.Wandering Sorununun Tanımlanması: 

 

Kaybolmak; Alzheimer hastalığı ve wandering eyleminin tehlikeli potansiyel sonuçlarından 

biridir. Tüm dünyadaki nüfus ve özellikle yaşlı nüfus giderek artmakta ve doğal olarak 

Alzheimer hastalığı görülme sıklığı da artmaktadır. Günümüzde dünya genelinde 40 milyona 

yakın Alzheimer hastası olduğu bilinirken bu sayının 2050 yılında 115.4 milyona ulaşacağı 

tahmin edilmektedir. Türkiye'de ise şu anda 600 bin ile 1 milyon arası hasta bulunduğuna ait 

bir tahmin yürütülürken, 2050 yılında ülkemizin dünyada 4. en fazla Alzheimer hastasına sahip 

ülke olacağı düşünülmektedir. 4Yapılan gözlemler sonucunda her 10 Alzheimer hastasından 

altısının en az bir kere wandering eylemini sergilediği görülmüştür. Wandering eylemi orta evre 

ve sonrasındaki hastalar için çok ciddi riskler barındırır. Süreç içerisinde hastanın 

adaptasyonunun olmadığı ortamlarda bilinçsizce dolaşması onu tehlikeye sokar. Hasta 

yakınının bu durumu geç fark etmesi riskleri her saniye arttırır. Wandering sonucu çoğu 

Alzheimer hastası günler sonra evinden kilometrelerce uzakta kötü durumda bulunurken 

bazılarının ise hayatını kaybettiği görülür. Hastalardan haber alınamayıp bulunamaması da olası 

bir durumdur. Bu riskler sadece hastayı değil hasta yakınını da olumsuz etkiler. Hastanın 

kaybolmasıyla stres ve korku duygusunu baskılayamayan hasta yakını wandering sürecini 

yönetemez. Bu konuda yapılan çalışmalar ve geliştirilen ürünlerin yetersizliği nedeniyle bu 

 
1 https://www.61medya.com/alzheimer-hastasi-kayboldu erişim tarihi(04.3.2022) 
2 https://www.denizlihaber.com/denizli/tavas/tavasta-alzheimer-hastasi-yasli-adam-kayboldu/ erişim tarihi 
(04.3.2022) 
3 https://www.samsunsonhaber.com/haber/5159078/samsunda-alzheimer-hastasi-seyhan-dogan-kayboldu 
erişim tarihi (04.3.2022) 
4 https://www.noroloji.org.tr/haber/448/21-eylul-dunya-alzheimer-gunu-basin-bulteni  erişim tarihi 
(02.2.2022) 

https://www.61medya.com/alzheimer-hastasi-kayboldu
https://www.denizlihaber.com/denizli/tavas/tavasta-alzheimer-hastasi-yasli-adam-kayboldu/
https://www.samsunsonhaber.com/haber/5159078/samsunda-alzheimer-hastasi-seyhan-dogan-kayboldu
https://www.noroloji.org.tr/haber/448/21-eylul-dunya-alzheimer-gunu-basin-bulteni
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sorun çözüme ulaştırılamamıştır. Projenin literatür taraması aşamasında wandering hakkında 

yapılan tüm çalışmalar ve geliştirilen ürünler incelenmiş ve eksiklikleri belirlenmiştir. 

Geliştirilen ürünlerin temel amacının sadece hastanın dışarı çıktığı bilgisini vermek olması 

sorunun çözülememesinde büyük rol oynamış bu nedenle wandering süreci kontrol 

edilemezken hastalar zarar görmeye devam etmiştir. Bir diğer eksiklik de geliştirilen ürünlerin 

hasta kontrolüne bırakılması olmuştur. Bazı ürünlerde bir SOS butonu kullanılmış ve tehlike 

anında hastanın bu tuşa basarak yardım çağırması hedeflenmiştir. Ancak orta evre ve 

sonrasındaki hastalar wandering sürecini yönetemediği ve tehlike durumunu fark etmediği için 

bu ürünler de başarısız olmuştur. Bu sorunun çözümü wandering sürecini yöneterek hastanın 

güvenliğinin otonom şekilde sağlanması olacaktır. Ürünler sadece hasta yakınını uyarmakla 

kalmayıp hastayı otonom olarak kontrol etmeli ve tehlike anında yine otonom olarak acil 

birimleri uyarmalıdır.  

