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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Uyku, vücudun tamamının (başta beynin) dinlenmeye geçtiği dönemdir. Sağlıklı bir yaşam için 

kaliteli uyku çok önemlidir. Uyku apnesi yaşayan kişilerde uyku kalitesi birinci dereceden 

bozulmaktadır. Bu durum zamanla kişinin depresif ve sinirli bir ruh haline bürünmesine yol 

açabilmektedir. Uyku esnasında solunumun durması olarak tanımlanan uyku apnesi sendromunda 

uyku sırasında birkaç saniye süren geçici boğulmalar yaşanabilir. Bu boğulma anında kandaki 

oksijen seviyesi düşerek, beynin uyanmasını sağlar(Hisar Hospital, 2021). Projede uyku apnesi 

sorunu yaşayan kişiler için onları uyandırmak amacıyla Apnea sensör kutusu yapılmıştır. Apnea 

sensör kutusu için Tinkercad, Arduino ve Appinventor uygulaması ile yapılmıştır. Böylece 

kişilerin uyku solunum düzensizliklerini belirlemek uyku esnasında Apnea sensör kutusu 3D 

yazıcıdan çıkarıldıktan sonra içine pil, anakart, breadboard, led, kablo, pil yatağı, titreşim sensörü, 

ses kartı, buzzer eklendikten sonra yatak başlığına monte edilip gece uykuda rahatsız etmeden 

hastalığı algılayıp devreye girer. Projemizde de uyku apnesi hastalığını hastaya ve yakınındakilere 

ses sensörü, ışık, titreşimle önceden haber vererek kalp krizi, nefessiz kalma vb. durumların önüne 

geçilmektedir. 

 

2. Problem/Sorun 

     Uyku apnesi, sık görülen ve uyku sırasında tekrarlayan ataklarla, soluk alıp vermenin kesintiye 

uğradığı tehlikeli boyutlara varabilen bir uyku bozukluğudur. Tedavi edilmediği takdirde uyku 

apnesi, Tip 2 şeker hastalığı ve inme veya kalp krizi gibi bazı önemli kardiyak hastalıkların ortaya 

çıkmasında rol oynayabilir. Uyku apnesi geçiren insanların nefessiz kalması veya oksijeni az 

alarak kalp geçirmesi projenin sorunudur. Kullanılan çözümlerin kullanımı zor olması (oksijenin 

dengelenmesinde kullanılan CPAP, BPAP), uyku konforunun azalması gibi faktörleri vardır. 

Bizim projemiz ise bu konularda daha iyi olur. Dil kökü veya yumuşak damağın veya aşırı 

büyümüş bademciklerin hava yolunu tıkaması sonucunda en az 10 saniye nefes alamamak uyku 

apnesi olarak adlandırılır. Uyku apnesi sırasında solunum çabası sürse de, bir süre sonra daha da 

artan bu çaba beyni uyarır ve hava yolu açılır(Fotoğraf 1, 2). Solunumu durana kadar horlayan 

kişi, gürültülü bir homurdanma ile yeniden nefes almaya ve horlamaya devam eder. Gerekli 

önlemler alınmadığında uyku apnesinin dikkatsizliğe yol açarak trafik kazası riskini 7-8 kat 

arttırdığı ve iş kazalarına neden olduğu biliniyor. Uyku apnesinin görülme sıklığı %1-4 olsa da, 

diyabet hastalığının %3, astım sıklığının yaklaşık %5 olduğu düşünülürse ne kadar önemli bir 

sorun olduğu daha iyi anlaşılabilir(Memorial,2021). 

 

 

 

Fotoğraf 1, 2. Uyku apnesi solunumu ve normal solunum gösterimi.  
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3. Çözüm  

Proje CPAP teknolojisi ile birleştirilerek uyku apnesi sırasında uyku apnesini tespit ettikten 

sonra oksijeni dengelleyerek olası risklerin önüne geçilir(Fotoğraf 3). Projemizin sorunu  

ise hastalık anında hastanın içine nefessiz kalarak kalp krizi gibi hastalıkların önlenmesidir. 

