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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

Bakıma muhtaç yatağa bağımlı yaşlılar ve özellikle konuşamayan yatağa bağımlı 

engelli bireyler, idrar yaptıkları zaman, bazen yakınları veya bakım veren kişiler 

tarafından fark edilemiyor. Bu nedenle uzun süre ıslaklık içinde yatıyorlar. İdrar yolu 

enfeksiyonu, deri tahrişi gibi birçok rahatsızlık gelişebiliyor. Evde bakım hizmetlerinin 

temelinde bireylerin hastalığının etkilerini en aza indirmek, bakım alan ve bakım veren 

bireylerin yaşam kalitesini arttırmak yer almaktadır [1]. Bizde bu düşünceden yola çıkarak 

Şekil 1’ de de görüldüğü gibi projemizde bakım veren kişilere uyarı veren bir düzenek 

oluşturmayı hedefliyoruz. Bu düzenekte akım sensörü ve bluetooth modülünü deneyap 

kartı ile programlayacağız. Islaklık algılandığı zaman, tanımlı olan cep telefonuna veya bir 

cihaza sesli uyarı gidecek. Böylelikle kişilerin daha hijyenik ortamda konforlu bir şekilde 

yaşaması sağlanacak ve birçok hastalıklar önlenmiş olacaktır.  

 

      
 

Şekil 1: Proje Şeması 

 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

 

Yaşlılığa, kronik hastalıkta eklenince yatağa bağımlılıkta artmaktadır. Günlük yaşam 

aktivitelerini yerine getiremeyen yatağa bağımlı yaşlı ve engelli bireylerin beslenme, 

boşaltım, hareket gibi tüm öz bakım gereksinimleri, bakım veren aile bireyleri tarafından 

karşılanmaktadır [2, 3]. Bu nedenle evde bakım yapılan kişiler ve yakınlarının 

bulundukları ortamda desteklenerek, sosyal yaşama ayak uydurabilmelerini sağlamak, 

toplumsal entegrasyonlarını gerçekleştirmek, bakıma gereksinim duyan bireyin aile 

üyeleri ve özellikle de bakım verici birey üzerindeki yükünü hafifletmek son derece 

önemlidir [4]. Korkmaz ve arkadaşlarının (2018) çalışmasında evde bakım hizmeti alan 

hastaların %42,4’ünün yatağa tam bağımlı hasta olduğu saptanmıştır. Ayrıca yatağa 

bağımlı olarak evde bakım alan hastaların büyük çoğunluğunu yaşlı ve engelli bireyler 

 

TESPİT 

UYARI 
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oluşturduğunu tespit etmiştir [5]. Evde bakım vericilerin çoğunlukla bakım verdiği bireyin 

hastalığı, beslenmesi, ilaçlarının nasıl kullanılacağı ve boşaltım sorunları ile baş etmede 

zorlandıkları, ayrıca kendilerini yorgun ve uykusuz hissettikleri belirlenmiştir [6]. Yatağa 

bağımlı insanlar ile onlara bakım verenlerin yaşadıkları boşaltım problemlerinden biri 

idrarlarını da yatakta yaptırmak zorunda kalmalarıdır. Hasta bezi kullanılmaktadır. Uzun 

süre yatmaya bağlı olarak deride yeterli kan dolaşımı olamamakta ve deri incelmektedir 

[6,7]. Birde uzun süre idrarla temas ettiği zaman cilt tahriş olmaktadır [7]. Derinin, idrar 

yapılınca fark edilemeyip ıslak kalması durumunda cilt daha da incelerek yatak yaraları 

oluşacaktır [7]. Yatak yarlarının ilerlemesiyle de sepsis dediğimiz genel vücut 

iltihaplanması olur ve sonucu ölüme kadar gidebilir [7]. Ayrıca ıslanan altın geç 

değiştirilmesi nedeniyle özellikle kadınlarda idrar yolu enfeksiyonları da görülmektedir. 

Özellikle konuşmayan yaşlılar ve engellilerin durumlarını ifade etmeleri ve anlaşılmaları 

oldukça zor ve zaman alabilmektedir. Bütün bunları düşünerek yatağa bağımlı yaşlı ve 

engelli bireylerin, idrar yapmayla oluşan ıslaklığı algılayınca, bakım veren kişiye haber 

veren bir düzenek yapmayı düşünüyoruz.  

 

3. Çözüm  

 

       Yatalak hastalar idrarlarını yaptığı zaman, bakım veren kişileri haberdar etmek için 

tasarlayacağımız sistemde akım sensörünü, deneyap kartı ile programlayacağız ve 

bluetooth modülü ile bakım veren kişinin telefonuna sesli uyarı gidecek. Ya da bakım 

veren kişinin görebileceği, duyabileceği şekilde sesli ve ışıklı uyarı veren bir cihaz 

aracığıyla da haber verilebilecektir (Şekil 2).  