 

2.2. Hasta Yakını Psikolojisi Sorununun Tanımlanması 

Alzheimer hasta yakını olmak, son derece zor bir durumdur. Hastalığın gün geçtikçe kötüye 

seyretmesi, kesin bir tedavisi olmaması ve hastanın kognitif (bilişsel) bozukluklar 

yaşamasından ve yaşının da ileri olmasından kaynaklı olarak hasta yakınına çok ağır külfetler 

yüklemektedir5. Alzheimer hastalığı, diğer kronik hastalıklara oranla hasta yakınını daha fazla 

etkileyen bir hastalıktır. 6Alzheimer hastasına bakanlar, çok ciddi finansal, sosyal ve duygusal 

yük altında kalırlar. Alzheimer hastasına bakım yapmak hastalığın özelliklerinden kaynaklı 

olarak yıpratıcı bir süreçtir. Bu konuda araştırmalar yapılarak birçok tez ve makale ülkemizde 

ve dünyada yayımlanmıştır.  Bakım süreci içerisinde hasta yakınlarında depresyon, yoksunluk, 

anksiyete gibi psikolojik sorunların artarak geliştiği görülmüştür. Bu sorun üzerine bir çözüm 

geliştirilememiştir. Hasta yakınındaki olumsuz psikolojik semptomlar çevresini ve hastayı 

oldukça olumsuz etkileyerek tüm süreci daha da zor kılmıştır. 9 Nisan 2016’da yayınlanan 

‘’Kaybolan Alzheimer Hastaları’’ belgeselinde İsmail Süzer isimli Alzheimer hastasına uzun 

yıllardır bakım veren Ünzile Süzer bakım sürecinde hissettiklerini şu cümlelerle anlatmıştır: 

‘’İçime kapandım ben de hayata küstüm gibi çok kendimi yalnız hissediyorum, dışlanmış 

hissediyorum bazen başımı alıp gitmek istiyorum. Bazen kendimi öldürmek istiyorum yani o 

dereceye geldiğim zamanlarım oluyor. Antidepresan kullanıyorum, onu kullanmazsam çok 

sinirleniyorum uyku uyuyamıyorum’’ 7Bu cümleler sorunun ciddiyetini kanıtlar niteliktedir. 

Sorunun çözümü hasta yakınlarına psikolojik destek sağlayarak sosyalleşebilecekleri maddi ve 

manevi destek alacakları bir ortam oluşturmaktır. 

 

 

 

 

 

 

 
5 Onat.H.(2017).Alzheimerli Hasta ve Hasta Yakınlarının Yaşam Kalitesinin Ölçülmesi ve Hastalığın Hasta 
Yakınlarına Olan Yükü. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Yüksek Lisans Tezi 
6 Onat.H.(2017).Alzheimerli Hasta ve Hasta Yakınlarının Yaşam Kalitesinin Ölçülmesi ve Hastalığın Hasta 
Yakınlarına Olan Yükü. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Yüksek Lisans Tezi 
7 https://www.youtube.com/watch?v=y43hzsnkI94 erişim tarihi (02.2.2022) 

https://www.youtube.com/watch?v=y43hzsnkI94
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(Resim 1.): 21 Haziran 2019 tarihinde yayınlanan ‘’Alzheimer hasta yakınlarının yaşam kalitelerinin ve 

yaşadıkları zorlukların değerlendirilmesi’’ isimli araştırma makalesinde Alzheimer hastası yakınlarının bakım 

nedeniyle yaşadıkları güçlükler incelenmiştir. Araştırma Alzheimer hastasına bakım veren 30 kişi ile yapılmıştır. 

 

 

3. Çözüm  

 

3.1.Wandering Sorununun Çözümlenmesi: 

 

Wanderingin en büyük sorunu hasta yakınının durumu geç fark etmesi ve fark ettiğinde süreci 

yönetememesidir. Bu sorunun çözümü hasta yakınını süreç başladığında uyaracak ve süreci 

yönetmesini sağlayacak teknolojik sistemlerle mümkün olacaktır. Projede altı(6) farklı sistem 

geliştirilmiştir. 

1. ’’Wandering Uyarı Sistemi’’ 

2. ’’Anlık Konum Takip Sistemi’’ 

3. ’’Dış Ortam Sesi Kaydetme Sistemi’’ 

4. ’’Hasta Yönlendirme Sistemi’’ 

5. ’’Hasta İletişim Sistemi’’ 

6. ’’Otonom Yardım Sistemi’’ 

 

