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Proje Konusu 

☒ Hareket izleme ve destek sistemleri 

☐ Kronik hastalık takibine yönelik giyilebilir teknolojiler 

☐ Görme engelli bireyler için hastane içi yönlendirme sistemleri 

☐ Gereksiz antibiyotik kullanımını azaltmaya yönelik teknolojiler 

☐ Nefes bileşenlerinden hastalık teşhisi yapabilen sistemler 

☐ Fiziksel tıp ve rehabilitasyona yönelik teknolojiler 

☐ Ortez ve protez teknolojileri 

☐ Hastalık teşhisine yönelik karar destek sistemleri 

 
1. Problem Tanımı ve Mevcut Durum Değerlendirmesi (15 puan) 

Yaşlanma süreci beraberinde fizyolojik ve ruhsal problemleri de getirmektedir. Bu 

süreçte yaşlılarda karşılaşılan en büyük problemlerden birinin ilaç kullanımında aksamalar 

ve düzensiz ilaç kullanımıdır.( Abacıoğlu, N.(2005),”Akılcı İlaç Kullanımı,Üniversite ve 

Toplum Dergisi Aralık 2005, Cilt 5,Sayı 4, s.251) 

Bedensel engelli (Hareket sistemi kısıtlığı olanlar), yalnız yaşayan, ilaç alma saatini 

bilmeyen bireyler, yaşlılar ve uyanmada zorluk yaşayanlar hedef kitle olarak belirlenmiştir. 

Bu yaş grubu için ilaçlarını tam ve zamanında alamama sorunu neticesinde tedavilerde 

aksama yaşanmakta ve istenen başarılar elde edilememektedir. 

Yapılan araştırmalara göre, Tablo 1.’de de görüldüğü üzere, yaşlıların %67,9’unun 

ilaçlarını kendi kendisine içebildiği, %85,5’inin ilaçlarını düzenli olarak kullanmadığı, 

yalnızca %14,5’inin düzenli olarak ilaçlarını kullandığı tespit edilmiştir. 
 

İLAÇ KULLANIM DAVRANIŞLARI SAYI % DAĞILIM 

İlaçlarını kim 

içiriyor? 

Kendisi 112 67,9 

Ailesi 53 32,1 

İlaç kullanma 

düzeni 

Düzenli kullanım 24 14,5 

Düzensiz kullanım 141 85,5 

Tablo 1. İlaç Kullanım Davranışları [1] 

Piyasada bulunan ilaç hatırlatma cihazlarının ortak özellikleri arasında portatif ve 

manuel olması söylenebilir. Fakat bu durumda kişiyi ilaçlarını almaya zorlamak yerine 

yalnızca bir hatırlatıcı görevi görmektedir. Projemizin ana ayrım noktası, tam otomatik ve 

ilacın alınmaması durumunda aralıksız alarm verilmesi denebilir. 

2. Özgünlük (25 puan) 

Projemiz tedavisine evde devam eden hastaların çeşitli nedenlerden dolayı ilaçlarını 

alamama sorununa çözüm üretmek amacı ile geliştirilmiştir. Kas ve hareket sisteminin 

çeşitli rahatsızlıkları, unutkanlık, ile zamanında uyanamama gibi sorunlardan dolayı ilacını 

alamayan kişilere sesli uyarı yaparak zamanında ilaç almalarını sağlamayı planlamaktayız. 

Piyasadaki benzerlerinden farklı olarak sesli ikaz verecektir. Ayrıca küçük bir su haznesi 

ve bardak kısmı eklenecektir. 

Hastaların ilaç saatlerini unutmasına karşın bu proje ile hekim tarafından verilen ilaçlar 

ve bunların alınması gereken saatlerde alarm ile kişiye ilaç vaktinin geldiği bildirilecektir. 

Alarmın kapanması için hasta kişinin ilaç kutusundan hareket sensörü yardımıyla ilacını 

alması gerekmektedir. Yaptığımız araştırmalarda İstanbul Gelişim Üniversitesinin 

Eczanematik (İlaçmatik) isimli bir projelerinin olduğu fakat projemizden farklı olarak dış 

mekanlarda kurulu bir cihaza okutulan reçete sayesinde ilaçları bir eczane düzeni içerisinde 
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kutular halinde kişilere verdiği görüldü. Bu proje sadece kısmi isim benzerliği dışında 

projemizle benzerlik taşımamaktadır. 

