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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

     Günümüzde görme engelliler ve görme problemi yaşayan insanlar, ilaç kullanırken kabartma 

alfabe (Braille) konusunda bilgi sahibi olamadıkları için sorun yaşamaktadırlar. Zaten ülkemizde 

Milli Eğitim Bakanlığının son istatistiki verilerine göre Braille alfabesini bilenlerin oranı sadece %2,5 

görünmektedir. Aynı zamanda yalnız yaşayan ve hafıza problemleri hastalıkları yaşayan veya ilaç 

kullanım davranışını bir türlü kazanamayan insanlar da aynı sorun ile karşılaşmaktadırlar. 

     Biz bu sorunu teknolojinin bize sunduğu olanakları ve yazılım yeteneğimizi kullanarak çözmeyi 

planlıyoruz. Tasarlayacağımız akıllı ilaç kutusu sistemi ile bu sorunu kökten çözmeyi düşünüyoruz. 

Yapacağımız yazılım ile çalışan ve mobil şebekeye bağlı elektronik bir kutu olarak tasarlayacağımız 

sistem ile ilaç kullanımı konusunda doğru bir yönlendirme ve takip yapmayı amaçlıyoruz. Eczanede 

akıllı ilaç kutusunun bölmelerine ilaçlar konuluyor. Eczacı ilacı sisteme girerken, hangi bölmeye 

hangi ilacı koyduğunu da işaretliyor. Böylece ilaçların bulunduğu olduğu alan ve doktorun yazdığı 

kullanım şartları E-NABIZ sitesine kaydedilmiş oluyor. Mobil sisteme bağlı olan akıllı ilaç kutumuz 

hangi ilacın kullanım saati gelirse o kapağı aktif ediyor ve kullanıcıyı uyarıyor. İlacın kullanılıp 

kullanılmadığı sistem üzerinde de, yetki verilen kişilerce(çocuk, kardeş, eş, aile doktoru, eczacı vb..) 

takip edilebiliyor. Bu şekilde ilaç kullanımından maksimum verim elde etmeyi düşünüyoruz. 

Böylece hem ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz hem de kişinin sağlıklı ilaç kullanmasını teşvik 

ediyoruz. 

 
 

2. Problem/Sorun: 

     Günümüzde görme engelli bireyler için hayatın her alanında kolaylıklar yapmaktayız ve yapmaya 

devam ediyoruz. İlaç kullanımı konusundan olaya bakacak olursak, ilk gördüğümüz şey ilaç 

kutularının üzerinde ilaç isimlerinin kabartma (Braille) alfabesiyle yazılmış olduğu oluyor. Bu 

kabartma alfabeyi bilen görme engelliler için oldukça büyük kolaylık ama ilacın kullanım aralığı ve 

süresi ile ilgili maalesef bir kolaylık görünmüyor.  
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Aynı zamanda ülkemizde Braille alfabesini her 1000 görme engelliden sadece 25’i biliyor. Bu oran 

dikkate alındığında kabartma yazılarının çok da okunduğunu söyleyemeyiz. 

     Görüşme yaptığımız görme engelli arkadaşımız, kutuların üzerine kullanım talimatına göre, gün 

ve doz sayısı kadar delik açtığını ya da içtiği ilaçları sırasıyla ses kaydına aldığını söyledi. Bu ciddi 

manada bir problem ve zorluk olarak karşımıza çıktı. 

     Aynı açıdan olaya bakarsak, görme zorluğu yaşayan, unutkanlığı olan veya az gören bireylerde 

de aynı problemler ile karşılaşmaktayız.  

     Bu konuda yapılmış akademik çalışmalarda (1), katılımcıların %26,6’sının doktorun önerdiği 

ilaçları kullanılması gereken süreden önce kestiği, yapılan ikinci çalışmada ise (2) katılımcıların 

ilaçları tarif edildiği gibi kullanılmama oranının %61,6 olduğu bildirilmiştir. Diğer bir çalışmada (3) 

ise sadece katılımcıların %53,6’sının doktorun reçete ettiği ilaçları uygun sürelerde kullandığı 

saptanmıştır.    

     İnsan sağlığı ve hayatının, bizim için en önemli nokta olmasından dolayı bu problem oldukça 

ciddi görünüyor.  

 

3. Çözüm  

     İlaç kullanımının takip edilmesi ve hatırlatılması konusundaki problemleri, kendi 

programladığımız elektronik devre elemanlarından oluşan mobil sistem ile çözmeyi planlamaktayız. 

Akıllı İlaç Kutusu (AİK) adını verdiğimiz sistemin temel özellikleri, mikroişlemci kontrollü, mobil 

şebekeye bağlı, takip edilebilir ve hatırlatıcı olmasıdır. 