Bu sorunu çözerken izlediğimiz yol ise şunlardır; 

 -  Ses algılama cihazı ile hastanın nefessiz kalmasını algılamak. 

 -  Hastalığı algıladıktan sonra titreşim, ışık, ses sistemleriyle haber vermek. 

 -  Sensörler yardımı ile hasta kaldırılmaya çalışılır. 

 -  Sensörler yardımıyla yakınındakilere haber verilir. 

 -  Hastalığın şiddeti telefon uygulamasından algılanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf 3. CPAP teknolojisi uyku apnesi görünümü 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 1. Apnea sensörün yatakta 3D şeklinde önden perspektif görünümü. 

 

 

 

 

 

   Şekil 2. Apnea sensör kutusunun içindeki devre şemasının 3D şeklinde önden perspektif           

görünümü. 

Devre şeması elemanları birleştirilerek(Şekil 2)  Apnea sensör kutusuna yerleştirilir(Şekil 1)  

 

4. Yöntem 

Projede uyku apnesi sorunu yaşayan kişiler için onları uyandırmada kullandığımız 

apnea sensör kutusunda; titreşim sensörü, anakart, breadboard, led, buzzer, şarj cihazı, 

kablo, telefon, ses algılama modülü bulunmaktadır. Çizimlerimiz Tinkercad programından 

3D şekilde çizilmiştir. Malzemelerimizden kumanda, anakart, led, buzzer, kablo, titreşim 

sensörü, breadboard, ses algılama modülü Arduino markasından temin edilmiştir. Kutunun 

içindeki devre şeması ise fritzing uygulamasından 2D olarak çizilmiştir(Şekil 3). Projemizi 
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yaparken izlediğimiz yol şöyledir. 

-Anakart ile breadboard bağlantısı kurulur.  

-Breadboarda buzzer,titreşim sensörü. ses algılama modülü, led takılır kablolarla anakartla 

breadboard arasındaki bilgi alışverişi sağlanır(Şekil 4).  

-Anakarta kodlar yazılır.  

-Devre kutunun içine sabitlenir.  

-Kutuya 4 adet kolay yapışıp çıkan vakum yapıştırılır.  

-Apnea sensör kutusu yatak başlığına sabitlenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Şekil 3. Ses algılama modülü ve led fritzing uygulamasında 2D şekilde bağlanması. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Şekil 4. Buzzer fritzing uygulamasında 2D şekilde bağlanması. 
 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

     Projemizin kutusu 3D yazıcıdan çıkarılması ve yatak başlığına monte edilmesi 

projemizi yenilikçi yapmıştır ve projemizi Türk Patent ve Marka Kurumunun internet 

sitelerinde başvuru yapılmıştır. Projemizin kodlarının yenilikçi yönü ise ses algıladığı anda 

aktif olma özelliği. Projemizi diğer ürünlerden ayıran özellikleri, diğer ürünlerin çözüm 

odaklı olması, kullanılışının zor olması, tasarımı bakımından farklı olması, yüksek fiyatta 

olması bizim projemizin ise ikaz sistemi olması, ergonomik yapıda olması, mobil 

uygulaması ile kontrol edilebilmesi, tasarımı bakımından yatak başlığına monte edilmesi, 

diğer ürünlere göre maliyetinin az olması diğer ürünlerden ayıran özelliklerdir. Örnek 

verecek olursak bu ürünlerden biri CPAP cihazı cihazın kullanılmasındaki amaç hastaya 

sürekli ve sabit olarak hava basıncı uygulayarak uyku sırasında kapanan üst hava yollarını 

açık tutmaktır. CPAP cihazı hastanın burnuna yerleştirilen ya da burun ve ağızı tamamen 

içine alan, yumuşak silikon bir maske ve bunu cihaza birleştiren hortumdan ibarettir. Hafif 

ve orta şiddetli vakaların tedavisinde kullanılan bu cihazın olumlu etkisi birkaç gün içinde 

görülür.(Foras,2018) 
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6. Uygulanabilirlik  