 

3. Yöntem (30 puan) 
Hastanın hayati tehlikelere maruz kalmaması için tam vaktinde ve yeterli dozajda ilaç 

alması gerekir. Yaşlı hastalarda ise ilaç saatini unutma ve hangi ilacı alması gerektiğini 

karıştırma problemi sık yaşanmaktadır. Projemiz bu durumun önüne geçme amacıyla 

tasarlanmış alarm ve hareket sensörü içeren bir cihazdır. Cihazımız muadillerinin aksine 

hareket sensörü yardımıyla doğru ilacı otomatik olarak vermektedir. Bu özellik sayesinde 

projemizin uygulanacak metotla problemin çözümü için en etkili ve verimli yöntem olacağı 

düşünülmektedir. Projenin ana mantığı şu şekildedir: 

 

-   Sistem içerisine önceden eklenmiş ilaçların alınması gereken zaman geldiğinde sistem 

üzerinde bulunan buzzer alarm vererek kişinin ilaçlarını alması için uyarıda bulunacaktır. 

Akabinde sistem hareket sensörü sayesinde kişinin sisteme uzaklığını hesaplayıp, kişi ile sistem 

arasındaki ergonomik mesafeye gelindiğinde sistem üzerinde bulunan pompa ile hazne 

içerisindeki suyu sistem üzerindeki bardağa aktaracaktır. Tüm bu işlemler sürerken sistem 

hareket sensörü ile kişinin hala yakın mesafede olup olmadığını kontrol ederek tekrar kısa bir 

uyarı vererek ilaçların aktarılması için servo motora 72 derecelik (360/5) pwm (Pulse Width 

Modulation) sinyali uygulayacaktır. Servo motorun kontrolü sonrasında sistem bir sonraki ilaç 

vaktine kadar kendini bekleme moduna almaktadır. 

 

Kısa bir örnek üzerinden örnek vermek gerekirse; 

- Saat 11:00'de alınması gereken bir ilaç için 11:00'de alarm çalacak ve kişi ilacını 

almak için cihaza elini uzattığında cihaz otomatik olarak ilacı verecek. Bir saniye sonra 

cihazın içerisinde bulunan pompa yardımı ile önceden hazırlanmış su deposundan 

(damacana, sürahi vb.) cihaz üzerinde bulunan su bardağı doldurulacaktır ve alarm bir 

sonraki ilaç vaktine kadar duracaktır. 

 

Proje için; 

• Arduino Uno R3 Programlama Kartı, 

• HC-SR501 Ayarlanabilir IR Hareket Algılama Sensörü (PIR), 

• 6V 120 litre/saat Su Pompası, 

• SG90 RC Mini Servo Motor, 

• Buzzer 

• DS1302 RTC/Saat Modülü 

• Standard 16x2 LCD Ekran kullanılacaktır. 
 

3 boyutlu yazıcı ile tasarlanmış kutu içerisindeki Arduino kartını programlayarak ilaç 

saati geldiğinde buzzerın alarm vermesi sağlanacak ve PIR sensörü çalıştırıldığında 

öncelikle su bardağının içerisine pompa yardımıyla su doldurulacaktır. Su dolum işlemi 

bittikten sonra servo motor dönerek alınması gereken ilacı bırakacaktır. Aynı zamanda 

LCD ekranda alınan ilacın ismi ve anlık saat bilgileri gösterilecektir. 

 

Projenin görselleştirme aşamalarında üç boyutlu çizimler için “Solidworks”, elektronik 

simülasyon için “Proteus”, kontrol kartı olan Arduino Uno R3’ün programlaması için ise 

“Arduino” dili kullanılmıştır. 
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Solidworks 3B Tasarım 

 

A-) 16x2 LCD Ekran 

B-) 6V 120 litre/saat Su Pompası 

C-) Arduino Uno R3 Programlama Kartı 

D-) SG90 RC Mini Servo Motor 

E-) Buzzer 

F-) HC-SR501 Ayarlanabilir IR Hareket Algılama Sensörü (PIR) 
 

 

Proteus Elektronik Simülasyonu 
 

Elektronik komponentlerin bağlantı şemasında da görüldüğü üzere, PIR sensörü 

üzerinden gelecek 0-1 lojik girdiler sayesinde kişinin sisteme uzaklığı kontrol edilmektedir. 



