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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Modern hayatın getirilerinden biri olan uzun oturuşların meydana getirdiği sorunlar farklı 

alanlarda karşımıza çıkmaktadır. Bu durum varis, huzursuz bacak sendromu, derin ven 

trombozu gibi kişilerin yaşam kalitesini düşürecek ve hatta hayati tehlike taşıyabilecek 

hastalıkların oluşmasına sebep olmaktadır. Bu sağlık sorunlarının altında yatan asıl sebep baldır 

kaslarının hareketsiz kalması sonucunda kan dolaşımının yavaşlamasıdır. Baldır kas 

pompasının çalışması için baldır kaslarının çalışması gerekmektedir. Çalışmada bu sorunlara 

çözüm olarak iki ürün geliştirilmiştir. Birinci üründe, otomatik olarak baldır kaslarını belirlenen 

zamanlarda çalıştıran, hafif, programlanabilen ve cep telefonu uygulaması ile kontrol edilebilen 

baldır kas pompasıdır. Bir kol manşonu, bir motor pompa, bir solenoid dc valf, L298N sürücü 

kartı ve Arduino Uno yazılım kartından oluşan bu baldır-kas pompası için açık kod 

sistemlerinden faydalanılmıştır. L298N sürücü kartı Ardunio Uno’dan gelen komutları motor 

pompa ve valfe iletir ve böylece belirli aralıklarla manşon şişer ve iner. Bacağa sarılı olan 

manşonun bu hareketi baldır kaslarına 50 mmHg basınç uygulanmasını sağlayarak kas ve damar 

sisteminin çalışmasını sağlar. Bu ürünün tasarımında kullanılan malzemelerin kolay temin 

edilebilir ve düşük maliyetli olmasına dikkat edilmiştir. Ayrıca kullanıcı dostu olarak tasarlanan 

ürün farklı yaşlardaki bireylerin kullanımı için uygundur. İkinci ürün ise masa başında uzun 

süre çalışmak zorunda kalan insanlar için oturdukları yerde baldır kaslarını çalıştıran mekanik 

bir alettir. Bu aletin tasarımında, ayak pedalının altında ayarlanabilir serum lastiklerinin 

kullanılması planlanmıştır. Bu sayede masa başı çalışanları oturdukları yerde ayaklarını yukarı 

aşağı hareket ettirerek baldır kaslarını kolaylıkla çalıştıracaktır. Düşük maliyetli, taşınması ve 

kullanımı kolay bir ürün tasarlanması hedeflenmiştir. 
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2. Problem/Sorun 

Değişen yaşam tarzımız ile birlikte insanlar günümüzde uzun uçak veya otobüs yolculukları, 

masa başı çalışma düzeni, farklı hastalıklar ve hatta hareket edememe gibi farklı sebepler 

sonucunda uzun süre boyunca oturmaktadır. Uzun süreli oturma sonucunda bir anda olmasa da 

kişilerin hayatlarının ilerleyen zamanlarında onları hayat boyu sıkıntıya sokabilecek hastalıklar 

oluşabilmektedir. Bu hastalıkların asıl sebebi, kirli kanın kalbe geri dönmesini sağlayan baldır 

kas pompasının çalışmamasıdır (İlhan, 2010). Bu pompanın çalışması için baldır kaslarının 

çalışması gerekmektedir. Varis, huzursuz bacak sendromu, derin ven trombozu (DVT) ve derin 

ven trombozunun bir sonraki evresi ve ölümcül bir hastalık olan akciğer embolisi gibi 

hastalıklar bunların başında gelmektedir (Sağlık Bakanlığı, 2015). 

Varis, toplardamarların genişleyip uzaması ile kıvrılmış hale gelmesidir (acibadem.com.tr). 

