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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  
Geçirdiği kaza veya hastalıklar neticesinde yatağa bağımlı kalmış bireylerde oluşan yatak 

yaralarını hazırladığımız bu proje ile en aza indirmeyi amaçlıyoruz. Yatağa bağlı kalan hastaların 
hemen hepsinde oluşan ve kişilerin yaşam kalitelerini düşüren yatak yaraları hareketsizlik ve kan 
dolaşımının azalması nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Hastalarda oluşan bu yatak yaraları ciddi 
sağlık sorunları oluşturarak hastanede kalma sürecini uzatmakta hatta hastanın yeni ameliyatlara 
girmesine neden olmaktadır.   

Biz hazırladığımız bu projede yatağa bağlı kalan hastalarda oluşan bu yaraları en aza 
indirmek için titreşimle ve hareketle kan dolaşımını artırarak yara oluşumunu en aza indirecek bir 
yatak pedi tasarladık. Yatak pedi içine yerleştireceğimiz titreşim motorları hastaların kan 
dolaşımını hızlandıracak  ve  yatak pedi içine bası bölgelerinin denk geleceği yerlere hastayı 
hareket ettirmeye yaracak 3D yazıcıdan baskı alarak kullanacağımız aparatlarla hastayı hareket 
ettireceğiz. 

 

Sağladığımız bu hareketler ve titreşim sayesinde hastanın bası bölgelerinde kan dolaşımı 
sağlanacak ve yatak yaraları oluşumu en aza indirilecektir. Bu proje sayesinde yatağa bağlı kalan 
hastaların bu süreci daha konforlu ve huzurlu atlatmaları amaçlanmaktadır. 

2.Problem Durumunun Tanımlanması: 
Projemizi geliştirirken etrafımızdaki hasta yakınlarımızdan sıkça duyduğumuz uzun süre 

yatınca oluşan yaralarla ilgili bir çözüm bulmaya çalıştık. Sonra bu konuyla ilgili birçok hastanın 
sıkıntı yaşadığını ve oluşan yaralar yüzünden fazladan ameliyatlara girmeleri gerektiğini öğrendik. 
Çeşitli alanlardan araştırmalar yaptık. 

Yatak Bası Yarası Neden Oluşur? 
Yatak yaralarının oluşmasında en önemli faktör basınçtır. Yatağa ya da sandalyeye bağımlı 

olan kişilerde, uzun süre aynı pozisyonda kalmak, vücut ağırlığının hep aynı bölgelere basınç 
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uygulamasına neden olur. Vücut ağırlığının sebep olduğu basınç sebebiyle de bu bölgelerde (genelde 
kemikli alanlarda: topuk, dirsek, leğen kemikleri üzerindeki cilt, omuz) kan dolaşımı bozulur.Kan 
dolaşımındaki bu bozuklukla deri ve deri altı dokusu hasarı oluşmaya başlar ve sonuçta yatak yaraları 
oluşmaya başlar. Yatış pozisyonları doğrultusunda bası yarası oluşması mümkün olan bölgeler 
farklılıklar gösterebilir. Uzun süre sırtüstü yatmak durumunda kalan bir hastanın; topuk, kalça, kuyruk 
sokumu, dirsek, omuz ve baş –boyun bölgesinde yaraların oluşma riski varken, yüzüstü yatmak 
durumunda olan hastalarda yüz, omuz, leğen kemiği, diz, bileklerin çıkıntıları risk altındaki 
bölgelerdir. 
Yatak (Bası) Yaraları Kimlerde Görülür? 

Bası yaraları genellikle yatalak hastalarda görülür. Oluşan yaraların % 72’si yetmiş yaş üzeri 
insanlarda görülmekte ve bu yaraların da % 96’sı göbek altı bölgede oluşmaktadır. Yatalak hastaların 
yanı sıra hareket kısıtlılığı olanlar, sinir hasarına bağlı his kaybı olanlar (omurilik zedelenmesi, 
diyabet vb. nedenlerle), dolaşım sorunu bulunan kişiler, yaşlılar, çok şişman (dokulara uygulanan 
fazla basınç) ya da zayıf olan kişiler (yetersiz cilt altı dokusu) risk altındadır. 
(https://www.drmustafasener.com, 2022) 

Uzun süre hareketsizlik sonucu kan dolaşımı yavaşladığı için yaraların oluştuğunu tespit ettik. 
Bu yaraları önlemek için daha önce yapılmış bazı yataklar var: 
- Hava alan kumaşlı yatak: Bu yatak hastaların derilerinde oluşan yaraları önlemek için hava 
alan özel kumaşlarla tasarlanmış ancak yaraların oluşması önlemek de yetersiz kalmaktadır. Çünkü 
hastada bası bölgelerinde yara oluşumunu önlemek için derinin sadece hava alması yeterli olmamakta 
bası bölgelerinde kan dolaşımının artırılması gerekmektedir. 
- Şişme yatak: Bu yatak hasta üstüne yatırıldıktan sonra sağ veya sol tarafa 45 derecelik bir açı 
alarak şişme kısım hava ile doldurularak ve bu sayede hastanın hareket etmesi sağlanmaktadır. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ancak bu yatakta yaraların oluşumu engellemekte yetersiz kalmaktadır. Çünkü bası 
bölgelerindeki kan dolaşımını artırmada yetersizdir ve bir tarafa daha çok baskı yapılmasına neden 
olmaktadır. 