Özelliği yatak başlığında olup nefes sesini algıladıktan sona titreşim, ses ve ışıkla hastayı 

uyandırmak ve hastanın yakınındakilere haber verilmesinin sağlanmasıdır. Belirtildiği 

üzere kutunun içine cihazlarımızı eklenmesi ardından da hayatımızda sorun çıkarmadan 

kullanılacak bir biyomedikal ürün haline gelecektir. Uyku kalitesini bozmadan ses 

algılaması daha kullanışlı hale getirir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje şuan deneme amaçlı bir prototip olarak üretilecek ama daha büyük destekler ve 

sponsorlar gelirse daha çok geliştirme çalışmaları yapılarak daha üst düzey bir cihaza 

dönüştürülür(Tablo. 2). Malzemeleri aldığımız firma ile görüşülerek daha az yer kaplayan, 

daha ucuz ve daha net sonuçlar alınan bir cihaz üretilir(Tablo. 1). 
                                                          

     Tablo.1 Proje Maliyet Tablosu 

Malzeme adı Fiyat Malzemeler Fiyat 

Arduino UNO  80 TL Kablo E-D 10TL 

Buzzer 5TL 12V 2a Adaptör 50TL 

Ses sensörü 10TL 4’lü vakum  20TL 

Kullanılacak 

programlar(aylık) 

ve filament 

500TL Arduino 

Kumanda 

10TL 

Direnç Set 25TL Hızlı yapıştırıcı 30TL 

Mini breadboard 5TL RGB Led 5’li 10TL 

Titreşim sensörü 10TL Ardiuno Bağlantı  

Kablosu 

5TL 

Çift taraflı bant  40TL Toplam maliyet 

yaklaşık 

810TL 

  

             Tablo.2 Proje Takvimi                          

30 Haziran 20 Temmuz       30 Temmuz 25 Ağustos 

Proje 

malzemelerinin 

temini ve yapımı 

başlaması 

Yapım sürecinin 

tasarımsal olarak 

bitirilmesi 

Yapım sürecinin 

yazılım olarak 

bitirilmesi 

Projenin tamamen 

bitirilmesi ve 

sunuma hazır hale 

getirilmesi 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)  

         Her yaşta ve her cinste görülse de, genellikle orta yaşlı ve kilolu erkeklerin 

hastalığıdır, en sık 40-65 yaşları arasında karşımıza çıkar. Uyku apne sendromu görülme 

sıklığının erkeklerde %4, kadınlarda %2 olduğu bildirilmiştir. Erkeklerde 2-3 kat fazla 

görülür, kadınlarda ise menapozdan sonra sıklığı artmaktadır(Biruni Üniversite 

Hastanesi,2019). 

Hedef kitlemiz her yaşta ve her cinste olan kişiler ile genellikle orta yaşlı ve kilolu 

erkekler ve menapozdan sonraki 40 yaş üzeri kadınlardır. 
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9. Riskler 

          Bizim projemizin olumsuz yanı şarj adaptörünün direkt apnea sensör kutusuna bağlı          

olmasından dolayı apnea sensörün yüksek sıcaklıklara çıkabilecek olmasıdır. Bu orta riskli bir 

problemdir ve B planı olarak kodlarını değiştirerek apnea sensör kutusu ses aktif olduğunda 

kendini çalışır hale getirecek bu sayede hem ısınma az olacak hem de enerji tasarrufu 

sağlanacaktır. Ortamdaki seslerin algılanmasının önüne geçebilmek için daha hassas ses 

algılama cihazı kullanılacaktır. Kargolamada yaşayabileceğimiz sorun ise parçalar hassas 

olduğu için kıralabilir bozulabilir bunla beraber yeni parça temin etmek bizi zaman sıkıntısına 

sokabilir. Maddi açıdan yaşayabileceğimiz sıkıntı ise alacağımız malzemeler yurtdışı ithalat 

olduğu için kurlardan dolayı fiyatları değişebilir. 
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