Birbirleri içerisinde bağlı olan bu altı(6) sistemin donanımlarını yerleştirmek üzere Alzhiemer 

hastalarına yönelik kulaklık ve kemer tasarlanmıştır. Sistemlerin donanımları kemer ve kulaklık 

içerisine konumlandırılmıştır. Sistemlerin kontrolünü sağlamak ve hasta yakınını sürece dahil 

etmek için bir telefon uygulaması (resim 2) tasarlanarak sistemler bu uygulamaya entegre 

edilmiştir.  
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İlk adım olarak hasta yakınının wandering başladığında haberdar olmasını sağlamak 

amacıyla’’wandering uyarı sistemi’’ tasarlanmıştır. Bu sistemin çalışma prensibine göre 

hastaya sanal ortamda güvenli bir alan oluşturulur, (genellikle hastanın evi) ve hastanın anlık 

konum verileri güvenli alanın verileri ile karşılaştırılır. Karşılaştırmanın hata vermesi hastanın 

güvenli alandan çıktığını yani wandering sürecinin başladığını gösterir. Bu veri bir uyarıya 

dönüştürülür ve yakının telefonunda kurulu olan uygulamaya uyarı mesajı olarak gönderilir. Bu 

mesajla yakının telefonunda sesli ve görüntülü olmak üzere bir uyarı başlar (resim 3). Hasta 

yakınının bu uyarıyı sonlandırması için on beş dakika süresi bulunmaktadır. Bu on beş dakika 

içerisinde wandering süreci uygulama tarafından otonom olarak kontrol edilmeye başlar. Hasta 

yakınının alarmı kapatmadığı süre boyunca hastanın konumu’’anlık konum takip sistemi’’ ile 

izlenir. Her iki dakikada bir hastanın bulunduğu konum verileri uygulamaya kaydedilir bu 

sayede hastanın wandering haritası oluşturulur. Hasta dışarıda dolaşmaya başladığı andan 

itibaren’’dış ortam sesi kaydetme sistemi’’devreye girer. Bu sistem hastanın bulunduğu dış 

ortamda var olan tüm sesleri uygulamaya ses dosyası olarak kaydeder. Bu ses dosyaları 

wandering sürecinde hastanın neler yaşamış olduğu ve nasıl bir ortam içinde bulunduğuna dair 

bilgi verir. Süreç içerisinde’’hasta yönlendirme sistemi’’ ile hastanın kulaklığından 

uygulamada daha önceden kaydedilmiş olan ses dosyalarıyla evinin yolu tarif edilir ve 

yönlendirme yapılır. Buradaki amaç hastanın uzaklaşmasını engellemek ve evine yönelmesini 

sağlamaktır. Uygulamada başlayan alarm on beş dakika içerisinde kapatılmaz ve  süre uzarsa 

bu hasta yakınının hastanın durumunun farkında olmadığını ve hastaya yardım edemeyeceğini 

gösterir. Bu noktada’’otonom yardım sistemi’’ devreye girer ve hastanın konumu acil çağrı 

merkezleriyle paylaşılır. Bu sistemle amaç, acil birim ekiplerinin hastanın bulunduğu konuma 

en kısa sürede giderek güvenliğini sağlamasıdır. Eğer hasta yakını 15 dakika içerisinde alarmı 

kapatırsa uygulama onu hastanın güvenliğini sağlamak ve durumunu göstermek için 

tasarladığımız Wandering Kontrol paneline (resim 4) yönlendirir. Bu panelde hasta yakınının 

süreci kontrol etmesi ve sonuçlandırması için dört(4) seçeneği vardır. 

 

 

1. Konum Takibi Yap 

2. İletişim Kur 

3. Dış Ortam Seslerini Dinle 

4. Acil Durum Çağrısı yap 

 

Hasta yakını wandering kontrol paneline bağlandığında’’konum takibi yap’’ seçeneğiyle 

hastanın anlık konumuna harita üzerinden ulaşabilir ve hastanın nerede olduğunu öğrenebilir. 

Bu adımdan sonra hastanın bulunduğu konuma giderek güvenliğini sağlayabilir. 

 

 Bir diğer seçenek’’iletişim kur’’ seçeneğidir. Bu seçeneği tercih eden hasta yakını uygulama 

tarafından kulaklığa bağlanır. Telefon araması prensibiyle iletişim kurulur. Anlık olarak hasta 

ve hasta yakını iletişim kurabilir. Hasta ve yakını arasında sağladığımız bu iletişim, yakının 

süreci kontrol etmesini ve hastanın stres ve panik duygularından uzaklaşmasını sağlar. Hasta 

yakınının diğer bir seçeneği’’dış ortam seslerini dinle’’ seçeneğine tıklamaktır. Bu seçenekte 

hasta yakını anlık olarak hastanın bulunduğu ortamdaki sesleri dinleyebilir ve hastanın içinde 

olduğu ortamla ilgili fikir sahibi olabilir. Son seçenek hasta yakınının yardım edemeyecek 
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durumda olmasına karşın hazırlanmıştır. Kendi müdahalede ve yardımda bulunamayacak olan 

hasta yakınları bu panelde bulunan acil durum çağrısı tuşuna tıklayarak acil çağrı merkezine 

bağlanabilir. Hastanın konum verileri otonom yardım sistemindeki gibi acil birim ekipleriyle 

paylaşılır. Hastanın yanına giden acil birim ekipleri hastanın güvenliğini sağlayarak onu eve 

ulaştırır. Bu çözüm sistemleri sayesinde hasta yakını wandering eyleminden haberdar olur. 