Biz projemizde herkesin pratik bir şekilde alıp kullanılabileceği ve kan dolaşımını artırarak 
yara oluşumunu engelleyecek bir yatak pedi yapmaya karar verdik. Yatak pedinin içerisine 
yerleştireceğimiz titreşim ve hareket devreleri sayesinde hastaların bası bölgelerindeki kan dolaşımını 
artırarak yara oluşumunu engellemeyi planlıyoruz. 
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3.Çözüm  
     Çeşitli sebeplerle yatağa bağlı kalmış olan hastalarda oluşan yatak yaraları kişilerin iyileşme 
süreci uzatmakta hatta ekstra tedaviye ihtiyaç duymalarına neden olmaktadır. Yatağa bağlı kalınan 
ilk günler kritik önem taşımaktadır. Çünkü yatak yaraları yatağa bağlı kalınan ilk iki hafta içinde 
oluşmaktadır. Bizim amacımız yatağa bağlı kalan bu hastaların yatak yaraları oluşumunu en aza 
indirmektir. Yatak yaralarının oluşumunu en aza indirmek içinde bası bölgelerinde kan dolaşımının 
artırılması için neler yapılabilir diye bir araştırma yaptık. Yaptığımız araştırmalar sonucu kan 
dolaşımını artırmada en etkili yöntemlerden birinin titreşim olduğunu keşfettik. Bu nedenle 
hastalara titreşim verecek ve bası bölgelerinde hareket sağlayacak bir yatak pedi tasarladık. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hazırlayacağımız prototip yatak pedi içerisine yerleştireceğimiz titreşim motorları kan 
dolaşımının hızlanmasını sağlayacak. 3D yazıcılarda kendi tasarımımızla üreteceğimiz helezonları 
da servo motorlara bağlayarak ileri geri hareket etmesini sağlayıp bası bölgelerindeki baskıları en 
aza indirmeyi amaçlıyoruz. Devreyi oluştururken T3 Vakfı mühendislerince hazırlanmış tamamen 
milli DENEYAP kartlar kullanarak projemizin milli imkânlarla oluşturulmasını sağlayacağız. 
Kullanacağımız yerli üretim hava alan sünger ve kumaş sayesinde de daha konforlu bir yatak pedi 
oluşturacağız. Hazırladığımız yatak pedi hasta veya yakını tarafından istenildiği an çalıştırılabilir 
olacak. İstenirse belli aralıklarla (15dk -30dk gibi) çalıştırılacak veya direk çalıştırma düğmesi 
sayesinde anında çalışabilir olacaktır. Hastaların zarar görmemesi adına sistem çalıştırıldıktan 
sonra 5 dakika süreyle titreşim ve hareket sağlayacak daha sonra otomatik olarak duracaktır. 
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4.Yöntem 
Yatak yaralarını önlemek için geliştireceğimiz yatak pedinde ilk önceliğimiz yerli imkanlarla 

projemizi oluşturabilmek olacak. Öncelikle hava alan ve terletmeyen ülkemizde üretilmiş süngerler 
kullanarak yatak pedini oluşturacağız. Yatak pedinin üstünü kaplayacak hava alan yerli üretim 
kumaşlar kullanacağız. 

 İkinci olarak yatak pedinin iç kısmında ise yara 
oluşumunu engellemek için kullanacağımız devre 
sistemi yer alacak.  Devremizde kan dolaşımını 
hızlandırmak için titreşim motorları yer alacak. Bu 
motorları hastaların bası bölgelerine yerleştireceğiz. 

 
 Üçüncü olarak kendi tasarımımızla 3D yazcıda 

elde edeceğimiz helezonlar servo motorlara bağlanarak 
ileri geri hareket sağlayacak. Bu helezonlarda bası 
bölgelerine yerleştirilecek ve titreşim motorlarının 
arasında yer alacaktır. Helezonlar sayesinde kişinin 
bası bölgelerindeki basınç azaltılacak ve kan dolaşımı 
hızlandırılmaya çalışılacaktır. 