Varisin gelişimi ile birlikte damarlarda pıhtı oluşumu sebebiyle bacaklarda ağrı, şişme ve 

kızarıklık gibi semptomlar gelişir. Huzursuz bacak sendromu olarak isimlendirdiğimiz hastalık 

nörolojik bir rahatsızlıktır ve bacaklarda yanma, iğneleme, titreme, ağrı gibi birkaç semptom 

gösterir (medicalpark.com.tr). DVT, aynı zamanda toplar damarın pıhtılaşması olarak da 

isimlendirilir (hisarhospital.com). Bu hastalık mobilizasyonu az olan, hareket edemeyen 

hastalarda sıklıkla görülür. DVT hastalığına yakalananların bacakları basma, kalkma gibi 

hareketler yapamayınca bacaktaki kan dolaşımı yavaşlar, yavaşlayınca da toplar damarın 

içindeki kan pıhtılaşır. Bu pıhtı da bacaktaki kan dolaşımını tıkar. Akciğer embolisi ise, DVT 

sonucu pıhtının tıkadığı yerden bir parçanın kopup kan dolaşım yoluyla önce kalbe sonra da 

akciğere gitmesi ve bir damarı tıkamasıyla oluşur. 

Bahsi geçen bu hastalıkların tedavisi için tıpta var olan çözümler yetersiz değildir fakat 

uygulanabilirlik ve pratiklik açısından zor ve maliyetlidir. Çalışmamızda geliştirmeyi 

hedeflediğimiz ürün ile uzun oturuşların ve hareketsizliğin getireceği sorunların önüne 

geçmeye çalışarak bu şikayetler oluşmadan veya ileri seviyeye gelmeden önlenmesini 

amaçlıyoruz.  

 

3. Çözüm  

Bu tür sıkıntılar yaşayan insanlara tavsiye edilen ilk şey gün içinde olabildiğince hareket 

etmeleridir. Ancak yolculuk veya sağlık sebebi ile hareket edemeyen ve yürüyüşe fırsat 

bulamayan bireyler için geliştirmeyi hedeflediğimiz ürün hareketsiz kalan insanların baldır 

kaslarının gün içinde otururken dahi hareket etmesini sağlayacaktır.  

Baldır kas pompası diye isimlendirdiğimiz bu mekanizma, bireylerin günlük yaşamındaki 

rutinlerine devam ederken kullanabilecekleri portatif ve kullanımı kolay bir üründür. Bacağa 

sarılan manşon sayesinde baldır kaslarını alttan üste sıkıştırıp belirli aralıklarla maksimum 50 

mmHg basınç uygulayıp daha sonra bırakarak pompalama hareketi yapar. Bu sayede de kan 

akışının hızlanmasında etkili olur. Böylece masa başı çalışanlar, çeşitli rahatsızlıklar sebebiyle 

ayağa kalkmakta zorluk yaşan bireyler veya uzun yolculuklara çıkan kişilerin kolaylıkla 

kullanabileceği bir ürün tasarlanmıştır. Baldır kas pompasının prototipinde, bir kol manşonu, 

bir motor pompa, bir solenoid dc valf,  L298N sürücü kartı ve Arduino Uno yazılım kartı 

kullanılmıştır. 

Geliştirdiğimiz ikinci ürün ise işi dolayısıyla uzun süreli masa başında çalışmaya devam 

ederken bir yandan ayaklarını öne arakaya hareket ettirerek baldır kaslarını çalıştırıp kirli kanın 

kalbe geri dönmesini kolaylaştıracaktır. Kaslarda yeterli etkiyi oluşturabilmesi için sistemde 
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kullanılacak ayak pedalının altında esnek ve kalın serum lastikleri kullanılması planlanmıştır. 

Bu hareketin hangi duruş pozisyonunda ne kadar etkili olabileceği hakkında Beden Eğitimi 

Öğretmeni Orçun Hamarat’a danışılmıştır. 