 

 
 

 

Şekil 2: Sistemin akış algoritması 

 

Bezden gelen 
Bakır teller akım 
sensörüne 
bağlanacak

Akım sensörü 
deneyap kartıyla 
programlanacak

Islaklık 
algıladığında 

Bluetooth 
aracılığıyla cep 
telefonu veya 
cihaza uyarı mesajı 
gidecek
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4. Yöntem 

 

Yatalak hastaya bakım verenleri haberdar etmek için tasarlamayı düşündüğümüz 

sistemin düzeneği Şekil 3’ de ki gibi olacaktır. 

 

 

 
 

 

Şekil 3: Sistemin düzeneği 
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Şekil 3’ de çizimini yaptığımız düzeneğinin tasarlanma aşamaları aşağıdaki şekil 4’ de 

verilmiştir. 

 

 

 
Şekil 4: Sistem düzeneğinin oluşturulma aşamaları 

 

 

Düzenekte; 

Hasta bezi ve hasta yatağına serili olan bezden bakır teller akım sensörüne 

bağlanacaktır. Akım sensör ve bluetooth modülü deneyap kartı ile programlanacaktır 

(Şekil 5).  

 

 
Şekil 5: Kodlama bölümleri 

Bakır Tel

• Hasta alt bezine bakır tel yerleştirilecek

• Yatak koruyucusuna bakır tel yerleştirilecek

Akım Sensörü

• Bakır tellerin uçları akım sensörüne bağlanacak

• Akımsensörü deneyap kartı ile programlanacak

Bluetooth 
Modülü

• Deneyap kartı ile proglamnacak

• Tanımlanan cep telefonu veya cihaza uyarı gönderecek

Cep Telefonu

veya

Cihaz

• Cep telefonunda sesli uyarı gelecek

• Cihazda hem sesli hem ışıklı uyarı olacak
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Yatağa bağımlı birey altını ıslattığı zaman bakır tellerin iletkenliği ile akım sensörüne 

ve bluetooth aracılığıyla cep telefonu veya belirlenen cihaza uyarı mesajı gidecektir. 

Düzenek için gerekli olan 5 V luk elektrik enerjisi, şebeke elektriği veya batarya/pil 

aracılığı ile sağlanacaktır. Cep telefonu mesaj gönderimni için Appİnventer uygulaması 

kullandık, tasarımını yaptık. Tasarımın kod ve cep telefonu görüntüsü Şekil 6 ve Şekil 7’ 

de verilmiştir. 

 
Şekil 6: Cep telefonu    Şekil 7: Kod görüntüsü 

 

 

5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü 

 

Günümüzde enürezis tedavisinde, çocuk idrar yaptığı zaman sesli uyarı veren ve 

çocuğu uyaran bir sistemler kullanılmaktadır (Resim 1 ve Resim 2). Bu sistem sayesinde 

çocuk uyanır ve kalan idrarını WC ye yapar [8]. Bizse bu sistemden yola çıkarak 

projemizde ıslaklığı algılayınca bakım yapan kişiye haber veren bir düzenek yapmayı 

planlıyoruz. 

 

    
Resim 1: Enüresiz tedavi sistemi  [9]  Resim 2: Enüresiz tedavi sistemi  [10] 
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Enürezis tedavisinde kullanılan sistemler sadece çocuğu uyandırmaya yönelik olduğu 

için uyarı cihazı da çocuğun yanındadır (Resim 3). Bizim projemizde cihaz, yatağa 

bağımlı bireye bakım veren kişilerin bulunduğu ortamda olacak. Ayrıca farklı olarak 

bizim projemizde cep telefonuna da uyarı mesajı gidecektir.  

 

  
Resim 3: Enüresiz tedavi sistemi  [11] 

   

Enürezis tedavisinde kullanılan sistemlerde nem sensörü kullanılmaktadır ve maliyeti 

arttırmaktadır. Biz sistemi bakır tellerin iletkenliğini kullanarak tasarlayacağız. 

 

Enürezis tedavisinde kullanılan sistemlerinde ıslaklığı tespit eden cihazın çocuğun 

üzerinde veya iç çamaşırında olması uyku sırasında rahatsızlık verebilir (Resim 4, Resim 

5). Şelil 3’ de görüldüğü gibi bizim sistemde kullanacağımız bakır teller kişinin fark 

etmeyeceği şekilde  yerleştirilecek. Böylelikle rahatsızlık vermeyecektir. 

     
Resim 4: Enüresiz tedavi sistemi  [12] Resim 5: Enüresiz tedavi sistemi  [13] 

  

         Projeye, enüresiz tedavisinde kullanılan yöntemden ilham alarak başladık ve 

hedeflediğimiz doğrultuda, yaptığımız literatür taramalarında yatağa bağımlı 

engellilerin altlarını ıslattıkları zaman, bakım veren kişilere haber (cep telefonu/cihaz 

aracılığı ile) vermek için yapılmış bir düzenek ile karşılaşmadık. Fikir tamamen 

takımımıza özgüdür. Projemizde cep telefonuna mesaj göndermek için bluetooth 

modülünü kullandık. Wifi veya GSM modülüde kullanarak tekrar tasarlanma 

yapılabilinir. GSM modülü sayesinde ev dışında da mesaj gelerek haberdar olunabilinir.  
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6. Uygulanabilirlik 

  

Projemize benzer bir ürün olan enüresiz tedavisinde kullanılan sistemler 

kullanılmaktadır. Bu sistemlerin piyasa satışları mevcuttur. Bizim projemizin tasarlanması 

ve ticari ürün olarak satışa çıkmasında bir olumsuzluk yaşayacağımızı düşünmüyorum. 