Süreç uygulama tarafından otonom yönetilirken hasta yakınına sürece müdahale hakkı tanınır. 

Yaşanması muhtemel her senaryoda hastanın güvenliği maksimum 15-20 dakika içerisinde 

sağlanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  (Resim 2) Uygulama ana                       (Resim 3) Uygulamada                       (Resim 4) Wandering 

         Ekranı                                                     başlayan uyarı ekranı                        Kontrol paneli Ekranı  

 

 

Çözüm anlatımında yaşanabilecek olan anlam karışıklığını önlemek ve projeyi daha net bir 

şekilde anlatabilmek için akış şeması tasarlanmıştır bu şemanın amacı projedeki sistemlerin 

çalışma adımlarını gösterirken hastanın güvenliğinin nasıl sağlandığını görsel olarak 

anlatmaktır. 

 

Projemizin akış şeması aşağıda paylaşıldığı gibidir. 
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(Şema 1) Proje çözümünün adımları 

 

Projedeki sistemler kurulurken donanım olarak arduino kart ve arduino karta uyumlu modüller 

kullanılmıştır. Ürünlerin kodlama işlemi arduino IDE üzerinden yapılmıştır. Sistemlerde 

mikrodenetleyici olarak boyutunun minimal düzeyde olması ve işlem kolaylığı sağlaması 

açısından arduino nano kart kullanılmıştır. GPS verilerine ulaşmak için arduino kartlara uyumlu 

GY-NEO6MV2 GPS modülü devrede kullanılmıştır. Alınan verileri uygulamaya aktarmak ve 

iletişim sistemlerini oluşturmak için Sim800L Mini GSM/GPRS modülü devre elemanlarıyla 

ortak olarak bağlanmıştır. Devre elemanlarını beslemesi için bağlantılar 1200mAh 3.7 V 

değerindeki güç kaynağına bağlanmıştır.  

1.Arduino Nano Kart: 18 mm x 45 mm boyutlarında 32 KB hafızaya sahip 

ATmega328  mikrodenetleyicisini kullanan +5 V DC çalışma gerilimine sahip 14 dijital 8 

analog girişi olan mikrodenetleyici karttır. Sistemlerimizde kullanılan donanımlar (Gps – Gsm 

Modülü)  arduino nano kart üzerinden kontrol edilecektir. 
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(Resim 5): Arduino Nano              (Resim 6): GY-NEO6MV2 GPS modülü   (Resim 7): Sim800L Mini GSM/GPRS 

 

2. GY-NEO6MV2 GPS Modülü: 36 mm x 24 mm boyutlarında 25x25 mm boyutlarında 

seramik antene sahip GPS teknolojisiyle haberleşmeyi sağlayan modüldür. VCC, RX, TX, 

GND olmak üzere 4 pine sahiptir. 

 

3.Sim800L Mini GSM/GPRS Modülü: SIM800L, GPRS iletimi, SMS gönderip almayı ve 

sesli arama yapmayı ve almayı sağlayan minyatür bir hücresel modüldür. Düşük maliyetli ve 

az yer kaplayan bu modül dört bant frekans desteği sağlar. Enerjiyi verdikten sonra hücresel ağı 

arar ve otomatik olarak oturum açar. 25 x 23 mm boyutlarındadır. 12 Pini bulunur. 

 

Sistemlerin kurulması için bir arduino kart, iki modül ve bir güç kaynağı kullanılmıştır. 

Devrenin kurulumu şu şekildedir: arduinonun D9 pininden çıkartılan kablo GPS modülünün 

(GY-NEO6MV2 GPS) RX pinine bağlanır. nanonun D8 pininden çıkartılan kablo GPS 

modülünün TX pinine bağlanır. Bu bağlantılar kart ve modülün iletişimini sağlar. nanonun D3 

pininden çıkartılan kablo GSM modülünün (Sim800L Mini GSM/GPRS) RXD pinine bağlanır. 

nanonun D2 pininden çıkarılan bağlantı kablosu GSM modülünün TXD pinine bağlanır. Bu 

bağlantı kart ve GSM modül arasındaki iletişimi sağlar. Kart ve modüller arasında ortak 

elektirik akımını sağlamak için nano kartın GND pini GSM ve GPS modülünün GND pinlerine 

bağlanır ve elektirik akımının – kutbu sağlanır. arduino nanonun 5V pininden çıkarılan kablo 

GPS modülünün ve GSM modülünün VCC pinine bağlanır ve elektirik akımının + kutbu 

sağlanır. Oluşturulan – ve + kutuplar güç kaynağına bağlanarak kartın ve modüllerin beslenmesi 

sağlanır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                     

(Resim 8): Devre şeması 
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Devre kurulumu tamamlandıktan sonra modüllerin kodlama işlemine geçilmiştir. İlk olarak 

SoftwareSerial.h/ AltSoftSerial.h/TinyGPS++.h kütüphaneleri arduino IDE ye kurulmuştur. 