 

4. Yöntem 

4.1 Kullanılan malzemeler 

Baldır kas pompası prototipinde kullanılan malzemeler şunlardır: 

 Tansiyon aletinden alınan kol manşonu 

 Bir motor pompa 

 Bir solenoid dc valf 

 L298N sürücü kartı 

 Arduino Uno yazılım kartı 

 

4.2 Tasarım gelişim aşaması 

Öncelikle baldır kas pompasının temel prototipini düşünürken bu ürünün taşınabilir, insanları 

rahatsız etmeyecek şekilde takılabilir ve aynı zamanda uygun fiyatlı olmasına özen gösterdik.  

Şekil 1’de görülen prototipimizde kol manşonu baldır kaslarını sıkıp bırakmakla görevlidir. 

Motor pompanın kullanım alanı da kol manşonuna gerekli havayı gönderip manşonu sıkmaktır. 

Valf ise motor pompa sayesinde kol manşonuna gönderdiğimiz havayı geri boşaltmak, bu 

sayede de sıktıktan sonra gevşetme hareketini tamamlamaktadır. Son olarak da L298N sürücü 

kartı ile Ardunio Uno yazılım kartı birlikte işlemektedir. Bu iki kartı ürünün beyni olarak kabul 

edebiliriz. Ardunio Uno kartı motor pompa ve valfe devrenin çalışması için yeterli voltajı 

veremediği için L298N sürücü kartı devreye girer, görevi ise bu devreye yetecek voltajı 

vermektir ve Ardunio Unodan gelen komutları motor pompa ve valfe iletmektir. Bu şekilde de 

belirli süre aralıklarıyla amacımız olan sıkıp gevşetme hareketi gerçekleşir ve baldır kaslarında 

kan dolaşım hızı artar.  

Şekil 1. Ürünümüzün prototip görseli ve kullanım anından bir görüntü 

 

4.3 Yazılım aşaması 

Bu aşamanın başında basit bir kod sistemi ile makinemizi çalıştırmayı denedik çünkü kod ne 

kadar karışık olursa makinemizin işleyişi de o kadar karışık olacaktı. Prototipimizin kodları 

Şekil 2’de yer almaktadır. 
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Şekil 2. Baldır kas pompası prototipine ait kod sistemi 

 

4.4 Montaj aşaması 

Ardunio Uno kartı ile L298N sürücü kartını jumper kablo ile bağladık. Ardından sürücü kartına 

motor pompayla valfi bağlamak için jumper kabloların motor ve valfe giden uçlarını 

lehimledik. Motor pompanın çıkışına da manşonu ekleyerek devreyi tamamladık. Böylece 

prototipin sağlam ve kullanılabilir olmasını sağladık. 

 

4.5 Mekanik tasarımın dizaynı ve üretilmesi 

Şekil 3. Mekanik tasarımın teknik çizimi 
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Şekil 3’te görüldüğü gibi mekanik tasarım teknik çizimle ayrıntılı şekilde çalışılmış ve gerekli 

malzemeler belirlenmiştir. Üretim ve montaj aşamasına geçilecektir. 

4.6 Deneme ve sonuçların gözlenmesi 

Sorun ve çözüm önerimiz hakkında Kalp Damar Cerrahı Uzman Dr. Alp Dolgun ile bir görüşme 

yapılmıştır. Geliştirilen ürünün, yukarıda bahsedilen hastalıkların gelişimini 

yavaşlatabileceğini ve hatta durdurabileceğini belirtmiştir. 

Baldır kas pompası prototipinin, amacımıza yönelik çalışıp çalışmadığını görebilmek için varis 

şikayeti olan bir yakınımızdan ürünü denemesini istedik. Bu denemeleri gerçekleştiren 

yakınımız özellikle ağrı ve yorgunluk hissinin azaldığını belirtti. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Geliştirilmesi hedeflenen ürünler, toplumumuzda sıklıkla karşılaşılan çeşitli hastalıkların 

oluşmasını veya ilerlemesini önlenmek amacıyla üretilecektir. Piyasada yer alan benzerlerinde 

ise temel amaç masaj uygulanması ve kas ağrılarının hafifletilmesi yönündedir. Bu sebeple 

ürünümüz piyasadaki benzerlerinden oldukça ayrılmaktadır.  