     Doktorun reçete ettiği ilaçlar sistem üzerinden, eczacı aracılığıyla AİK’nin bölmelerine koyulur 

ve hangi ilacın hangi bölmeye koyulduğu sisteme girilir. Artık sistemde AİK’nin hangi bölmesinde, 

hangi ilacın olduğu, ne kadar süre ve dozda kullanılması gerektiği kayıt edilmiş durumdadır. Hasta 

E-NABIZ üzerindeki kayıtlı verilere göre AİK tarafından sesli uyarılır ve ilgili bölmenin kapağı 

açılır, uyarı lambası yanar. Hasta ilaç saatinin geldiğini anlar ve ilacı almak için kapağı tamamen 

açar, o sırada sisteme ilaç alındı mesajı iletilir. Aynı zamanda hastanın ilaçları içip içmediğinin 

durumunu sistemde yetki verilmiş kişiler de görebilir. Örneğin siz farklı bir şehirdesiniz ve 

annenizin ilacı içip içmediğini merak ediyorsunuz. Sistemde anneniz sizi yetkilendirme yaptıysa siz 

de içilen ilaçları sistemden görebilirsiniz ya da aile hekiminiz ilacı düzgün kullanıp kullanmadığınızı 

buradan görebilir. Hatta ilacı belirlenen periyot boyunca hiç kullanmaz iseniz sistemden doktorun 

ekranına uyarı olarak hastanın bildirimi gelebilir. 

     Bu şekilde tasarladığımız bir sistem ile hem ilaç kullanımının düzenli ve sağlıklı olmasını, hem 

tedavinin işe yarayıp yaramadığını öğrenebiliriz. Aynı zamanda hastanın ilaç kullanım alışkanlığının 

verilerini de anlamlı hale getirip Sağlık Bakanlığının iş yükünü azaltabiliriz. 

 

4. Yöntem 

     Akıllı İlaç Kutusu (AİK) ilaç kullanımının unutulması, takip edilememesi gibi problemleri tam 

otomatik bir yazılım-donanım birlikteliğiyle çözer. Kişiye tanımlanan AİK, sistemde artık o kişinin 

tüm kişisel E-NABIZ bilgilerine ulaşabilmektedir. Hasta doktora muayene olup, kendine tanımlı 

AİK ile birlikte eczaneye gider. Eczacı doktorun verdiği kod ile reçeteyi açar ve her ilacı AİK’nin 

farklı bölmelerine koyar. En son sistemden reçete için onay verirken, koyduğu ilaçların bölme 

numaralarını da sisteme kaydeder. Böylece sistem üzerinde ilaç-hasta arasındaki tüm bilgiler 

kaydedilmiş olur.  
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Tasarladığımız modül ile hastanın E-NABIZ üzerinden bilgileri AİK’nin mikroişlemcisine yüklenir. 

Yazılım ve algoritmasının tamamı bize ait olan yazılım, ilaç saatlerinde AİK’nin ilgili bölümün ilaç 

kapağını açar, sesli ve led ile uyarı verir. Hasta ilacı almak için kapağı tamamen açınca sistem “ilaç 

alındı” mesajını saat ve tarih ile birlikte E-NABIZ sistemine kaydeder. E-NABIZ sistemi üzerinde 

yetkilendirilmiş kişiler bu süreci izleyebilirler. 

  

     Sistem teknik olarak şu şekilde çalışmaktadır: 

 Sağlık Bakanlığının E-NABIZ sistemi üzerinde alınan reçete kullanım bilgileri, bizim 

AİK’nin mikroişlemcisi tarafından GPRS şebeke üzerinden alınır. 

 Eczacının hangi ilaç bölmesine, hangi ilacı koyduğu, eczacı tarafından sisteme kaydedilir. 

 Artık AİK’nin işlemcisinin hafızasında ilaç saatleri ve dozları, hangi ilacın hangi bölmede 

olduğu bilgisi bulunmaktadır. 

 Yaptığımız yazılım ile sistem saati sürekli olarak kontrol edilir ve ilaç saatleri geldiğinde 

tasarladığımız düzenek sayesinde mikroişlemciden gelen tetikleme sinyali ile kullanılması 

gereken ilacın bulunduğunu bölmenin kilidi açılır. 

 Hasta ilaç almak için, açılan bölmenin kapağını tamamen açınca, oraya yerleştirdiğimiz 

sensörler sayesinde kapağın açıldığı bilgisi GPRS şebeke üzerinde E-NABIZ sistemine kayıt 

edilmektedir. 