Daha sonra kartta ve modüllerde kullanılan pinler tanıtılmıştır. Hastaya sanal güvenli bir alan 

oluşturmak için geo-fencing yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde kodlara hastanın ilk konumu 

eklenmiş ve daha sonra maxDistance konumu yazılarak belirli bir mesafe tanımlanmıştır. Bu 

yöntem ile kod içerisinde otomatik bir geometrik alan oluşturulur. Konum verileri bu alan 

dışında olursa uyarı çıktısı verilir. Kodun devamında başlangıç ve kontrol komutları eklenir. 

Kodların bir kısmı görsellerde paylaşılmıştır.  

 

Sistemlerin devre kurulumu tamamlanıp yazılım kısmı bittikten sonra kemer ve kulaklığın 

tasarımına geçilmiştir. Kemer için devre elemanlarını içerisinde bulunduracak olan hücre 

tasarımı yapılmıştır. 4.5x1.5x3 cm boyutlarında köprü şeklini andıran kemer hücreleri 

tasarlanmıştır. Donanımlar arası bağlantıyı sağlaması için hücrelerin sağ ve sol kısımlarında 1 

cm lik kablo çıkışları bırakılmıştır. Devre elemanları hücrelerin içine yerleştirildikten sonra 

kablolarla birbirlerine bağlanmıştır. Hücrelerin alt kısımlarından kayış geçirilerek ürüne kemer 

şekli verilmiştir. Kulaklık üzerinde çalışmalar devam ettiği için tasarımı rapora eklenmemiştir. 

Proje planlamasına göre tasarım haziran-temmuz ayları içerisinde tamamlanacaktır.  

 

 
(Resim 9): Kemer hücre tasarımı       (Resim 10): Kemer hücre tasarımı        (Resim 11):Kemer hücre tasarımı                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Resim 12): Proje kodlarının başlangıcı 

Sistemlerin kodları hazır şablonlar üzerinden yazılmış ve amaç doğrultusunda değişiklikler 

yapılarak son haline getirilmiştir. (Kodlar kaynakçada paylaşılmıştır) 
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3.2. Hasta Yakınının Yaşadığı Psikolojik ve Sosyolojik Sorunların Çözümlenmesi 

 

Alzheimer hastasına bakım veren kişinin gününün çoğu hastanın ihtiyaçlarını karşılamak ve 

onu gözetmekle geçer. Kendine zaman ayıramayan hasta yakını psikolojik ve sosyolojik 

sorunlar yaşamaya başlar. Bununla beraber bakım sürecindeki zorluklara ekonomik sıkıntı da 

eklenir. Bu sorunun çözümü bakım veren kişinin sosyalleşebileceği, bilgi alıp deneyimlerini 

paylaşabileceği maddi ve manevi destek alabileceği her an ulaşılır bir platform tasarlamakla 

mümkündür. Hasta yakınının psikolojik ve sosyolojik sorunlarına çözüm sunmak için özel bir 

platform tasarlanmıştır. Bu platformun içeriği ve çalışması şu şekildedir: 

 

• Metin Paylaşım Sistemi: 

Bu sistemde hasta yakınları platform üzerinden yaşadıklarını, hissettiklerini, tecrübe ve 

gözlemlerini yazıya aktararak insanlarla paylaşabilir. Hasta yakınının paylaştığı yazı 

uygulamayı telefonuna indirmiş herkes tarafından görüntülenebilir. Bu sistemdeki amaç 

hastanın duygusal ve mantıksal bir paylaşım yapmasını sağlayarak sosyalleşmesini ve yalnızlık 

gibi olumsuz duygulardan arınmasını sağlamaktır.  

 

• Bilgilendirici Forum Ortamı Sistemi: 

Bu sistemde hasta yakınları sormak istedikleri soruları forum sistemi üzerinden sorabilir. 

Sorular uygulamaya sahip olan herkes tarafından görüntülenebilir. Cevaplama seçeneği herkes 

için açıktır. Konu hakkında bilgisi olan biri deneyimlerini ve bilgilerini hasta yakınının sorusu 

altında paylaşarak bilgilenmesine yardım eder. Bu sistemdeki amaç Alzheimer bakım sürecinde 

hasta yakınlarının yaşadığı bilinçsizlik ve bilgiye kolay ulaşamama sorununu çözmektir. 