Ürünler tasarlanırken, ofiste, uçakta, otobüste ve hatta yatalak hastalarda kullanılabilmesini 

hedefleyerek hafif ve kullanımının basit olmasını istedik. Ayrıca yaşlı veya çeşitli sağlık 

problemleri dolayısıyla hareketi kısıtlı bireylerin tek başlarına kullanabilecekleri nitelikte bir 

ürün olmasını da amaçladık. Ürünü oluşturan parçaları seçerken bu kriterleri göz önünde 

bulundurduk. Örneğin bacağa sarılacak ve kaslara basıncı iletecek olan kısmı tansiyon aletinin 

kol manşonundan oluşturduk. Bu durum ürünün portatif olmasının yanı sıra düşük maliyetli 

olmasını da sağladı. Böylece piyasadaki benzerlerinden farklı bir yönü daha ortaya konmuş 

oldu. 

Açık kod sistemlerinden faydalanıp, uygun olanları birleştirerek kendi kod sistemimizi 

oluşturduk.  

 

6. Uygulanabilirlik  
Ürünü oluşturan materyaller kolayca ulaşılabilir ve bir araya getirilebilir niteliktedir. Bu sebeple 

üretim aşaması kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Ayrıca düşük maliyetli olması da 

uygulanabilirliğini arttırmaktadır. Kullanılan parçaların uygun maliyetli olmaları da olası bir 

arıza durumunda hızlıca çözüm üretilmesini kolaylaştırmaktadır. 

Ürünün hedef kilesine ulaşmak için hedeflenen faydalarının kanıtlanması gerekmektedir. Bu 

doğrultuda çeşitli hastanelerden destek alınarak doktor tavsiyesi ile gönüllü bireylere ürünün 

kullandırılması planlanmaktadır. Bu çalışmadan elde edilecek sonuçlar ile potansiyel 

kullanıcılara ürünün tanıtımı gerçekleştirilecektir. 

Ayrıca işi gereği devamlı uzun yolculuklara çıkan kişilerin kullanımına sunmak için uçakta 

sabit olarak bu ürünün bulunmasının ne gibi etkileri olacağı konusunda İzmir Adnan Menderes 

Türk Hava Yolları Müdürü Suat Oral ile görüşülmüştür. Özellikle baldır kas pompasının bu 

yönde yararlı olabileceği ve geliştirilebileceğini belirtmiştir. Bu durum da hem ürünün 

kullanımının yaygınlaşması hem de uygulanabilirliğinin artması açısından önemlidir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Prototipi geliştirirken kullanılan parçaların hem kolay temin edilebilir olmalarına hem de düşük 

maliyetli olmalarına dikkat edilmiştir. Ürünümüzün prototip aşamasındaki toplam maliyeti 
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ortalama 180-200 TL’dir. Piyasada yer alan ürünlerden bizim ürünümüzle en çok benzerlik 

gösteren lenf ödem kompresyon cihazı 1.300-6.000 TL arasındadır.  

İş/ Zaman (hafta) 1 2 3 4 5 6 7 8 

Gerekli materyalin temin edilmesi X        

Baldır kas pompası montajı  X X      

Baldır kas pompası yazılımının düzenlenmesi   X X     

Sistemin çalışmasının kontrolü ve hata tespiti    X X    

İkinci ürünün tasarımı      X   

İkinci ürünün montajı ve denenmesi      X X X 

 

Gerekli materyal Ortalama 

maliyeti (TL) 