 E-NABIZ üzerinden, yetkisi olan herkes ilaç kullanım bilgisi görebilmektedir.  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

     Projemizin çıkış noktası, sınıfımızdaki görme engelli arkadaşımız ile yaptığımız görüşmeler 

oldu. Onun hayatta yaşadığı sıkıntıları nasıl kolaylaştırabiliriz derken projemizin ana hatları belli 

olmuştu. Bu anlamda araştırmalarımıza başladığımızda akıllı ilaç kutusu adı altında ürünlere 

rastladık. Bu ürünler, ayarlanan saatlerde uyarı ya da akıllı telefonlara bağlanıp oradan bildirim 

veren ürünlerdi. Görünürde iş gören ve ilaç saatlerini hatırlatan bir cihaz gibi görünüyordu. Fakat 

bu sistemlerin en büyük sıkıntısı, ilaç alarmı kuran kişinin inisiyatifine bağlı olmasıydı. Alarmı 

kuran kişinin hata yapması durumunda, geri dönüşü olmayan ilaç kullanım hataları gelişebilirdi. Bu 

açıdan bizim projemiz son derece güvenli olmaktadır. Piyasadan olumlu anlamda ayrıştığımız ilk 

nokta burası olmaktadır. Bizim sistemimiz her aşamada doktor, eczacı ve E-NABIZ sistemi 

üzerinden kontrol edilerek çalıştırılmaktadır. Yani işin ehli, profesyonel sağlık çalışanlarının 

kontrolünde diyebiliriz. 

     Piyasaya getirdiğimiz en büyük yeniliklerden birisi de, ilacın kullanıldığı saat ve zamanın 

sistemde kayıt edilmesidir. Böylece hekiminiz sizin hangi ilacı, ne zaman içtiğinizi görebilecek ya 

da olumsuz kullanım hatanızı anında uyarabilecektir. Piyasada bu şekilde çalışan bir sistem yoktur. 

     Bizim projemiz ile Akıllı İlaç Kutusunu kullanan bireylerin ilaç kullanım alışkanlıklarını 

öğrenebileceğiz ve bu konuda Sağlık Bakanlığı’na veri toplayabileceğiz. Milli bir sağlık 

politikamızın oluşmasında, kendi insanımızın verileri, bize çok daha kaliteli bir gelecek sağlamaya 

yeterli olacaktır. Bu konuda piyasada herhangi bir veri toplama aracı yoktur ve bizim projemiz bu 

anlamda çok işlevsel olarak çalışacaktır. 
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     Sistemde kullanılan malzemeleri kısaca tanıtmak gerekirse; 

 

 Arduino Uno Mikroişlemci Kartı (İçine geliştirdiğimiz yazılımı yükledik ve karar 

mekanizması olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda verileri mobil şebeke üzerinden 

E-NABIZ’a gönderir.) 

 LED Ekran (Zamanı gelen ilacın saatini ve bölme numarasını gösterir.) 

 Kuvvet ve Basınca Duyarlı Ağırlık Sensörü (İlaç bölmesinin açıldığını kontrol eder.) 

 Arduino Sim800 GPRS Modülü (Verileri E-NABIZ sunucusuna gönderir.) 

 Elektronik Kontrollü Kilit Mekanizması (Zamanı gelen ilacın bölmesini açar) 

 Bağlantı kabloları, pil veya adaptör 

 

6. Uygulanabilirlik  

     Projemizin uygulanabilirlik konusunda hayata geçirilebilecek en kolay projelerden biri olduğunu 

düşünüyoruz. Çünkü Akıllı İlaç Kutusunu tasarladıktan sonraki süreçte, hali hazırda bulunan mevcut 

E-NABIZ sistemini kullanıyoruz. Yeni sunucular, güvenlik önlemleri, işgücü gibi sorunlarımız 

olmuyor. Sadece E-NABIZ sistemine uyumlu ve entegre bir modül ve yazılım geliştiriyoruz. Bu 

sistem sayesinde hem kişiye ilaç kullanımı hatırlatması yapıyoruz hem de takibini yapıyoruz. Bu 

süreçte uzman sağlık personeli dışında kimse sisteme müdahale edemiyor. Dolayısıyla hata oranı 

düşük, mevcut sistemi kullandığı için maliyeti oldukça az bir proje gerçekleştirmiş oluyor.   

     Profesyonel sağlık çalışanları ile konuştuğumuzda, bu sistemin ülkemizde ilaç kullanımı 

konusunda bir farkındalık yaratacağını söylediler. Bu anlamda bu projenin uygulanabilir olması 

konusunda önünde hiçbir engel yoktur ve insan sağlığını korumak için mutlaka uygulanmalıdır. 