Kullanacağımız malzemelerden dolayı düşük maliyetli olması, enüresiz tedavisindeki 

sistemlerinde aynı düzeneğin kullanılabileceğini düşünüyoruz. Bizim hedef kitlemiz 

yatağa bağımlı yaşlı ve engelli bireylerde olsa, projemiz altını ıslatan çocuklar ve enüresiz 

tedavisine yönelik kullanılabilinir. Bu da ticari Pazar açısından oldukça kabul görecek bir 

kitle oluşturmaktadır.   

  

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Yaptığımız çalışmamızda kullanılan bakır tel, sensörler ve kontrol kartımız kolay 

bulunması açısından uygun maliyetlidir. Projemiz detay rapor aşamasını geçer ve mali 

destek alırsa;  kullanmayı planladığımız malzemeler aşağıdaki Tablo 1 gibidir. Projenizin 

tahmini bütçesi internet sitelerinden güncel fiyatlar alınarak 1 adet için hazırlanmıştır.  

 

Tablo 1: Dönemsel Harcama Planı ve Maliyet Takvimi 

 

Proje zaman planlamamız aşağıdaki tablo 2’ de ki gibidir. 

 

 Tablo 2: İş Takvimi 

S.N.  MALZEME  ADET HARCAMA DÖNEMİ FİYATI 

1  Akım Sensörü 1  

HAZİRAN-TEMMUZ 

45 TL 

2  Deneyap Kart 1 310 TL 

3  Bluetooth Modülü 1 200 TL 

4  Bakır Kablo 6 m 1 25 TL 

5  Diğer giderler (buzer, 

led, pil vb.) 

 100 TL 

TOPLAM   580TL 

  
OCAK 

 
ŞUBAT 

 
MART 

 
NİSAN 

 
MAYIS 

 
HAZİRAN 

 
TEMMUZ 

 
AĞUSTOS 

 
EYLÜL 

Literatür tarama 
ve Takım 
Oluşturma 

        

Ön değerlendirme 
raporu yazımı 

        

Proje detay 

raporunun 

yazımı 

       

Prototip 
Hazırlanması 

     

 

 

-Malzeme 

temini 

Prototif 

hazırlanması, 

uygulaması ve 

analizi 

 

Yaygınlaştırma       Yaşlı bireylerde denenmesi 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

        Hedef kitlemiz yatağa bağımlı yaşlılar ve özellikle konuşma engelli olan bireylerdir. 

Fakat altını ıslatan çocuklara ve idrar yapması için bez kullanılan her bireye yönelikte 

kullanılabilinir. 

 

 

9. Riskler 

Çalışmamızda bazı riskler bulunmaktadır. Bunlar ; 

 Tasarlayacağımız sistemimizde kullanılacak sensörlerin doğru değer ölçmesi hem 

zaman hem ekonomik açısından bir risk teşkil etmektedir.  Bu sebeple orijinal ve 

değerleri daha hassas olan akım sensörünün kullanılması planlanmaktadır. Ayrıca 

belli aralıklarla teknik servis desteği sağlanması planlanmaktadır.  

 Sistemi gerçek hayata geçirmeden önce fabrikasyon bir prototip üretilip öncelikle 

deneme amaçlı gönüllü bir yatağa bağımlı yaşlı-engelli bireyde kullanılarak 

sonuçları tespit edilmeli, başarı durumuna göre yaygınlaştırılmalı edilmelidir.  

 Düzenekteki kablolarda kopmalar olabilir. Yine periyodik kontrollerle ve bakımla 

bu sorunu da önüne geçebiliriz. 

 Bluetooth ile bağlanmada sorun yaşanabilir. Yine periyodik kontrollerle ve bakımla 

önüne geçebiliriz. 

 Ses ve ışık kaynaklarının yanmaması durumu olabilir. Yine periyodik kontrollerle 

ve bakımla bu sorunu da önüne geçebiliriz. 

Projemizde karışılabilecek riskler tablo 3 de verilmiştir.  

 

Tablo 1: Risk Tablosu 

Ol Olasılık ve etki 

matrisi 

Risk Katsayıları 

1-2 Az riskli 3-4 Orta Riskli 5-6 (Yüksek Risk) 

Malzeme kaynaklı 

Sorunlar 

Hatalı/kopuk/kırık kısmı 

incele, tamir et ve test et 

Donanımı kontrol et 

ve bozuk parçayı 

tamir et 

Bozuk parça tamir 

edilmiyorsa ilgili 

parçanın alternatifini 

bulunacaktır.  

Yazılımsal 

Kaynaklı 

Sorunlar  

Kaynak kodun hatalı 

kısmını değiştir, 

test/simüle et 

Alternatif kod 

denemeleri üretilir. 

İlgili kaynak kodu 

çalışmıyor ve hatanın 

kaynağı bulunamıyor. 

 

. 
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