Kullanım amacı 

Kol manşonu 35 Bacağı belli aralıklarla sıkma 

DC motor pompa 25 Manşona hava gönderme 

Selenoid valf 29 Anahtarlama görevinde 

L298N motor sürücü kartı 15 Arduino ile pompa arasındaki bağlantı 

Arduino Uno 45 Ürünün beyni 

Arduino 4’lü pil yuvası 10 Devre elemanı 

4’lü AA kalem pil 6 Devre elemanı 

Erkek erkek bağlantı kablosu 6 Devre elemanı 

Bilgisayar bağlantı kablosu 5 Veri aktarımı 

Basınç sensörü 17 İstenilen ve kişiye özel basınç 

ayarlamasının yapılmasında 

Mekanik tasarım  350 İkinci ürünün üretimi 

Toplam 543  

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar)  
Geliştirilen ürünün baldır kaslarını uyararak kas hareketinin ve kan dolaşımının artmasını 

sağlaması hedeflenmektedir. Gün içerisinde işi gereği veya yaşadığı rahatsızlık sebebi ile uzun 

süre oturmak ve yatmak durumunda kalan, hareketi kısıtlanmış olan ve bu yaşam tarzı sebebi 

ile yukarıda bahsi geçen varis, huzursuz bacak sendromu, ve DVT gibi hastalıklara yakalanma 

riski olan her bireyin kullanımına uygundur. Ayrıca bu hastalıklara yakalanmış bireylerin de 

semptomların ağırlaşmaması adına doktor tavsiyesi ile kullanımı uygundur. Ofis çalışanları, 

uzun süreler uçak veya otobüs yolculuğu yapması gereken bireyler ilk hedef kitleyi 

oluşturmaktadır. Bunun yanında yaşlı veya yatalak bireyler de potansiyel kullanıcılar 

arasındadır. Kullanıcı dostu olarak tasarlanan ürün bu bireylerin tek başına cihazı kullanmasına 

olanak vermektedir. Bununla birlikte yaşadığımız pandemi durumu göz önünde bulundurulacak 

olursa, pek çok insanın aylarca evde kaldığı ve bu dönemde hareketlerinin oldukça kısıtlandığı 

görülmektedir. Böyle bir zaman diliminde de pek çok kişinin ihtiyaç duyduğu bir ürün olduğu 

söylenebilir. 
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9. Riskler 

     

İş paketi Risk analizi B planı  

Gerekli materyalin 

temin edilmesi 

Malzemenin zamanında temin 

edilememesi (risk puanı=3 ) 

Elimizde bulunan malzemenin 

kullanılması 

Baldır kas pompası 

montajı 

Malzemelerin zarar görmesi 

(risk puanı=2 ) 

Yakınımızda bulunan 

elektronikçilerden malzemenin 

temini 

Baldır kas pompası 

yazılımının 

düzenlenmesi 

Kodların hatalı olması (risk 

puanı=3 ) 

Kodların yeniden yazılması 

Sistemin çalışmasının 

kontrolü ve hata tespiti 

Motorun çalışma gücü 

istediğimiz şekilde olmaması 

(risk puanı=4 ) 

Daha güçlü bir motor almak 

İkinci ürünün 

tasarımında malzeme 

temini 

Malzemenin zamanında temin 

edilememesi (risk puanı=3 ) 

Çevremizden destek alarak 

malzemenin temin etmek. 

İkinci ürünün montajı 

ve denenmesi 

Ürünün boyutlarının büyük 

olması (risk puanı=6 ) 

Ürünün istenilen boyutlarda 

tekrar yapılması 

İkinci ürün için serum 

lastiklerin esnekliği 

İkinci üründe kullanılan serum 

lastiklerinin yeterli esneklikte 

olmaması (risk puanı=6 ) 

Daha kalın ve esnek serum 

lastiği kullanma 

 

 

O
L

A
S

IL
IK

 3 Normal Çok Çok 

2 Az Normal Çok 

1 Az Az Normal 

  1 2 3 

  ETKİ 
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