 Dördüncü olarak. tüm devre elemanlarını T3 vakfı mühendislerince hazırlanmış olan yerli 
ve milli DENEYAP kartlarla çalışır hale getireceğiz. DENEYAP kartlar barındırdığı özelliklerle 
muadili diğer devre kartlarından çok daha fazla özelliğe sahiptir 

Beşinci olarak sistemin çalışabilmesi için elektriğe ihtiyaç duyulacağından adaptörler 
kullanılacaktır. 

Altıncı ve son olarak sistemin belli aralıklarla veya istenildiği zaman çalıştırılmasını 
sağlamak için aç-kapa butonu yer alacak. 
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5.Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
Yatak yaralarını önlemek amaçlı piyasada yer alan birkaç yatak bulunmaktadır. Bu 

yataklarla ilgili araştırma yaptığımızda hava alan kumaşlarla üretilmiş olan yatak hastaların bası 
bölgelerinde oluşan basıncı ve kan dolaşımının azalmasını engellemekte yetersiz kalmaktadır.  

Hava ile şişirilen yatak sisteminde ise hastalar 45 derecelik açı ile sağa veya sola doğru 
yatırılarak hareket sağlamak amaçlanmaktadır. Ancak hastalardaki bası bölgelerinde oluşan basıncı 
engellemekte yetersiz kalmaktadır. 

Bizim tasarladığımız projemizin ise bir benzeri bulunmamaktadır. Biz projemizde 
hastaların bası bölgelerinde oluşan basıncı ve kan dolaşımının azalmasını engellemek için titreşim 
motorları ve kendi tasarladığımız helezon parçaları kullanacağız. İnsan vücudunda kan dolaşımını 
artıran en etkili şeylerden birisi titreşimdir. Bu sayede hastalarda bası bölgelerinde kan dolaşımı 
azalmasını en aza indirmiş olacağız. 

Öncelikle hava alan ve terletmeyen ülkemizde üretilmiş süngerler kullanarak yatak pedini 
oluşturacağız. Yatak pedinin üstünü kaplayacak hava alan yerli üretim kumaşlar 
kullanacağız.Yatak pedinin iç kısmında ise yara oluşumunu engellemek için kullanacağımız devre  
sistemi yer alacak.  Devremizde kan dolaşımını hızlandırmak için titreşim motorları yer alacak. Bu 
motorları hastaların bası bölgelerine yerleştireceğiz. Kendi tasarımımızla 3D yazcıda elde 
edeceğimiz helezonlar servo motorlara bağlanarak ileri geri hareket sağlayacak. Bu helezonlarda 
bası bölgelerine yerleştirilecek ve titreşim motorlarının arasında yer alacaktır. Helezonlar 
sayesinde kişinin bası bölgelerindeki basınç azaltılacak ve kan dolaşımı hızlandırılmaya 
çalışılacaktır. Tüm devre elemanlarını T3 vakfı mühendislerince hazırlanmış olan yerli ve milli 
DENEYAP kartlarla çalışır hale getireceğiz. DENEYAP kartlar barındırdığı özelliklerle muadili 
diğer devre kartlarından çok daha fazla özelliğe sahiptir. Sistemin çalışabilmesi için elektriğe 
ihtiyaç duyulacağından adaptörler kullanılacaktır.  Sistemin belli aralıklarla veya istenildiği zaman 
çalıştırılmasını sağlamak için aç-kapa butonu yer alacak. 

Hazırlayacağımız yatak pedimizin tasarımı ve devreleri tamamen bize ait ve yerli ve milli 
imkanlarla oluşturulacaktır.  
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6.Uygulanabilirlik  
 Birçok insan yaşlılık veya geçirdiği kazalar sonucu yatağa bağlı kalmak durumundadır. 

Yatağa bağlı kaldığında da mutlaka özel bir bakıma ve hijyenik şartlara ihtiyaç duyulmaktadır. 
Kişilerin kendi hastalık tedavilerinin yanı sıra yatağa bağlı kalmaktan kaynaklanan yatak yaralarına 
engel olmak en temel amacımız. 

  Hazırladığımız yatak pedi istenilen her ortamda yatağa bağlı kalmış olan hastaları için 
kullanılabilecek niteliktedir. Maliyet olarak ucuz ve herkes tarafından alınıp rahatlıkla 
kullanılabilecek ve yatak yaralarını önlemekte etkili olacaktır. Hastanelerde, sağlık merkezlerinde 
hastaların evlerinde kısacası istenilen ortamda hastaların hayatlarını kolaylaştıracak bir projedir. 

 Projemizi isteyen firmalar üreterek herkesin satışına sunabilecektir.  Ticari amaçla üretime 
satışa uygundur. 

7.Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemizin tahmini bütçesi gerçek hayat uygulamasında kart yatak pedinin hangi 
boyutlarda üretileceğine göre değişiklik gösterecektir. Ancak hazırlamış olduğumuz prototip 
oldukça uygun bir maliyete sahiptir.  