 

• Alzheimer hakkında yazılmış metinler, seminerler, videolar: 

Bu bölümde bugüne kadar Alzheimer hakkında yazılmış araştırma yazıları ve çeşitli metinler 

bulunur. Bununla beraber Alzheimer hakkında yapılmış seminerler ve çekilmiş videolar bu 

kısımda görüntülenebilir. Hasta yakını merak ettiği ya da ilgisini çeken bir konuda yazılmış 

metinlere çekilmiş video ve seminer görüntülerine rahatlıkla ulaşabilir. 

 

• Psikolojik Destek Sistemi: 

Platforma gönüllü psikolog ve psikiyatristlerin katılması için ayrı bir kayıt eklenmiştir. Hasta 

yakını platformda gönüllü olarak hizmet veren psikolog ve psikiyatristlerden ücretsiz olarak 

yardım alabilir. Bu sistemde amaç, zaman ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle psikolojik tedavi 

alamayan hasta yakınlarına tedavi imkanı sunmaktır.  

 

• Maddi Destek Sistemi: 

Dileyen hasta yakınları platformdaki gönüllü bağışçılardan maddi destek alabilir. Platforma bir 

bağış geldiğinde bu destek platform sisteminde ihtiyaç sahiplerinin önceden sisteme girdikleri 

banka hesaplarına aktarılır. Bu sistemdeki amaç ekonomik sıkıntı yaşayan hasta yakınlarına 

destek olmaktır. 

 

• En yakın dernek nerede? 

Hasta yakınları adresine en yakın Alzheimer derneğinin konumuna ve iletişim bilgilerine 
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platformdaki Alzheimer dernek haritası üzerinden ulaşabilir. 

 

Platform tasarlanırken hasta yakınlarının sorun yaşamaması için platformun sade ve anlaşılır 

olmasına dikkat edilmiştir. Platform hakkında bilgilendirici bir metin uygulamaya eklenmiştir. 

Bu metinle hasta yakınları hem uygulamayı hem platformu nasıl kullanacağını öğrenebilecektir. 

Tasarlanan platform wandering sorununda kemer ve kulaklığı kontrol eden uygulamaya entegre 

edilmiş ve iki farklı giriş yapılmıştır. Uygulama ana ekranından hasta yakını dilerse wandering 

kontrol paneline dilerse platforma geçiş yapabilecektir.  

 

4. Yöntem 

 

Bu bölümde proje fikrinin geliştirilmesinde, teknolojik sistemlerin kurulmasında ve ürünlerin 

tasarlanmasında kullanılan bilimsel yöntemler anlatılmıştır. 

 

4.1. Beyin Fırtınası Yöntemi: (Alex Osborn) 

Beyin fırtınası tekniği, bir konu hakkında çözüm üretmek, karar vermek, hayal yolu ile 

düşünmek ve fikir üretmek amacı ile kullanılan üretimci bir tekniktir. Beyin fırtınası, genel 

itibari ile bilindiği düşünülen fakat çoğu kez tam olarak anlaşılamamış bir düşünce tekniğidir. 

 

Beyin fırtınası yöntemi literatür taraması aşamasında proje fikri geliştirilirken kullanılmıştır. 

Proje fikri, ele alınan sorun, ve bu bağlamda bulunan çözümler takım içerisinde beyin fırtınası 

yöntemi kullanılarak geliştirilmiş ve değerlendirilmiştir. 

 

4.2. Saha Taraması Yöntemi: 

Saha araştırması, bir tasarım projesinin yönünü belirlemek ve daha önce bilinmeyen kullanıcı 

ihtiyaçlarını anlayabilmek için uygulanan, gerçek hayattan gerçek kullanıcıları gözlemlemeye 

dayalı, çok önemli bir metottur. Araştırılan konu hakkında nitel verilere ulaşmak için yapılan 

görüşmeler ve kaynak incelemelerini kapsar. Nicel araştırma için de kullanılan bir yöntemdir. 

 

Bu yöntem projede wandering sürecini ve Alzheimer hastalığını en doğru şekilde tanımak ve 

anlamak için kullanılmıştır. Projenin literatür taraması aşamasında Türkiye Alzheimer 

Derneği’nden randevu talep edilerek bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda Alzheimer 

konusunda tecrübeli hemşire ve hasta bakıcılara sorun ve çözüm kısmı hakkında yaşanılan 

sorunlar sorularak yanıtlar not edilmiştir. Alzheimer hastaları ve yakınlarının psikolojileri 

araştırılarak projeye yön verilmiştir.  

 

4.3. Metin Analiz Yöntemi: 

Metin analizi yapmak araştırmacının belgelerin barındırdığı bilgileri inceleyip anlamlandırarak 

nitelikli verilere ulaşmasını temel alır. Gerekli metinlere ulaşmak için pek çok ortam 

bulunmaktadır. Olabildiğince farklı kaynaklardan inceleme yapmak araştırmaya derinlik 

kazandırır. 