6  

LCD ekranın data pinleri olan 11 (D4) - 12 (D5) - 13 (D6) - 14 (D7) pinleri Arduino kontrol 

kartına sırasıyla, 5 - 4 - 3 - 2 pinlerine bağlanmıştır. 

Aynı zamanda güncel saatin okunabilmesi ve işlenebilmesi için kullanılan DS1302 

RTC/Saat modülünün üzerinde bulunan 20 mHz değerindeki kristal ile güncel saat işleme 

alınabilmektedir. 

Servo motor sürücüsü olarak ise L293D entegre kartı kullanılmıştır. Sürücünün Arduino 

ile haberleşerek data aktarımı için sürücünün IN1 (input-1), Arduino’nun 10’uncu pini 

kullanılmıştır. Servo motorunun yönettiği, üç boyutlu yazıcı ile üretilmiş, çarkın tork değeri 

çok küçük olacağı için 5 volt ile çalışabilen mini servo motor seçilmiştir. Kullanılan servo 

motor 0-5 volt aralığında çalışma gösterdiği için sürücünün EN1 (Enable-1) pinine Arduino 

üzerinden 5 volt enerji uygulanması düşünülmüştür. L293D entegre sürücü pwm sinyalleri 

ile konum ve hız kontrolü rahatlıkla gerçekleştirilebilmektedir. 

Su pompasının kontrolü için Arduino üzerinden lojik 0 ve 1 sinyal göndererek pompa 

içerisindeki fırçasız motorun kontrolü gerçekleştirilebilmektedir. Motora hareket sinyali,  

motorun orta bacağı olan sinyal pinine, Arduino’nun 9’uncu pini üzerinden aktarılmıştır.  

Diğer bacaklara ise 5 volt giriş ve toprak hattı bağlanmıştır. 

 
 

4. Uygulanabilirlik ve Ticarileşme Potansiyeli (25 puan) 

Projenin tam otomatik ve birden fazla işlevi gerçekleştirebilmesi muadillerinin 

arasından sıyrılmaya yardımcı bir faktördür. Benzer projelere bakıldığında, oldukça manuel 

ve ilkel kaldıkları görülmektedir. Üretime uygun ve piyasada rahatlıkla bulunabilen 

komponentler kullanılması ticarileşme yönünde olumlu bir neden olmasına rağmen fiyat 

artışına neden olmaktadır. Üretim maliyetini düşürmek adına kontrol kartı tasarımı yapılıp 

daha fiyat performans ürünü haline getirilebilir. Fakat cihaz haznesinin üç boyutlu yazıcılar 

ile üretileceği hesaba katıldığında piyasadaki muadilleri ile olan fiyat farkını oldukça 

kapatmaktadır. 

 

5. Referanslar( 5 Puan) 

 

- Abacıoğlu, N.(2005),”Akılcı İlaç Kullanımı”Üniversite ve Toplum 

Dergisi,Aralık2005,Cilt 5,Sayı 4, s.251 

- Şenol M. (2010) “Koruyucu Hekimlik Açısından Dermatolojide Akılcı  İlaç Kullanımı 

“,Türkiye Klinikleri J Dermatol-Special Topics, s.145 

- İstanbul Gelişim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama Transfer Ofisi Uygulama 

ve Araştırma Merkezi Eczanematik projesi 

- https://www.motorobit.com/blog/icerik/servo-motor-nasil-calisir-ve-arduino-ile-servo- 

motor-kontrolu-nasil-yapilir 

- https://www.kodkampusu.com/arduino-hareket-sensoru-ile-hirsiz-alarmi/ 

- https://www.robocombo.com/blog/icerik/arduino-16-2-lcd-kullanimi 

- https://www.robocombo.com/blog/icerik/arduino-ile-buzzer-kullanimi 

- HC-SR01 datasheet 

- Arduino örnek kütüphaneleri 
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