MALİYET TABLOSU 

S.No: Malzeme Adı Birim 
Fiyatı 

Adet Toplam   

1 DENEYAPKART Seti 426 2 852 TL 

2 STEP motor 97 4 388 TL 

3 Titreşim motoru 9,5 10 95 TL 

4 Filament 131 1 131 TL 

5 Açma kapama butonu 6 1 6 TL 

6 Hava alan kumaş  60 5 300 TL 

7 Jumper Kablo 16 4 64 TL 

8 Yatak Süngeri  395 2 790 TL 

 TOPLAM MALİYET 2626 TL 

PROJE ZAMAN ÇİZELGESİ 
 

AŞAMA YAPILACAK İŞ TARİH 
SÜRE 

Ön Değerlendirme 
Raporu Aşaması 

Proje fikri oluşturma geliştirme, 
araştırma, alan yazın taraması, karar 
verme, rapor oluşturma süreçleri 

Ocak 2022- Mart 2022 3 Ay 
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Proje Detay 
Raporu 

Aşaması 

Ön değerlendirme rapor sonucunun 
değerlendirilmesi, literatür tarama, 
uzman görüşmeleri, proje detay raporu 
yazımı 

Mart 2022-Nisan 2022 2 Ay 

ARAŞTIRMA 
VE 
RAPORLAMA 

Literatür tarama, uzman görüşmeleri 
15 Nisan 2022-9 Mayıs 
2022 

24 gün 

Proje detay raporunun hazırlanması 

TASARIM 
3D model eskiz çalışmaları 12 Haziran 2022- 

15 Haziran 2022 

3 gün 

Devre parçalarının temini 
 

ÜRETİM 

Tasarıma uygun koltuk kılıfı tasarımı 
18 Haziran 2022- 
25 Haziran 2022 

7 gün 

Sistem devrelerinin kurulması 
25 Haziran 2022- 
28 Haziran 2022 

3 gün 

Sistem yazılımının oluşturulması 
28 Haziran 2022- 
7 Temmuz 2022 

9 gün 

TEST 

Sistem yazılımının test edilmesi 
7 Temmuz 2022- 
15 Temmuz 2022 

8 gün 

Sistem yazılımının iyileştirilmesi 
15 Temmuz 2022- 
22 Temmuz 2022 

7 gün 

Sunum provaları 
22 Temmuz 2022- 
29 Temmuz 2022 

7 gün 

FİNAL Final Sergisi / ORDU 29-31 Temmuz 2022 3 gün 

BÜYÜK 
FİNAL Final Sunumu / SAMSUN 

30 Ağustos 2022- 
4 Eylül 2022 

5 gün 

 ÜRETİMDEN SUNUMA TOPLAM SÜRE 30GÜN 

 

8.Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

 
Yaşlılık veya geçirdiği kaza ya da hastalıklar sonucu yatağa bağlı kalmış tüm hasta insanların 

kullanabileceği bir proje geliştirdik.  Hazırlayacağımız yatak pedi sayesinde yatağa bağımlı kalmış 
olan hastaların daha konforlu ve yatak yaraları oluşmadan bu süreci atlatmasını sağlayacağız. 
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9. Riskler 
 

Proje 
Hedefi 

 

Çok Düşük / 
.05 

 

Düşük / .10 

 

Orta / .20 

 

Yüksek / .40 

 

Çok yüksek / 
.80 

Maliyet Görünmeyen 
maliyet artışı 

maliyet<3000 3000<Maliyet<3200 3200<Maliyet<3800 Maliyet >5000 

(TL) (TL) (TL) (TL) 

Takvim Görünmeyen 
zaman artışı 

Zaman<30 30<zaman<35 35<zaman<40 Zaman>40 

(Gün) (Gün) (Gün) (Gün) 

Kapsam Kapsam 
düşüşü zor 
fark edilir 

Kapsamın 
minör 
alanları 
etkilenir 

Kapsamın majör 
alanları etkilenir 

Kapsam azaltması 
proje ekibi için 
kabul edilemez 

Proje sonu 
çıktısı 
yararsızdır 

Kalite Kalite düşüşü 
zor fark edilir 

Sadece 
talepkar 
uygulamalar 
etkilendi 

Kalite azaltması için 
ekibi onayı 
gerekebilir 

Kalite azaltması 
proje ekibi için 
kabul edilemez 

Proje sonu 
çıktısı 
yararsızdır. 

 

10.Kaynaklar  

 
https://www.drmustafasener.com. (2022, 01 10). 03 10, 2022 tarihinde  

https://www.drmustafasener.com: https://www.drmustafasener.com/yatak-basi-yaralari-hakkinda-
bilmeniz-gerekenler adresinden alındı 
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