 

4.4. Mühendislik Tasarım Süreci: 

Projede çözüm kapsamında geliştirilen ürünlerin tasarım sürecinde mühendislik tasarım süreci 

adımları izlenmiştir. Mühendislik tasarım sürecinin adımları şunlardır: araştırma, 
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kavramsallaştırma, fizibilite değerlendirmesi, tasarım gereksinimlerinin belirlenmesi, ön 

tasarım, ayrıntılı tasarım, üretim planlaması ve araç tasarım, üretim. 

 

4.5. Geo-Fencing Yöntemi: 

Geo-Fencing GPS teknolojisi tarafından tanımlanan sanal bir coğrafi sınır veya bir çittir. Belirli 

bir alana nesne girdiğinde veya ayrıldığında yazılımın bir uyarıyı tetiklemesini sağlar. Çiftlik 

hayvanları ve diğer hayvanları izlemek için kullanılabilir. Ebeveynler, çocuk izleme için 

kullanabilir. 

 

4.6. Algoritma ve Akış Diyagramı Çizilmesi: 

Projenin çalışma prensibinin ve sistemlerin işlem sırasının belirlenmesi için algoritma ve akış 

diyagramı modeli kullanılacaktır. Algoritma çözümün ya da belirlenmiş olan amaca nasıl 

ulaşılacağının anlatılmasıdır. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Alzheimere yönelik geliştirilen ürünlerin çoğu hastaların hatırlamasına yardımcı olacak 

uygulama, akıllı oyunlar, tabletler gibi ürünlerdir. Wandering hakkında geliştirilmiş ürün sayısı 

çok azdır. Piyasada wandering hakkında geliştirilmiş ürünlerin büyük bir kısmı MedPage 

şirketine aittir. Medpage Tracker Alarm, Medpage Wi-fi Camera, Cpr Watchu Guardian, 

Medpage Micro GPS bu markanın wandering için geliştirdiği ürünlerden bazılarıdır. 

Geliştirilen ürünlerin temeli hasta harekete geçtiğinde bunun hasta yakınına bildirilmesine 

dayanır. Wandering sürecini yönetme ve hastanın güvenliğinin otonom sağlanmasına yönelik 

hiçbir ürün geliştirilmemiştir. Geliştirilen ürünlerde yardım çağrısı hastanın kontrolüne 

bırakılmıştır. Piyasada bulunan ve proje amacına en yakın ürün yine MedPage markasının 

geliştirdiği Cpr Watchu Guardian ürünüdür. GPS izleme teknolojisi ile kaybolan kişilerin 

bulunmasını sağlamak amaçlı bileklik şeklinde bir ürün tasarımıdır. Üzerinde farklı 

fonksiyonlar barındırmaktadır. Bunlar SOS butonu ile acil bir durumda kayıtlı kişileri sırası ile 

arama, Geo-zones ile kişi önceden belirlenen sınırların dışına çıktığında cihaza eklenen kişilerin 

bundan haberdar olması şeklindedir. Unutursam Fısılda projesinde geliştirilen ürünle 

kıyaslaması yapıldığında projenin yenilikçi yönü ortaya çıkmaktadır. 

 

Birinci Yön: Cpr Watchu Guardian wandering anında hasta yakınına sadece bir uyarı mesajı 

gönderir. Unutursam fısılda projesi kapsamında geliştirilen ürünlerde sadece uyarı verilmekle 

kalmayıp hasta yakınının bu uyarıyı fark edip fark etmemesi bir etken olarak alınmıştır. Bu 

bağlamda geliştirilen ‘’Wandering Uyarı Sistemi’’ ve bu sistemin işleyiş amacı projenin özgün 

niteliklerinden biridir.  

 

İkinci Yön: Cpr Watchu Guardian ürününde wandering uyarısı verildiği andan sonra süreç 

izlenmez, hasta takip edilmez ya da durumu hasta yakınına bildirilmez. Unutursam Fısılda 

projesindeki temel amaçlardan biri ise uyarı vermekle kalmayıp bu süreci yönetmek hatta hasta 

yakınını sürece dahil etmektir. Bu amaç doğrultusunda geliştirilen anlık konum takip sistemi, 

dış ortam sesi kaydetme sistemi ve hasta yönlendirme sistemi wandering sorununa çok daha 

iddialı bir çözüm sunmakla birlikte projenin yenilikçi yönlerinden biri olmuştur. 
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Üçüncü Yön: Proje kapsamında geliştirilen hasta ile iletişim sisteminin bir benzeri piyasadaki 

ürünlerde bulunmamaktadır. Wandering sürecinde hasta ve yakınının iletişimini sağlaması 

amaçlanan bu sistem başlı başına bir yenilik getirmiştir. Alzheimer Derneğinde yapılan 

toplantıda bu sistemin wandering sürecine oldukça fazla etki edeceği ve bu etkinin olumlu 

yönlerde olacağı Alzheimer konusunda tecrübeli kişilerce doğrulanmıştır. 