     Uygulanabilir olmasının en büyük sebeplerinden birisi de maliyetinin çok düşük olması (245 TL) 

ve herhangi bir kurulum gerektirmemesidir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
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Kullanılacak Ürün Yaklaşık Maliyet 

Arduino Uno mikroişlemci kart 25 TL 

LED Ekran  15 TL 

Kuvvet ve Basınç Sensörü (PL2728) 65 TL 

Sim800 GPRS Modül 100 TL 

Şarj Edilebilir Li-on Pil 20 TL 

Bağlantı Elemanları ve Dış Kasa 20 TL 

TOPLAM MALİYET 245 TL 



 

Planlanan İş Tarih Aralığı Planlanan İş Tarih Aralığı 

İlaç kullanımı hakkında 

dünya ve ülkemizdeki 

durumun araştırılması 

10-16 Şubat İlkel prototip yapılarak 

sistemin ilk teste hazır hale 

getirilmesi 

12-15 Mart 

İlaç takip sistemlerinin 

araştırılması 

17-22 Şubat Sistemde kullanılacak 

yazılımın geliştirilmeye 

başlanması 

15 Mart-15 Nisan 

Literatürde ilaç kullanım 

alışkanlıkları ile ilgili 

çalışmaların taranması 

24-29 Şubat Oluşturulan yazılımın 

mikroişlemci üzerinde test 

edilmesi ve hatalarının 

giderilmesi 

15-25 Nisan 

İnsan davranışları ile ilgili 

uzman görüşmeleri 

2-8 Mart Mobil şebeke üzerinde 

aktif olacak yazılımın 

yapılması ve E-NABIZ ile 

ilişkilendirilmesi 

25 Nisan – 25 

Haziran 

Projenin ana hatlarının 

çizilmesi 

9-10 Mart Son testlerin yapılıp 

sistemin aktif hale 

getirilmesi 

1-15 Temmuz 

Kullanılacak malzemelerin 

belirlenmesi 

10-12 Mart   

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

     Projemizde ilk ana hedef kitle, çıkış noktamız olan; görme engelli, az görebilen ya da unutkanlık 

problemi olan bireylerdir. Bu hedef kitlenin yanında ilaç kullanımını düzene sokamayan ya da 

sokmak isteyenlerdir. Aslında hedef kitle; kronik bir rahatsızlığı olup, düzenli ilaç kullanan herkes 

kabul edilebilir. 

 

9. Riskler 

     Biz sistemimizi kurarken tüm risk hesaplamalarını ele almaya çalıştık ve çözümler üretmeye 

çalıştık. Ortaya çıkan tabloda en büyük yine insanın müdahale ettiği anlarda ortaya çıkıyor. Hasta 

ilaç saatinde uyarıldı, hasta kapağı açtı, sisteme “kapak açıldı” (ilaç içildi) mesajı gitti ama hasta o 

anda ilacı içmeyebilir. Bu tip hastalarda ilaç içmeye karşı bir direnç olduğu için bu sistemde takip 

edilmeleri anlamsız olur çünkü hastaneye de yatırsanız ilaç içmek istemiyor ise bir şekilde bu 

durumdan kurtulabilir.  
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Bu sebeple ilacını düzenli içmek isteyen ya da çabalayan bireyler sisteme dâhil edilmelidir.Diğer 

insani bir risk ise eczacının yanlış bölme numarasını sisteme girmesi ya da karıştırmış olma 

ihtimalidir.  

     Teknik riskleri ele alırsak, sistemin pilinin bitmesi ya da teknik bir aksaklığın olması durumunda 

cihaz arıza moduna geçmekte ve aile hekimi ile eczacıya bilgilendirme mesajı gitmektedir. Bu 

durumda hasta ile iletişime geçerek yeni bir Akıllı İlaç Kutusu tanımlaması yapılarak bu riske bir 

çözüm yolu bulmuş oluruz. Eğer hasta Akıllı İlaç Kutusunu kaybederse, sisteme bildirim yaptığı 

anda GPRS şebeke üzerinden konum bilgisi hasta ile paylaşılarak bu riski de çözmüş oluyoruz. 

 

10. Proje Ekibi 

Takım Lideri: Emir Sinan YILMAZ 

Adı Soyadı Projedeki Görevi Okul  Projeyle veya problemle 

ilgili tecrübesi 

Emir Sinan YILMAZ 3D Tasarım ve Mekanik 

konularında çalışıyor 

Salihli NFK Sosyal 

Bilimler Lisesi 

Tam otomatik kilit ve mobil 

şebeke işlemleri ile ilgili 

çalışmalar yapıyor 

Necati KUTLU Yazılım ve Donanım 

konularında çalışıyor 

Salihli NFK Sosyal 

Bilimler Lisesi 

Okul yazılım ekibinde ve robotik 

konularında çalışmalar yapıyor. 

Alim TURGUT Danışman Öğretmen Salihli NFK Sosyal 

Bilimler Lisesi 

Mesleğinde uzun yıllar teknoloji 

üzerine çalışmalar yapmış ve 

görme engelli öğrencilere kolaylık 

sağlamak için uğraşmış bir yazılım 

gönüllüsü 
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