 

 

Dördüncü yön: Geliştirilen ürünlerin tamamında acil yardım durumu hastanın kontrolüne 

bırakılmıştır. Alzheimer hastalığının orta evre ve sonrasındaki hastalar süreci yönetemez ve 

mantıklı karar veremezler. Bu bağlamda Unutursam Fısılda  projesinde hastanın güvenliği 

tercihe bırakılmamış otonom haber sistemi geliştirilmiştir. 

 

 

Beşinci Yön: Piyasada wanderinge yönelik tasarlanmış ürünler yurt dışı kaynaklı olduğu için 

satışları euro bazında yapılmaktadır. Piyasada bulunan ürünlerin fiyat ortalaması 80-200 €’dur. 

Bu projede geliştirilen ürünlerin maliyeti ise bu fiyatlarla kıyaslandığında oldukça düşüktür. 

Alzheimer hastasına bakım veren ailelerin ekonomik sıkıntılara sahip olduğu düşünüldüğünde 

maliyetin uygunluğu projenin en büyük artılarından biridir. 

 

Bununla beraber projede hasta yakınlarının yaşadığı psikolojik sorunlardan yola çıkarak 

tasarlanan Hasta Yakını Platformuna benzer bir çalışma daha önce hiç yapılmamıştır. Hasta 

yakınlarına psikolojik, sosyolojik, maddi ve manevi destek olması amacıyla tasarlanan platform 

başlı başına bir yeniliktir.  

 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projede prototip çalışmaları belli bir aşamaya kadar ilerlemiştir. Gelinen noktada hiçbir 

uygulanabilirlik sorunu yaşanmamıştır. Projede tasarlanması planlanan yazılım sistemlerini 

tamamı teknolojik açıdan mümkündür ve farklı şekillerde günümüzde kullanılmaktadır. 

Arduino kartların işlevleri ve kullanım alanları göz önüne alındığında uygulanabilirlikte 

yaşanabilecek bir sorun gözükmemektedir. Bu bağlamda proje ticari bir ürüne dönüştürülürken 

de sorun yaşanmayacağı tahmin edilmektedir. Projeyi hayata geçirirken karşılaşılabililecek 

riskler ve çözümleri raporun riskler başlığı altında belirtilmiştir. Planlanan proje takvimine göre 

temmuz ayı içerisinde projenin prototip çalışmaları bitecek ve proje üretime hazır olacaktır. 

Maliyetinin hesaplılığı, ürünlerin ulaşılabilirliği ve tasarımdaki kolaylıklar seri üretime 

geçilirken yaşanabilecek sorunları önleyecektir.  

 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

7.1. Proje Takvimi: 
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7.2. Maliyet Tablosu 

 

 

 

 

 

Projenin prototip maliyeti tablodaki gibidir. Proje hayata geçirilirken kemerin ve kulaklığın dış 

cephesinde filament yerine daha sağlam ve konfor düzeyini yükselten ürünler kullanılacaktır. 

Ürün araştırması yapılmıştır, net karar kılınmadığı için rapora eklenmemiştir. Kullanılacak ürün 

haziran ayı içerisinde kararlaştırılacaktır. Ürün değişimiyle fiyat farkı maksimum %20 

olacaktır. Projenin genel maliyetine 780 TL denilebilir. 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Alzheimer hastalığı erken evre, orta evre ve geç dönem olmak üzere üç evreye ayrılır. Orta 

evrede hastalığın belirtileri daha net ve kısıtlayıcı hale gelir. Hastalar, ev dışında tek başlarına 

dolaşamaz durumdadır.8 Projemizin hedef kitlesi kaybolma riski taşıyan orta evre ve 

sonrasındaki Alzheimer hastaları ve bu hastalara bakım verenlerdir. Projemizde geliştirilen 

Alzheimer Platformunun hedef kitlesini Alzheimer hastasına bakım verirken sosyal ve 

psikolojik sorunlar yaşayan hasta yakınları ve bakıcıları oluşturur. 

 
8 Koca E. Ve ark. (2017). Alzheimer Hastalığı'nda Evrelere Göre Hastaya Bakım Veren Kişi(Ler)nin Yükü. Arch 

Neuropsychiatry 2017; 54: 82-6 
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9. Riskler 

Proje hayata geçirilirken yaşanabilecek riskler ve bu risklerin oluşturabileceği sorunlar analiz 

edildi. Analiz edilen riskler için uygun çözüm ve çözümler geliştirildi. Risklerin önem 

derecesini belirleyebilmek için etki matrisi kullanıldı. Proje çalışmaları devam ederken risk  

analizlerine de aynı şekilde devam edilmektedir. 
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